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INTRODUCERE
În momentul în care omul s-a supus păcatului și a devenit un
sclav al răului, a început un conflict care încă continuă. De la o
generație la alta, forțele binelui și răului au luptat unele cu altele, cu
diferite rezultate, așteptând momentul în care marele Cuceritor și
Mântuitor va apărea. Referindu-se la dușmănia și conflictul direct
care caracterizează istoria poporului lui Dumnezeu și victoria Fiului
lui Dumnezeu, profeția dată în Eden declară: „Vrăjmăşie voi pune
între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va
zdrobi capul şi tu îi vei zdrobi călcâiul.” Geneza 3:15.
Primul din sămânța femeii care a căzut victimă violenței
inamicului a fost nevinovatul Abel, urmat de un lung șir de alte
persoane. De-a lungul secolelor „unii, ca să dobândească o înviere
mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea, care li se dădea, şi au
fost chinuiţi. Alţii au suferit batjocuri, bătăi, lanţuri şi închisoare;
Au fost ucişi cu pietre, tăiaţi în două cu ferestrăul, chinuiţi; au murit
ucişi de sabie, au pribegit îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre,
lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi.” Evrei 11:35-37. Cu toate
acestea, în ciuda conflictului amar și a suferinței pe care au îndurato, ni se raportează că au fost victorioși și, prin credință, au căpătat
făgăduințe, în ciuda dușmăniei, opoziției și a conflictului.
„În toate veacurile”, scrie Spiritul Profetic, „mânia lui Satana s-a
manifestat împotriva bisericii lui Hristos; dar Dumnezeu a revărsat
Harul și Spiritul Său asupra poporului Său pentru a-l întări, pentru a
sta împotriva puterii celui rău.” –Tragedia veacurilor, pag. ix.
„... Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe
Fiul Său....” Galateni 4:4. El a biruit forțele răului de fiecare dată.
De la iesle la pustie, la Ghetsimani și pe Golgota, în toate
împrejurările, în toate cetățile și satele, s-a confruntat cu forțele
răului; dar Fiul lui Dumnezeu a fost biruitor. Plin de bucurie, El a
putut spune: „Eu am biruit lumea.” Ioan 16:33. Datorită Lui și
sângelui Său și noi putem fi biruitori. „Ei l-au biruit prin sângele
Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor; și nu și-au iubit viața chiar
până la moarte.” Apocalipsa 12:11.
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„V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi
avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea. Ioan 16:33.
Hristos n-a dat greş în lucrarea Sa şi nici nu a fost descurajat; iar
ucenicii trebuiau să dea pe faţă o credinţă tot atât de puternică. Ei
trebuiau să lucreze aşa cum a lucrat El, depinzând de El în ce
priveşte tăria. Deşi calea lor avea să fie blocată cu piedici în
aparenţă de neînvins, totuşi, prin harul Său, ei trebuiau să meargă
înainte, fără să dispere vreodată şi sperând oricând.” –Istoria
Faptelor Apostolilor, pag. 23.
După o luptă intensă câștigată de Maestru, conflictul a continuat
cu ucenicii și biserica Lui. Într-adevăr, cu cât suntem mai aproape
de final, cu atât mai intensă va fi „lupta cea bună a credinței.”
Scriptura ne avertizează: „Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să
facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui
Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos.” Apocalipsa 12:17.
„Starea lumii înainte de prima venire a lui Hristos este o imagine
a stării lumii chiar înainte de a doua Sa venire. Va exista aceeaşi
nelegiuire; Satana manifestă aceeaşi putere înşelătoare asupra
minţii omului... El îşi instruieşte armata de agenţi umani să se
angajeze în ultimul conflict împotriva Prințului vieţii, să răstoarne
Legea lui Dumnezeu, care este temelia tronului Său. Satana va lucra
cu minuni nemaipomenite pentru a-i convinge pe oameni în
credința că el este ceea ce pretinde a fi – prințul acestei lumi – și că
victoria este a lui. El va întoarce forţele sale împotriva celor care
sunt credincioşi lui Dumnezeu; dar chiar dacă poate provoca durere,
suferinţă şi agonie umană, el nu poate pângări sufletul... Poporul lui
Dumnezeu din aceste zile din urmă trebuie să se aștepte să intre în
vâltoarea conflictului căci cuvântul profetic spune: „și balaurul,
mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei,
care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus
Hristos.”„ –(Review and Herald, October 29, 1895) Christ
Triumphant, p. 259.
Cum putem face față acestei lupte? Cum putem fi siguri de
victorie? Ce armură ar trebui să purtăm? La aceste întrebări serioase
răspunsul liniștitor este dat: „Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul
şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui
Dumnezeu ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.”
„De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi
pentru Semestrul II, 2017
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împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi
biruit totul.” Efeseni 6:10,11,13.
Domnul să binecuvânteze fiecare elev să învețe lecțiile necesare
pentru a avea toată armătura lui Dumnezeu pentru a lupta cu vitejie
și să câștige răsplata promisă.
–Frații și surorile de la Conferința Generală
și Departamentul Ministerial
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Colecta specială a Școlii de Sabat
va fi pentru înființarea de sedii ale bisericii
Dumnezeu să binecuvânteze sacrificiul
făcut din dragoste pentru El!

1.
Sabatul din 7 iulie 2018

LUPTA CEA BUNĂ
„Când L-am primit pe Hristos ca Răscumpărător al nostru, noi
am acceptat şi condiţia de a ajunge să fim nişte conlucrători ai lui
Dumnezeu. Noi am făcut un legământ cu El, angajându-ne să fim
întru totul ai Domnului, să lucrăm ca nişte ispravnici credincioşi ai
harului lui Hristos pentru zidirea împărăţiei Sale în lume. Fiecare
urmaş al lui Hristos are obligaţia de a-I dedica toate puterile minţii,
ale sufletului şi ale trupului său aceluia care a plătit prețul de
răscumpărare pentru sufletul nostru. Noi ne-am angajat să fim nişte
soldaţi, să intrăm într-o slujbă activă, să suportăm încercări, ruşine
şi reproşuri, să luptăm lupta cea bună, urmându-L pe acela care este
Căpetenia mântuirii noastre.” –Evanghelizare, p. 618.
O Luptă Personală
1. Ce sfat dă apostolul Pavel lui Timotei valabil fiecărui creștin?
1 Timotei 6:12; 1:18,19.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Viaţa creştină este o luptă şi un marş neîncetat. În acest război
nu există nici un armistiţiu; efortul trebuie să fie susţinut,
perseverent. Prin străduinţe continue, rămânem biruitori asupra
ispitelor lui Satana. Integritatea creştină trebuie să fie căutată cu o
energie nesecată şi menţinută prin urmărirea neabătută a scopului
propus.
„Nimeni nu se va înălţa la cer fără un efort stăruitor, perseverent,
personal. Toţi trebuie să se angajeze în acest război în mod
individual; nimeni nu poate da lupta în locul nostru. Suntem
răspunzători, fiecare în dreptul său, pentru rezultatele luptei; chiar
pentru Semestrul II, 2017
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dacă Noe, Iov şi Daniel ar fi pe pământ, ei n-ar putea izbăvi nici o
fiică şi nici un fiu prin neprihănirea lor.” – Divina Vindecare, 453.
2. În ce luptă este implicat inevitabil fiecare suflet care decide
să părăsească tabăra inamicului? Cât timp va continua acest
conflict? 1 Petru 5:8.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Nici un om nu poate sluji lui Dumnezeu fără ca oameni răi şi
îngeri răi să se unească împotriva lui. Duhuri rele sunt puse pe
urmele fiecărui suflet care caută să intre în rândurile lui Hristos,
pentru că Satana doreşte să redobândească prada luată din
prinsoarea lui. Oameni răi se vor apuca să răspândească minciuni
rafinate, pentru ca aceştia să poată fi condamnaţi. Oamenii aceştia
vor îmbrăca haina sincerităţii şi vor înşela, dacă este cu putinţă,
chiar şi pe cei aleşi.” –(Testimony Treasures, vol. 1, pag. 590) 4T,
pag. 595.
„Dacă vede că e în pericol să piardă un suflet, Satana se va
strădui din răsputeri să-l păstreze. Şi când individul este speriat de
pericol şi cu tristeţe şi ardoare se uită la Isus după putere, Satana se
teme că-l va pierde din captivitate şi cheamă forţe noi din rândul
îngerilor săi, pentru a sădi buruieni în bietul suflet şi a forma un zid
de întuneric în jurul lui, pentru ca lumina cerului să nu poată ajunge
la el. Dar, dacă cel aflat în pericol perseverează şi, în neajutorare şi
slăbiciune, se uneşte cu meritele lui Hristos, dobândite prin sângele
Său, Isus ascultă rugăciunea stăruitoare a credinţei şi trimite ca
întărire şi mai mulţi îngeri, care vor excela în putere....
„Și când îngerii atotputernici, îmbrăcaţi cu platoşa cerului, vin în
ajutorul sufletelor slabe şi urmărite, Satana şi ai lui dau înapoi,
ştiind bine că au pierdut bătălia.” – Solii pt. Tineret, p. 53.
Putere și Har nemărginit în apărarea Adevărului
3. Ce natură dublă are această luptă? Filipeni 3:12-14.
1 Timotei 4:10.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Nu este suficient doar să mărturiseşti credinţa în adevăr. Toţi
salvaţii crucii lui Hristos se obligă practic să se angajeze în cruciada
8

Lecţiunile Şcolii de Sabat

împotriva vrăjmaşului sufletelor, să condamne răul şi să susţină
dreptatea.” –(Testimony Treasures, vol. 1, p. 329) 3T, p. 254.
„Când oamenii sunt convertiți mântuirea lor nu este încă deplină.
Ei au de alergat în alergare; lupta cea grea le este înainte pentru a
face, ce? 'Luptă-te lupta cea bună a credinţei' aleargă spre ţintă,
pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. Nu
există nici o pauză în acest război, lupta este pe tot parcursul vieții
și trebuie să fie dusă cu o hotărâre proporțională cu valoarea
scopului pe care îl căutați, adică viața veșnică. Interese imense sunt
implicate aici. Suntem făcuți părtași ai suferințelor de bunăvoie a
lui Hristos aici, în această viață, și apoi suntem asigurați că vom fi
părtași de toate beneficiile vieții veșnice, în viitor, dacă păstrăm
până la sfârşit încrederea nezguduită. Gândiți-vă la acest lucru.” –
My Life Today, p. 313.
4. Ce este absolut necesar? Evrei 11:1. 1 Ioan 5:4.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Credinţa este tot ceea ce ai nevoie. Nu lăsa credinţa să ţi se
clatine. Luptă lupta cea bună a credinţei şi nădăjduieşte în viaţa cea
veşnică. Lupta va fi aspră, dar luptă cu orice preţ, deoarece, în
Hristos Isus, făgăduinţele lui Dumnezeu sunt Da şi Amin. Aşează-ţi
mâna în mâna lui Hristos. Chiar dacă sunt dificultăţi de întâmpinat,
îngerii care excelează în putere vor conlucra cu poporul lui
Dumnezeu. Priveşte spre Sion şi porneşte pe drumul care duce către
sfânta cetate. Fiecare biruitor este aşteptat acolo, pentru a primi o
coroană a slavei şi o haină împletită în războaiele de ţesut ale
cerului. Chiar dacă Satana ţi-ar întuneca drumul, de la un capăt la
altul şi chiar dacă ar încerca să ascundă dinaintea ochilor tăi scara
tainică ce uneşte pământul cu tronul lui Dumnezeu, pe care coboară
şi urcă îngerii care sunt duhuri slujitoare ale celor ce vor fi
moştenitorii mântuirii, croieşte-ţi drumul spre cer şi, pas cu pas,
înaintează până la tronul Celui Infinit.” –Minte, Caracter și
Personalitate, vol. 2, pp. 462, 463.
5. Ce va da Dumnezeu fiecărui ostaș creștin pentru a putea sta
tare? Psalmul 27:1; 28:7. 2 Timotei 2:1.
pentru Semestrul II, 2017
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Dacă creștinul își simte slăbiciunile, incapacitatea când își pune
încrederea în Dumnezeu, va găsi că Harul lui Hristos îi este de
ajuns pentru fiecare situație de urgență.” –Harul Uimitor al lui
Dumnezeu, p. 260.
„Soldatul lui Hristos trebuie să se confrunte cu multe forme de
ispite, să se împotrivească lor și să le biruie. Cu cât este mai mare
conflictul, cu atât mai mare este rezerva de har pentru a satisface
nevoia sufletului.... Adevăratul Creștin va înțelege ce înseamnă a
trece prin conflicte grele și experiențe dure; dar va crește în mod
constant în harul lui Hristos, pentru a se împotrivi cu succes
inamicului sufletului lui.... Uneori întunericul va apăsa asupra
sufletului său; dar adevărata lumină va străluci, razele strălucitoare
ale Soarelui neprihănirii, vor risipi întunericul; și ... prin harul lui
Hristos, el va fi pregătit a fi un martor credincios al lucrurilor pe
care le-a auzit de la solul inspirat al lui Dumnezeu.... Prin această
împărtășire a adevărului la alții, slujitorul lui Hristos va obține o
imagine mai clară a resurselor abundente puse la dispoziție pentru
toți, de suficiența harului lui Hristos în orice conflict, durere și
încercare.” –Harul Uimitor al lui Dumnezeu, p. 260.
„Toate puterile sufletului, trupului şi spiritului nostru trebuie
angajate în războiul creştin. Trebuie să căutăm la Hristos har şi
putere şi vom câştiga victoria la fel cum Isus a murit pentru noi...” –
Solii pentru Tineret, p. 115.
Exemple din trecut
6. Despre ce ne amintesc unele exemple din Vechiul Testament?
Ce au făcut credincioșii prin credința în Dumnezeu? Evrei
11:29-32.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Acum este momentul să învăţăm lecţia din experienţa celor ce
au lucrat pentru Dumnezeu în generaţiile trecute. Cât de puţin ştim
despre conflictele, încercările şi lucrările acestor oameni, aşa cum
s-au pregătit pentru a întâlni armatele lui Satana. Punându-şi
întreaga armură a lui Dumnezeu, au fost în stare să reziste
10
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şiretlicurilor celui rău.... „Acei oameni care în trecut s-au predat lui
Dumnezeu, pentru înălţarea cauzei Sale, erau tari ca oţelul în ceea
ce priveşte principiile. Ei erau oameni care nu-şi pierdeau puterea şi
nu se descurajau; oameni care, asemeni lui Daniel, erau plini de
respect şi zel pentru Dumnezeu, plini de scopuri şi aspiraţii nobile.
Ei erau la fel de slabi şi neajutoraţi ca oricare dintre cei care sunt
angajaţi acum în lucrare, dar şi-au pus întreaga încredere în
Dumnezeu. Ei aveau bogăţie, dar aceasta era constituită din
inteligenţă şi dintr-un suflet cultivat. Fiecare dintre noi poate avea
această bogăţie, dacă Îl va face pe Dumnezeu începutul, sfârşitul şi
cel mai bun în toate. Astfel, deşi lipsiţi de înţelepciune, cunoştinţă,
calităţi şi putere, le putem primi pe toate, dacă învăţăm lecţiile
predate de Hristos, pe care avem privilegiul de a le învăţa.” –Solii
pentru Tineret, p. 33.
7. Care va fi rezultatul luptei credinței pentru cei care,
asemenea apostolului Pavel, rezistă cu credință până la sfârșit?
2 Timotei 4:7,8.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Există o promisiune bogată și abundentă pentru cei care înving.
Nu este suficient a intra în acest război, trebuie și să luptăm până la
sfârșit. Nu trebuie să renunțăm deloc. Trebuie să luptăm lupta cea
bună a credinței până la capăt. Biruitorului îi este promisă o victorie
triumfătoare. 'Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul
vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.'„ –Ye Shall Receive Power,
p. 361.
„Ca să fim biruitori la sfârșit, există lupte de dus, căci firea
pământească pofteşte împotriva Duhului şi Duhul împotriva firii
pământeşti. Noi alegem cine va birui.” –Christ Triumphant, p. 211.
Pentru studiu suplimentar
„Noi avem în faţă un război - un conflict pe viaţă cu Satana şi
ispitele sale seducătoare. Duşmanul va folosi orice argument, orice
decepţie pentru a atrage un suflet; pentru a cuceri coroana vieţii,
trebuie să depunem eforturi stăruitoare, perseverente. Nu trebuie să
lăsăm armele sau să părăsim câmpul de luptă până când nu am
câştigat victoria şi putem triumfa în Numele Răscumpărătorului.
pentru Semestrul II, 2017
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Atâta vreme cât continuăm să ne păstrăm ochii fixaţi pe Cel ce este
începutul şi sfârşitul credinţei noastre, vom fi în siguranţă.
Sentimentele noastre ar trebui să vizeze lucrurile de sus, nu pe cele
pământeşti. Prin credinţă, ne putem ridica sus şi tot mai sus în
câştigarea harului lui Hristos. Prin contemplarea zilnică a
farmecului Său neîntrecut, trebuie să ne asemănăm din ce în ce mai
mult cu chipul Său plin de slavă. În timp ce trăim astfel în
comuniune cu cerul, cursele lui Satana vor fi întinse în zadar.” –
Solii pentru Tineret, p. 104.
*****
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2.
Sabatul din 14 iulie 2018

COMANDANTUL ARMATEI
„În slujirea serioasă, hotărâtă ca ostași credincioși, în ascultare
de ordinele Comandantului mântuirii noastre, există o adevărată
bucurie, cum nu poate fi obținută în nici o altă slujbă. Pacea lui
Hristos va fi în inima soldatului credincios. Există odihnă pentru
suflet în purtarea jugului lui Hristos, în ducerea sarcinii lui Hristos.
Pare o contradicție a spune că nu există odihnă pentru suflet, cu
excepția celei care se găsește într-o continuă și devotată slujire. Dar
acest lucru este adevărat. Fericirea vine în urma slujirii
binevoitoare, supuse, când toate puterile ființei noastre sunt puse în
mișcare în mod fericit, sănătos, armonios în supunere față de
ordinele Comandantului nostru. Cu cât sarcina atribuită ostașului
lui Hristos cere o responsabilitate mai mare, cu atât mai mult
sufletul tresaltă în iubirea și aprobarea Mântuitorului. Sufletul se
eliberează prin îndeplinirea celor mai grele și mai dificile
îndatoriri.” –Ye Shall Receive Power, p. 346.
Comandantul dă ordine
1. Cine duce lupta spirituală? 1 Samuel 17:47. 2 Cronici 20:15.
Psalmul 48:14.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Oamenii pe care Dumnezeu îi conduce trebuie să înainteze la
cuvântul Său. Ei trebuie să meargă înainte prin credință. Lor le-au
fost încredințate adevăruri la care trebuie să se supună. Lucrarea lui
Dumnezeu este agresivă. Nimeni nu poate sta într-o poziție neutră
și totuși să fie un soldat în armata Domnului. Dumnezeu dă ordine
poporului Său, iar dacă ei vor păstra o strânsă legătură cu El, vor
auzi glasul Lui, și vor ține pasul cu Comandantul lor. Ei vor merge
înainte în conflict, să lupte bătăliile Domnului. Dar cei care se vor
pune într-o poziție de indiferență și nu se vor implica, nu vor obține
nicio victorie.” –The Upward Look, p. 339.
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2. Cine este Reprezentantul Comandantului oștirii? Ioan
16:7,13,14.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Copiii lui Dumnezeu cooperează cu întreaga oaste de lumină
nevăzută. Și nu doar îngerii sunt în rândurile lor; Duhul Sfânt,
reprezentantul Comandantului Domnului oștirilor, vine jos pentru a
conduce lupta. Slăbiciunile noastre pot fi multe, greșelile și păcatele
noastre numeroase, dar există iertare pentru toți cei care, cu căință
în inimă își vor mărturisi și lepăda păcatele lor. Îngeri de lumină
sunt trimiși pentru a le da tot ajutorul de care este nevoie.” –The
Upward Look, p. 82.
Comandantul este întotdeauna în fruntea armatei Lui
3. Ce promisiune a dat Isus ucenicilor Săi, având toată puterea
și știind că lupta nu va fi ușoară? Matei 28:18-20. Ioan 14:18.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Hristos nu a spus ucenicilor Săi că lucrarea lor avea să fie
uşoară. El le-a prezentat vasta alianţă a răului, desfăşurată
împotriva lor. Ei aveau să lupte ‘împotriva căpeteniilor, împotriva
domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac,
împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.’ Efeseni
6:12. Însă ei nu aveau să fie lăsaţi să lupte singuri. El i-a asigurat că
avea să fie cu ei; şi că, dacă vor merge înainte în credinţă, se vor
mişca sub pavăza Celui Atotputernic. El i-a îndemnat să fie curajoşi
şi tari; căci în rândurile lor avea să fie Cineva mai puternic decât
îngerii - Comandantul oştirilor cerului. El a luat toate măsurile
pentru aducerea la îndeplinire a lucrării lor şi a luat asupra Sa
răspunderea succesului. Atâta timp cât aveau să asculte de Cuvântul
Său şi să lucreze în legătură cu El, nu aveau să dea greş. Mergeţi la
toate neamurile, le-a poruncit El. Mergeţi până la cele mai
îndepărtate regiuni locuite ale globului şi fiţi siguri că prezenţa Mea
va fi cu voi chiar şi acolo. Lucraţi cu credinţă şi încredere, căci
niciodată nu va fi un timp când să vă uit. Voi fi totdeauna cu voi,
ajutându-vă să vă aduceţi la îndeplinire datoria, călăuzindu-vă,
îmbărbătându-vă, sfinţindu-vă, sprijinindu-vă şi dându-vă succes în
14
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rostirea cuvintelor care să îndrepte atenţia altora spre cer.” –Istoria
Faptelor Apostolilor, pag. 29.
4. Cum poate Domnul să intervină pentru a salva ucenicii Săi ca
răspuns la rugăciune? Proverbe 16:7. Psalmul 34:7. 2 Regi
6:15-17.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Comandantul mântuirii noastre va întări pe poporul Său în
vederea conflictului în care ei trebuie să se angajeze. De câte ori,
atunci când Satana şi-a adus toate forţele ca să lupte împotriva
urmaşilor Domnului Hristos şi când moartea îi privea în faţă,
rugăciunile înălţate cu zel şi credinţă L-au adus pe Comandantul
oştirii Domnului pe câmpul de bătălie! Şi faptul acesta a schimbat
cursul bătăliei, eliberându-i pe cei oprimaţi.
Acum este timpul când ar trebui să fim strâns legaţi de
Dumnezeu, în care putem fi ascunşi atunci când furia mâniei Sale
este revărsată asupra fiilor oamenilor. –(Testimony Treasures,
vol. 2, pp. 31, 32) 5T, p. 137.
„Dacă ar putea privi cu ochi cerești, oamenii ar vedea legiuni de
îngeri care excelează în putere, stând în jurul acelora care au păzit
cuvântul răbdării lui Hristos. Cu o dragoste plină de simpatie, acești
îngeri au fost martorii chinului lor și le-au auzit rugăciunile. Ei
așteaptă cuvântul Comandantului lor ca să-i smulgă din primejdie…
„Scumpul nostru Mântuitor ne va trimite ajutorul chiar atunci
când avem nevoie de el.” –Tragedia veacurilor (1911), p. 630, 633.
Duhul slujirii
5. Cum vor lupta și sluji ostașii lui Isus pentru cei care stau sub
steagul Lui? 1 Petru 4:10. 1 Corinteni 12:4-7.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Tot aşa este şi în armata Prinţului Emanuel. Generalul nostru,
care nu a pierdut niciodată o bătălie, Se aşteaptă la o slujire
credincioasă şi binevoitoare din partea fiecărui soldat înrolat sub
stindardul Său. În ultima mare luptă care are loc acum între forţele
binelui şi oştirile răului, El aşteaptă ca toţi credincioşii, atât laici,
cât şi pastori, să-şi facă partea. Toți cei care s-au înrolat ca soldați
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ai Lui trebuie să aducă o slujire credincioasă ca oameni ai
momentului, cu un acut simț al responsabilității care le revine în
mod individual.” –Slujitorii Evangheliei, p. 351.
„Persoanele alese pentru lucrarea lui Dumnezeu ar trebui să fie
bărbați și femei credincioși și statornici, lucrători pe care
Dumnezeu să îi poată instrui, care împărtășesc ceea ce primesc,
proclamând fără rezerve voia lui Dumnezeu, arătând calea mai bună
la toți cei cu care vin în contact. În Hristos sunt născuți noi bărbați
și femei pentru a intra în conflict, a se trudi și a lucra, sunt născuți
să se angajeze în lupta cea bună a credinței. La îndemâna lor există
întotdeauna o putere prin care se poate obține victoria de la orice
început, putere care le va permite să fie mai mult decât biruitori
asupra dificultăților pe care le întâlnesc.” –Christ Triumphant,
p. 309.
6. Ce caracteristică au cei care-L urmează pe Comandantul
ceresc? Luca 9:23.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Dar a face această datorie de soldat înseamnă muncă. Și nu este
întotdeauna o lucrare pe care ne-ar face plăcere să o alegem.
Nemulțumiri externe, greutăți și încercări trebuie să fie suportate de
către soldații lui Isus. Există o constantă stare de război ce trebuie
să fie menținută împotriva relelor și înclinațiilor inimilor noastre
naturale. Nu trebuie să alegem și să preferăm munca cea mai
agreabilă pentru noi; pentru că suntem soldați ai lui Hristos, sub
îndrumarea Lui și nu trebuie să ne căutăm propria plăcere. Trebuie
să luptăm bătăliile Domnului bărbătește. Avem dușmani de biruit
care ar vrea să câștige controlul aspra tuturor puterilor noastre.
„Propria voință din noi trebuie să moară; doar voia lui Hristos
trebuie să fie ascultată. Soldatul din armata lui Hristos trebuie să
învețe să suporte greutățile, să se nege pe sine, să-și ia crucea și să
urmeze calea arătată de Comandantul lui. Sunt multe lucruri de
făcut care pun la încercare natura umană și sunt dureroase cărnii și
sângelui. Această lucrare de auto-supunere necesită un efort
susținut, continuu. Luptând lupta cea bună a credinței, obținând
victorii prețioase, punem mâna pe viața cea veșnică.” –Ye Shall
Receive Power, p. 346.
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Comandantul a biruit inamicul
7. Ce încurajare primesc cei care luptă lupta? Ioan 16:33.
Apocalipsa 17:14.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Domnul Isus nu şi-a încheiat viaţa până când n-a adus la
îndeplinire lucrarea pe care a venit s-o facă şi, o dată cu ultima Sa
suflare, El a exclamat: “S-a isprăvit!” Ioan 19:30. Bătălia a fost
câștigată. Mâna Sa dreaptă şi braţul Său cel sfânt I-au asigurat
biruinţa. Ca biruitor, El şi-a înfipt stindardul pe înălţimile veşnice.
N-a fost oare atunci şi acolo bucurie printre îngeri? Tot cerul a
triumfat o dată cu biruinţa Mântuitorului. Satana a fost înfrânt şi şia dat seama de faptul că şi-a pierdut împărăţia.
„Atât pentru îngeri, cât şi pentru lumile necăzute în păcat,
strigătul “S-a sfârşit” a avut o profundă semnificaţie. Pentru ei, ca şi
pentru noi, marea lucrare de răscumpărare fusese înfăptuită.
Împreună cu noi, ei se împărtăşesc din roadele biruinţei lui
Hristos.” –Hristos Lumina Lumii, p. 758.
Pentru studiu suplimentar
„Ce este calea noastră spre cer? Este un drum pe care se află
toate avantajele ademenitoare? Nu. Este o cale îngustă şi aparent
incomodă. Este o cale a luptei, a încercării, a necazului şi suferinţei.
Căpetenia noastră, Isus Hristos, nu ne-a ascuns nimic cu privire la
luptele pe care trebuie să le ducem. El deschide harta înaintea
noastră şi ne arată calea.” –Solii alese, vol. 2, p. 243, 244.
„Stăpânirile şi puterile cerului veghează asupra luptei pe care, în
împrejurări ce par descurajatoare, o au de dus slujitorii lui
Dumnezeu. Noi biruinţe sunt dobândite, noi onoruri câştigate atunci
când creştinii, grupându-se în jurul steagului Mântuitorului lor,
pornesc să dea lupta cea bună a credinţei. Toţi îngerii cerului sunt
în slujba poporului lui Dumnezeu, umil şi credincios; Şi, în timp ce
oştirea de lucrători a Domnului, de aici, de jos, înalţă cântecele lor
de laudă, corul de sus se uneşte cu ei, proslăvind pe Dumnezeu şi
pe Fiul Său.
„Avem nevoie să înţelegem misiunea îngerilor mai bine decât o
facem acum. Ar fi bine să ne amintim că fiecare copil credincios al
lui Dumnezeu trebuie să conlucreze cu fiinţele cereşti. Nevăzutele
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oştiri ale luminii şi puterii însoţesc pe cei blânzi şi umili care cred şi
se prind de făgăduinţele lui Dumnezeu. Heruvimi, serafimi şi îngeri
neîntrecuţi în putere stau la dreapta lui Dumnezeu, “toţi duhuri
slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni
mântuirea.” Evrei 1:14.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 154.
*****

3.
Sabatul din 21 iulie 2018

ARMATA DOMNULUI
„Suntem soldații lui Hristos pe câmpul de luptă și nu ne putem
aștepta să ne fie ușor. Trebuie să ascultăm de ordinele
Comandantului nostru. El își conduce armata spre victorie. Tot ce
trebuie să facem este să privim țintă la El, să ascultăm ordinele Lui
și vom avea succes în luptele Domnului.” –Manuscript 8, October
24, 1885.
„Soldații din armată trebuie să se supună ordinelor. Ei trebuie
adesea să îndeplinească sarcini a căror scop nu îl pot vedea. Uneori
sunt aduși în locuri periculoase în care nu li se dă nici un motiv
pentru respectiva mișcare. La fel este și în armata lui Hristos;
trebuie să avem încredere în marele nostru Comandant, trebuie să
ne bazăm total pe îndrumările Lui și El ne va scoate în siguranță din
orice pericol, biruitori după fiecare conflict.” –Signs of the Times,
September 7, 1891.
Eforturi și Suferință
1. Dacă un recrut vrea să devină un soldat bun, ce trebuie să fie
gata să înfrunte? 2 Timotei 2:3; 4:5.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Suntem soldați ai lui Hristos; și de la cei care se înrolează în
armata Lui se așteaptă să lucreze din greu, lucru care le va solicita
energiile în cea mai mare măsură. Trebuie să înțelegem că viața
unui soldat este o luptă agresivă, perseverență și rezistență. Noi
18
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trebuie să îndurăm încercările în numele lui Dumnezeu. Noi nu ne
jucăm de-a lupta.” –Harul Uimitor al lui Dumnezeu, p. 37.
„Să ne aducem aminte că suntem conlucrători cu Dumnezeu.
Noi nu suntem suficient de înţelepţi ca să putem lucra singuri.
Dumnezeu ne-a făcut să fim ispravnicii Săi, pentru a ne pune la
încercare, întocmai cum i-a pus la încercare pe izraeliţii din
vechime. El nu vrea ca armata Sa să fie alcătuită din soldaţi
indisciplinaţi, nesfinţiţi şi dezordonaţi, care ar reprezenta greşit
ordinea şi curăţia Sa. –Evanghelizare, p. 95.
Angajament deplin în slujbă
2. Ce se așteaptă de la fiecare soldat care s-a înrolat în armata
Prințului Emanuel? Cine face parte din oastea Sa? 2 Timotei
2:4,5.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Puterea unei armate este măsurată în mare măsură de eficiența
bărbaților care o compun. Un general înțelept ordonă ofițerilor săi
să instruiască fiecare soldat în serviciul activ. El urmărește să
dezvolte cea mai mare eficiență din partea tuturor. Dacă ar fi să
depindă doar de ofițerii săi, el nu s-ar putea aștepta la o campanie
de succes. El contează pe credincioșia și serviciul neobosit al
fiecărui om din armata sa. Responsabilitatea se bazează în mare
măsură pe bărbații din tranșee.
„Tot așa este și în armata Prințului Emanuel. Generalul nostru,
care nu a pierdut niciodată o bătălie, așteaptă un serviciu de bună
voie și credincios din partea tuturor celor care s-au înrolat sub
stindardul Lui. El așteaptă ca toți, atât laici, precum și pastori să ia
parte în lupta finală care există între forțele binelui și oastea răului.
Toți cei care s-au înrolat ca soldați ai Lui trebuie să aducă o slujire
credincioasă ca oameni ai momentului, cu un acut simț al
responsabilității care le revine în mod individual.” –Harul Uimitor
al lui Dumnezeu, p. 29.
Talanții
3. Ce dă Dumnezeu tuturor celor care se alătură armatei Lui?
Romani 12:6-8.1 Corinteni 7:7.
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Dumnezeu a oferit ajutor divin pentru toate situațiile de urgență
în care resursele noastre umane nu sunt suficiente. El dă Duhul
Sfânt pentru a ne ajuta în fiecare strâmtorare, să ne întărească
speranța și încrederea, să ne lumineze mintea și să ne curețe
inimile.” –Harul Uimitor al lui Dumnezeu, p. 209.
„Domnul nostru a stabilit ca biserica Sa să reflecte lumii
plinătatea şi îndestularea pe care le găsim în El. Copiii Lui își iau
bucuria dintr-o Sursă mai mare decât poate înțelege lumea; și pe
măsură ce primesc în mod constant bunătatea lui Dumnezeu, în
daruri spirituale şi temporale, ei trebuie să reprezinte lumii
dragostea şi binecuvântările lui Hristos.” –Review and Herald,
December 11, 1888.
4. Cum reacționează inamicul când armata Domnului de pe
acest pământ primește talanți și daruri? Ioan 15:18-21.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Nu fără luptă cedează Satana în faţa lucrării de întemeiere a
Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. Puterile răului sunt mereu la
lucru într-o luptă neîncetată împotriva instrumentelor alese pentru
răspândirea Evangheliei şi aceste puteri ale întunericului sunt în
mod deosebit la lucru atunci când adevărul este vestit înaintea
oamenilor cu vază şi de o integritate deplină…
„În felul acesta, vrăjmaşul înfrânt lucrează spre a păstra în
rândurile sale oameni cu influenţă care, dacă s-ar converti, ar putea
aduce un serviciu valoros lucrării lui Dumnezeu. Însă credinciosul
lucrător al Evangheliei nu trebuie să se teamă că ar fi înfrânt de
mâna vrăjmaşului; căci este privilegiul lui să fie înzestrat cu putere
de sus spre a se împotrivi oricărei influenţe diavoleşti.” –Istoria
Faptelor Apostolilor, pp. 167, 168.
Supuși voii lui Dumnezeu
5. Când soldații creștini se supun voii lui Dumnezeu, cum va
lupta El pentru ei? Filipeni 2:13; 4:13. Isaia 41:10.
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Deși poate părea că ești singur, totuși nu ești singur, pentru că
Hristos este cu tine; tu ai o binecuvântată companie. Și ai cuvintele
care sună de-a lungul timpului de la profeți și apostoli să te
încurajeze în statornicie.” –Christ Triumphant, p. 205.
“Inima Infinitei Iubiri tânjeşte după aceia care îşi simt neputinţa
de a se elibera din cursele lui Satana; şi Se oferă cu bunătate să le
dea putere ca să trăiască pentru El. “Nu te teme”, îi îndeamnă El.
“Nu te teme, căci Eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci Eu
sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te
sprijin cu dreapta Mea biruitoare. Căci Eu sunt Domnul,
Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: nu te teme de
nimic, Eu îţi vin în ajutor! Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov
şi rămăşiţa slabă a lui Israel: căci Eu îţi vin în ajutor - zice Domnul
- şi Sfântul lui Israel este Mântuitorul tău.” Isaia 41:10,13,14.” –
Profeți și Regi, p. 316.
6. Care este cheia succesului pentru fiecare soldat până la
finalul luptei? Iacov 1:22. Coloseni 3:23,24.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Pentru a fi adevărați soldați ai lui Isus Hristos, noi trebuie să
îndeplinim cerințele cuvântului Său ca supuși credincioși ai
împărăției cerești.... Cei care pretind a crede adevărul trebuie să ia
în considerare marele război ce ne stă în față și ce înseamnă a fi un
soldat credincios al lui Isus Hristos.... Mântuitorul cheamă înrolare
voluntară în armată. Trebuie să existe o predare completă a
poftelor, a voinței și căilor proprii, voii Maestrului. Lucrarea
noastră este de a asculta ordinele puternicului General al armatelor.
Trebuie să fie menținută o organizație puternică și activă. Simțurile
trebuie să fie iluminate pentru o ascultare perfectă; datoriile să fie
îndeplinite chiar dacă nu par întotdeauna a fi esențiale; dar vin ca o
nevoie a credinței într-o înțelepciune și putere mai mare decât a ta.
Ai credință în Dumnezeu, credință nestrămutată în îndemânarea,
capacitatea și credincioșia Comandantului tău, ca Cel care cunoaște
planul de luptă.” –The Upward Look, p. 230.
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Armata va crește
7. Ce s-ar întâmpla dacă ucenicii lui Hristos ar depune eforturi
de a proclama adevărul prezent așa cum au făcut apostolii după
Rusalii? Faptele apostolilor 2:42,46,47.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Atunci când copiii lui Dumnezeu se consacră lucrării acesteia,
mulţi vor apuca mâna întinsă pentru a-i salva. Ei sunt constrânşi să
se abată de la căile lor rele. Unii dintre cei mântuiţi, prin credinţa în
Hristos, se ridică la poziţii înalte de slujire şi li se încredinţează
răspunderi în lucrarea de salvare de suflete. Cunosc din experienţă
nevoile acelora pentru care lucrează şi ştiu cum să-i ajute; ştiu ce
mijloace pot fi mai bine folosite pentru a recâştiga pe cel gata să
piară. Ei sunt plini de recunoştinţă faţă de Dumnezeu pentru
binecuvântările pe care le-au primit; inima le este reînviorată prin
iubire, iar energiile lor sunt întărite pentru a înălţa pe alţii care nu se
vor ridica niciodată fără ajutor. Luând Biblia drept călăuză a lor şi
Duhul Sfânt ca ajutor şi Mângâietor al lor, ei văd că o nouă
posibilitate de lucru li se deschide în faţă. Fiecare din aceste suflete,
care este adăugat la forţa lucrătorilor, prevăzut cu cele necesare şi
cu învăţături pentru a şti cum să salveze suflete pentru Hristos,
devine colaborator cu aceia care l-au adus la lumina adevărului. În
felul acesta, Dumnezeu este onorat, iar adevărul Lui este făcut să
înainteze.” –(Mărturia Comori, vol. 2, p. 497) 6T, p. 260.
8. Atunci când purtătorii de stindard în vârstă sunt puși la
odihnă, pe cine va chema Domnul să le ia locurile? Proverbe
23:26. 1 Timotei 4:11-14. Tit 1:5.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Hristos cheamă voluntari pentru a se înscrie sub flamura Sa şi
ca să poarte stindardul crucii înaintea lumii. Biserica tânjeşte după
ajutorul tinerilor care vor răspândi o mărturie curajoasă, care vor
trezi cu zelul lor fervent energiile amorţite ale poporului lui
Dumnezeu crescând astfel puterea bisericii în lume. Sunt căutaţi
tineri care să reziste tentaţiilor lumeşti şi care să-şi ridice vocea
pentru a avertiza împotriva primilor paşi în direcţia imoralităţii şi a
viciului.
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„Dar, mai întâi, tinerii care Îl vor servi pe Dumnezeu şi se vor
consacra lucrării Sale trebuie să-şi cureţe templul sufletului de
necurăţie şi să-L încoroneze pe Hristos în inima lor; astfel vor putea
să depună efort în munca lor de creştini şi să manifeste zel în a-i
convinge pe oameni să se împace cu Hristos. Nu vor răspunde
tinerii noştri invitaţiei lui Hristos: “Iată-mă, trimite-mă”? Tinerilor,
ieşiţi înainte şi identificaţi-vă ca împreună-lucrători cu Hristos,
ridicaţi lucrarea de unde a lăsat-o El şi continuaţi-o până la
încheierea ei.” –Solii pentru Tineret, pp. 24, 25.
Pentru studiu suplimentar
„Lumea trebuie avertizată şi nici un suflet nu ar trebui să se
mulţumească cu o cunoaştere superficială a adevărului. Nu ştiţi la
ce responsabilitate veţi fi chemaţi. Nu ştiţi unde aţi putea fi chemaţi
să depuneţi mărturie despre adevăr. Mulţi vor trebui să depună
mărturie în tribunale, alţii vor trebui să stea în faţa regilor sau în
faţa învăţaţilor acestui pământ şi să răspundă pentru credinţa lor.
„Cei care au doar o înţelegere superficială a adevărului nu vor fi
capabili să expună cu claritate Scripturile şi să poată oferi motive
clare pentru credinţa lor. Vor deveni confuzi şi nu vor fi lucrători
care nu au de ce să le fie ruşine. Nimeni să nu-şi imagineze că nu
are nevoie de studiu, pentru că nu trebuie să predice de la amvon.
Nu ştiţi ce ar putea cere Dumnezeu de la voi.
„Este trist faptul că înaintarea cauzei lui Dumnezeu este frânată
de lipsa de lucrători educaţi, care să corespundă pentru poziţii de
încredere. Domnul va accepta mii care să lucreze în marele Său
seceriş, dar mulţi au eşuat în a se pregăti pentru lucrare. Dar toţi cei
care s-au consacrat cauzei lui Hristos, care s-au oferit voluntari ca
soldaţi în oştirea lui Hristos, ar trebui să se angajeze în lucrarea la
care sunt cel mai bine pregătiţi.” –Solii pentru Tineret, p. 186, 187.
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4.
Sabatul din 28 iulie 2018

ÎNCINS CU ADEVĂRUL
„Adevăratul creștin prețuiește adevărul cu grijă căci știe că este
mai prețios decât aurul. El are o armă eficientă împotriva tuturor
atacurilor inamice. „Nimic în afară de adevărul lui Dumnezeu nu
poate satisface nevoile sufletului. Acest adevăr trebuie să fie
înrădăcinat în inimă, devenind o parte a vieții. Astfel este acumulată
o experiență care ține sufletul treaz, atent să nu facă nimic care nu
ar fi în armonie cu voia Celui care a murit pentru ca bărbații și
femeile să aibă viața veșnică. Unul care în toate lucrurile a fost
ispitit ca şi noi, dar fără păcat. El știe cum poate să vină în ajutorul
celor ce sunt ispitiţi.” –The Upward Look, p. 214.
Biblia dezvăluie Adevărul
1. Ce trebuie să facă soldatul creștin pentru a lua armele
spirituale și a intra în luptă? Efeseni 6:14, prima parte.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Dumnezeu S-a îngrijit de o abundenţă de mijloace pentru o
luptă biruitoare împotriva răului care este în lume. Biblia este
arsenalul unde ne putem echipa pentru luptă. Coapsele noastre
trebuie încinse cu adevărul. ... Noi trebuie să ne croim drum printre
piedicile şi încurcăturile păcatului.” –Istoria Faptelor Apostolilor,
p. 502.
„Domnul invită pe toți cei care cred cuvântul Său să se trezească
din somn. Lumina prețioasă a venit, potrivită pentru acest timp.
Aceasta este adevăr Biblic care ne arată pericolele în care suntem.
Această lumină ar trebui să ne conducă la un studiu sârguincios al
Scripturilor și a celei mai critice examinări a poziției pe care o
deținem.... Creștinii nu trebuie să se mulțumească cu supoziții și
idei prost definite despre ceea ce constituie adevărul. Credința lor
trebuie să fie bine fondată pe cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât,
atunci când timpul încercării va veni și ei vor fi duși în fața
soboarelor judecătoreşti să răspundă pentru credința lor, să fie
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totdeauna gata să dea socoteală de nădejdea care este în ei; dar cu
blândeţe şi teamă....” –God’s Amazing Grace, p. 30.
2. Care este adevărul care sfințește pe om? Care este singura
salvare în timp ce inamicul încearcă să falsifice și să distrugă
cuvântul sfânt al lui Dumnezeu? Ioan 17:17. Psalmul 119:160.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Adevărul este principiul care sfinţeşte, prin urmare, se cuvine
ca noi să cunoaştem adevărul. Trebuie să comparăm lucrurile
spirituale între ele. Să cercetăm toate lucrurile, dar să rămânem
statornici numai la ce este bine, la lucrurile care poartă acreditarea
divină şi care ne arată adevăratele motive şi principii ce ne
îndeamnă la acţiune.” –Solii alese, vol. 2, p. 56.
„Cei care sunt cu adevărat convertiți la Hristos [trebuie] să
vegheze în permanență ca nu cumva să accepte eroarea în loc de
adevăr. Cei care cred că nu contează ce cred în doctrină, atât timp
cât cred în Isus Hristos, sunt pe un teren periculos. Sunt unii care
cred că vor fi la fel de bine primiți înaintea lui Dumnezeu prin
ascultarea de alte legi decât legea lui Dumnezeu, prin îndeplinirea
altor condiții decât cele specificate în Evanghelie, ca și cum ar fi
ascultat de poruncile Sale și în conformitate cu cerințele Sale. Dar
ei sunt într-o amăgire fatală și dacă nu vor renunța la această erezie
și nu vor veni în armonie cu cerințele Sale, nu vor putea deveni
membri ai familiei regale.” –Christ Triumphant, p. 235.
3. În timp ce biserica este stâlpul și temelia adevărului
(1 Timotei 3:15), ce trebuie să facă fiecare credincios astfel
încât credința și mărturia sa să fie întemeiate pe adevăr? Cine
face acest lucru posibil? Psalmul 25:4,5; 51:6. Ioan 16:13.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Nu există absolut nici o garanție împotriva răului, decât
adevărul. Nici un om nu poate să stea ferm pentru dreptate dacă în
inima sa nu domnește adevărul. Există doar o singură putere care ne
poate face și ține statornici: puterea lui Dumnezeu, împărtășită nouă
prin harul lui Hristos.
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„Sunt mulți oameni în biserică care se cred îndreptățiți a înțelege
ceea ce cred ei; dar, până nu apare împotrivirea, ei nu își cunosc
propria lor slăbiciune. Atunci când sunt separați de cei de o credință
cu ei și obligați să stea tari și singuri, să-și explice credința, ei vor fi
surprinși să vadă cât de confuze le sunt ideile a ceea ce au acceptat
ca adevăr....
„... Creștinii nu trebuie să se mulțumească cu supoziții și idei
prost definite despre ceea ce constituie adevărul. Credința lor
trebuie să fie bine fondată pe cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât,
atunci când timpul încercării va veni și ei vor fi duși în fața
soboarelor judecătoreşti să răspundă pentru credința lor, să fie
totdeauna gata să dea socoteală de nădejdea care este în ei; dar cu
blândeţe şi teamă....” –God’s Amazing Grace, p. 30.
O luptă prelungită necesită putere
4. Potrivit Scripturilor, cine este încins cu putere și pregătit
pentru luptă? Psalmul 18:32,39; 29:11.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Dumnezeu mă încinge cu putere. El este mântuirea mea. În
fiecare dimineață mă bucur în El. Știu că I-am dat în grijă sufletul
meu, ca unui Creator credincios; și știu că niciodată nu m-a
dezamăgit. Dacă vă puneți încrederea în El, Domnul va da fiecăruia
dintre voi puterea Lui, harul Lui, mântuirea Lui.... „Așa cum
primești harul bogat al lui Dumnezeu, la fel îl vei răspândi.
Îndeplinirea cu credincioşie a datoriilor zilei de astăzi este cea mai
bună pregătire pentru încercările de mâine. Noi nu vom aduna
datoriile și grijile de mâine pentru a le adăuga sarcinilor de astăzi.
Ajunge zilei necazul ei. Dumnezeu ne dă putere pentru fiecare zi.”
–The Upward Look, pp. 306, 44.
5. Ce face Domnul când lupta e lungă și grea? Isaia 40:29-31.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Dacă ni se pare mult să așteptăm ca Eliberatorul nostru să vină,
dacă, răpuși de boală și istoviți de trudă, ne simțim nerăbdători ca
însărcinarea noastră să ia sfârșit și să fim eliberați din conflict, să ne
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amintim, să lăsăm amintirea să verifice fiecare murmur, că
Dumnezeu ne îngăduie pe pământ pentru a ne confrunta cu furtuni
și conflicte, pentru a ne perfecționa caracterul creștin, pentru a ne
familiariza mai bine cu Dumnezeu, Tatăl nostru și cu Hristos,
Fratele nostru mai mare și pentru a lucra pentru Maestru în a câștiga
multe suflete la Hristos, ca apoi, cu bucurie să putem auzi
cuvintele: 'Bine, rob bun şi credincios; ... intră în bucuria stăpânului
tău.' Matei 25:21.” –Ye Shall Receive Power, p. 185.
6. Ce sfat dau apostolii Petru și Pavel fiecărui credincios?
1 Petru 1:13. Filipeni 4:8.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Fiecare dintre noi are o muncă individuală de făcut: să ne
încingem coapsele minții, să fim treji, să veghem în rugăciune.
Mintea trebuie să fie bine controlată pentru a da atenție unor
subiecte care vor întări puterile morale.... Gândurile trebuie să fie
curate, meditațiile inimii trebuie să fie curate, dacă vrem să avem
cuvinte bine primite la Cer și de ajutor aproapelui nostru.
„Mintea trebuie să fie păzită cu grijă. Nu ar trebui să se permită
să intre nimic care să afecteze sau distruge sănătoasa sa vigoare.
Dar pentru a preveni acest lucru, ar trebui să fie ocupată cu semințe
bune, care, izvorând în viață, vor aduce rod pe ramuri.... Un câmp
lăsat necultivat va crește rapid ciulini și viță-de-vie încurcată, care
epuizează solul și sunt lipsite de valoare proprietarului. Pământul
este plin de semințe suflate și duse de vânt din orice colț și dacă
este lăsat necultivat, răsar în mod spontan, sufocând fiecare plantă
cu rod prețios care se luptă pentru existență. Dacă terenul a fi arat și
semănat cu cereale, aceste buruieni lipsite de valoare ar fi stârpite și
nu ar putea înflori.” –My Life Today, p. 83.
Isus S-a încins cu adevărul
7. Ce a făcut Isus în timpul slujirii Sale, lucru care a făcut
posibil să reziste atacurilor Satanei? Matei 22:16. Ioan 18:37.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„În timp ce înșelătorul plânge, Lumina este aici, adevărul este
aici; Isus spune: 'Eu sunt adevărul; Eu am cuvintele vieții veșnice.
pentru Semestrul II, 2017
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Dacă voieşte cineva să vină după Mine, nu va umbla în întuneric.
Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască
învăţătura.'„ –Signs of the Times, December 30, 1886.
„Rareori i-a adunat Isus numai pe ucenici pentru a primi
cuvintele Sale. El nu i-a ales ca ascultători numai pe aceia care
cunoşteau calea vieţii. Lucrarea Lui era de a ajunge la mulţimile
care zăceau în ignoranţă şi rătăcire. El împărţea învăţăturile Sale
pline de adevăr acolo unde puteau ajunge la minţile întunecate. El
Însuşi, care era Adevărul, stătea cu coapsele încinse şi cu braţele
mereu întinse pentru a binecuvânta şi, prin cuvinte de avertizare, de
îndemn şi de încurajare, căuta să-i înalţe pe toţi cei care veneau la
El.” –Hristos Lumina Lumii, p. 298.
Pentru studiu suplimentar
„Gândurile trebuie educate. Încingeţi-vă coapsele minţii voastre,
ca să lucreze într-o direcţie corectă şi după planuri bine alcătuite.
Dacă veţi proceda astfel, fiecare pas va fi un pas înainte şi nici
efortul, nici timpul nu se vor irosi în umblarea după idei vagi şi
după planuri apărute la întâmplare. Trebuie să ne formăm o
concepţie clară cu privire la scopul şi ţinta vieţii şi să păstrăm fără
încetare în atenţie obiectivele valoroase. Gândurile trebuie educate
zi de zi şi orientate spre ţintă, asemenea busolei spre poli. Fiecare
să-şi stabilească ţinte şi obiective personale şi apoi să-şi îndrepte
toate gândurile şi faptele spre realizarea dezideratelor stabilite.
Gândurile trebuie să fie controlate. Pentru a aduce la îndeplinire
ceea ce ne propunem, este nevoie de statornicie şi fermitate.” –
Minte, Caracter și Personalitate, vol. 2, p. 656.

*****
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5.
Sabatul din 4 august 2018

PLATOŞA NEPRIHĂNIRII
„Peste tot sunt prezentate pentru a fi acceptate ficțiuni, false
interpretări ale Scripturilor și fabule. Dar este nevoie de
discernământ ca brâul încins să fie lanțul de aur al adevărului.
'Având platoșa neprihănirii' – nu una proprie, ci neprihănirea lui
Hristos. Aceasta este fortăreața sufletului. Cu neprihănirea lui
Hristos înaintea noastră, am putea rezista întunericului moral și
distruge invențiile agențiilor satanice.” That I May Know Him, p. 346.
„Toți cei care au îmbrăcat haina neprihănirii lui Hristos vor sta
înaintea Lui ca unii aleși, credincioși și adevărați. Satana nu are
puterea de a-i smulge din mâna Mântuitorului. Hristos nu va
permite nici unui suflet care în pocăință și credință a cerut protecția
Lui, să treacă sub puterea vrăjmașului.” – Harul uimitor al lui
Dumnezeu, p. 31.
Îmbrăcați cu neprihănirea lui Hristos
1. Ce echipament de protecție trebuie să fie purtat de creștinii
care se angajează în lupta împotriva marelui dușman? Efeseni
6:14, ultima parte. 2 Corinteni 6:7.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„A fi independent și de neclintit în unele privințe este o datorie
pe care o avem față de noi înșine. Dar aici, unde inamicul va veni
cu capcane înșelătoare, mândria ia locul umilinței. Când tu sau eu
avem încredere în propriile noastre resurse, propria noastră
înțelepciune și căutăm sfatul propriei noastre inimi, atunci
dezamăgirea, rușinea și confuzia va fi partea noastră la sfârșit.
Suntem pe calea corectă spre triumf numai atunci când suntem în
strânsă legătură cu Dumnezeu și avem toată armura neprihănirii.” –
The Upward Look, p. 349.
„Aceste cuvinte inspirate de Dumnezeu sunt potrivite pentru noi.
Acestea se aplică în mod special celor care încearcă să țină
poruncile lui Dumnezeu în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în
care strălucesc ca lumini în lume. O, cât de solemn, înfiorător de
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solemn este acest timp pentru tinerii dintre noi care au avut o mare
lumină,... ca vorbirea, duhul și caracterul lor să nu fie înșelătoare
celor cu care se asociază....” – That I May Know Him, p. 346.
2. Ce trebuie să facă creștinul ca Isus să-l poată îmbrăca cu
platoșa neprihănirii? Isaia 64:6. Romani 13:12. Proverbe 28:13.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Numai îmbrăcămintea pe care Hristos Însuși a asigurat-o ne
poate face demni să apărem în prezența lui Dumnezeu. Această
haină, mantia neprihănirii Lui, Hristos o va pune asupra fiecărui
suflet pocăit și credincios. 'Te sfătuiesc,” a spus, „ să cumperi de la
Mine
... haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea
goliciunii tale.'„ – My Life Today, p. 311.
Pocăinţa în care nu se vede schimbare nu este adevărată.
Neprihănirea lui Hristos nu este o haină care să acopere păcatele
nemărturisite şi nepărăsite; ea este un principiu de viaţă care
transformă caracterul şi stăpâneşte purtarea. Sfinţenia este o predare
deplină lui Dumnezeu; este o totală supunere a inimii şi vieţii faţă
de principiile cerului.” – Hristos Lumina Lumii, p. 555.
3. Ce înseamnă să fii îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos?
1 Ioan 2:6.1 Petru 2:21.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Pe când se afla pe pământ, El spunea ucenicilor Săi: “Eu am
păzit poruncile Tatălui Meu.” Ioan 15:10. Prin ascultarea Sa
desăvârşită, a făcut posibil ca fiecare fiinţă omenească să asculte de
poruncile lui Dumnezeu. Când ne supunem Domnului Hristos,
atunci inima noastră este unită cu inima Lui, voinţa noastră se
cufundă în voinţa Lui, mintea noastră devine una cu mintea Lui, iar
gândurile sunt robite Lui. Atunci, noi trăim viaţa Lui. Aceasta
înseamnă să fi îmbrăcat cu haina neprihănirii Sale. Atunci, Domnul
privind asupra noastră, nu vede haina cusută din frunze de smochin,
nu vede goliciunea şi diformitatea păcatului, ci vede propria Sa
haină a neprihănirii, care este ascultarea desăvârşită de Legea lui
Dumnezeu. – Pildele Domnului Hristos, p. 312.
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„Când vom fi îmbrăcați cu neprihănirea lui Hristos, nu vom mai
simți nicio atracție față de păcat, deoarece Domnul Hristos va lucra
în noi. Poate vom face greșeli, dar vom urî păcatul care a cauzat
suferințele Fiului lui Dumnezeu.” – Solii alese, vol. 1, p. 360.
Cruciadă împotriva lui Satana
4. Ce va face creștinul încins cu adevărul și îmbrăcat cu
neprihănirea? 2 Corinteni 10:3-5. Cântarea Cântărilor 6:10.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Membri ai bisericii, fiţi conştienţi de importanţa răspândirii
literaturii noastre şi dedicaţi mai mult timp pentru lucrarea aceasta.
Puneţi în casele oamenilor broşuri, tratate şi cărţi care vor predica
Evanghelia în diferitele ei aspecte. Nu este timp de pierdut. Este
nevoie de multe persoane care să se dedice de bunăvoie şi
dezinteresat lucrării de colportaj, contribuind în felul acesta la
vestirea avertizării care este foarte necesară. Dacă începe să
îndeplinească lucrarea care i-a fost rânduită, biserica va merge
înainte “frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca nişte
oşti supt steagurile lor.” – (Southern Watchman, November 20,
1902) Christian Service, p. 147.
„Îmbrăcată în armura neprihănirii lui Hristos, biserica trebuie să
intre în conflictul ei final. 'Frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar
cumplită ca nişte oşti sub steagurile lor,' ea trebuie să pornească în
toată lumea biruitoare şi ca să biruiască.” – My Life Today, p. 311.
„O mare lucrare trebuie făcută într-un timp scurt. Trebuie să
înțelegem lucrarea și să o facem cu credincioșie. Toți cei care în
cele din urmă vor fi încoronați ca învingători și-au câștigat dreptul
de a fi îmbrăcați cu neprihănirea lui Hristos prin eforturi hotărâte,
nobile, de a-L sluji pe Dumnezeu. Pornirea în cruciadă împotriva
lui Satan, ținând sus steagul pătat de sânge al crucii lui Hristos –
aceasta este datoria fiecărui creștin.” Sfaturi despre Isprăvnicie, 43.
5. Ce caracteristică au cei îmbrăcați cu neprihănirea lui
Hristos? Psalmul 119:7. Proverbe 14:2, prima parte; 8:13, pp.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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„Noi trebuie să îmbrăcăm fiecare piesă a armurii şi apoi să stăm
tari. Domnul ne-a onorat prin alegerea noastră ca ostaşi ai Săi. Să
luptăm cu eroism pentru El, susţinând ceea ce este drept în fiecare
tranzacţie. Corectitudinea în toate lucrurile este esenţială pentru
binele sufletului. Când vă luptaţi spre a obţine biruinţa asupra
propriilor voastre înclinaţii, El vă va ajuta prin Duhul Sfânt să fiţi
cu băgare de seamă la fiecare faptă, pentru ca să nu daţi prilej
vrăjmaşului să vorbească de rău adevărul. Îmbrăcaţi acea
neprihănire protejată de Dumnezeu, platoşa care e privilegiul
tuturor de a o purta. Aceasta vă va proteja viaţa spirituală.” –
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1119.
Cuvântul de ordine
6. Care ar trebui să fie cuvântul de ordine al creștinului în lupta
spirituală? Galateni 2:20.2 Corinteni 5:15.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Domnul Isus doreşte să fim fericiţi, dar nu putem fi fericiţi
trăind după propria noastră voinţă şi urmând impulsurile propriilor
noastre inimi.... Opiniile şi particularităţile noastre sunt întru totul
omeneşti şi nu trebuie tratate în mod uşuratic sau cu îngăduinţă. Eul
trebuie crucificat, nu doar acum, ci zilnic; iar trupul, mintea şi
sufletul trebuie subordonate voinţei lui Dumnezeu. Slava lui
Dumnezeu şi desăvârşirea caracterului creştin trebuie să fie ţinta
vieţii noastre. Urmaşii lui Hristos trebuie să imite starea de spirit a
lui Isus.... Asemenea lui Hristos este cuvântul de ordine; nu
asemenea tatălui sau asemenea mamei, ci asemenea lui Isus ascuns în Hristos, îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos, umplut de
Spiritul lui Hristos.” – Minte, Caracter și Personalitate, vol. 2,
p. 643, 644.
7. Ce siguranță are cel care poartă platoșa neprihănirii?
Apocalipsa 17:14. Romani 16:20.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„În lupta vieţii trebuie să dăm piept cu agenţii răului, care s-au
aliat împotriva dreptăţii. Nădejdea noastră nu este un om, ci viul
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Dumnezeu. Prin deplina asigurare a credinţei, putem aştepta că El
va uni atotputernicia Lui cu străduinţele uneltelor omeneşti pentru
slava Sa. Îmbrăcaţi cu armura neprihănirii Sale, putem câştiga
biruinţă asupra oricărui duşman.” – Profeți și Regi, p. 111.
Pentru studiu suplimentar
„Oamenii pe care Dumnezeu îi conduce trebuie să înainteze la
cuvântul Său. Ei trebuie să meargă înainte prin credință. Lor le-au
fost încredințate adevăruri la care trebuie să se supună. Lucrarea lui
Dumnezeu este agresivă. Nimeni nu poate sta într-o poziție neutră
și totuși să fie un soldat în armata Domnului. Dumnezeu dă ordine
poporului Său, iar dacă ei vor păstra o strânsă legătură cu El, vor
auzi glasul Lui, și vor ține pasul cu Comandantul lor. Ei vor merge
înainte în conflict să lupte bătăliile Domnului. Dar cei care se vor
pune într-o poziție de indiferență și nu se vor implica, nu vor obține
nicio victorie.” – The Upward Look, p. 339.
„Numai îmbrăcămintea pe care Hristos Însuși a asigurat-o ne
poate face demni să apărem în prezența lui Dumnezeu. Această
haină, mantia neprihănirii Lui, Hristos o va pune asupra fiecărui
suflet pocăit și credincios. 'Te sfătuiesc,” a spus, „ să cumperi de la
Mine... haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea
goliciunii tale.'„
„Dumnezeu a făcut o promisiune că va ajuta oricui să întărească
fiecare nerv și mușchi spiritual pentru timpul de încercare care va
veni peste noi toți. Sunt însărcinată să vă spun solia: Îmbrăcați-vă
cu toată armura neprihănirii lui Hristos.... Și după ce ați făcut tot ce
puteți din partea voastră, aveți asigurarea victoriei. Fiecărui suflet îi
este acordată milostiva posibilitate de a sta pe Stânca Veacurilor.” –
My Life Today, p. 311.

*****
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6.
Sabatul din 11 august 2018

ÎNCĂLŢĂMINTEA EVANGHELIEI
„Evanghelia este un mesaj de pace. Creștinismul este un sistem,
care, dacă este primit și ascultat, va răspândi pace, armonie și
fericire pe tot pământul. Religia lui Hristos va uni în strânsă frăție
pe toți cei care acceptă învățăturile sale.” – God’s Amazing Grace,
p. 32.
„Lumina adevărului trebuie să strălucească în lume. Cei care Îl
iubesc pe Dumnezeu și țin poruncile Lui sunt chemați în acest
război agresiv, nu unul împotriva celuilalt, ci împotriva oștii
inamice invizibile. Armura nu se poate da la o parte. Cei care
pretind a fi ucenicii lui Hristos să nu se simtă niciodată ușurați de
datoria lor bisericească, de a nu face nimic pentru a salva ființele
omenești căzute și a le aduce înapoi la ascultare....
„Unde sunt bărbații și femeile care se vor unii cu acești mesageri
cerești? Unde sunt cei care își vor folosi capacitățile lor în
cooperare cu puterea divină?” – The Upward Look, p. 71.
O Solie de Pace
1. Pe lângă brâu și platoșă, ce mai poartă un soldat creștin?
Efeseni 6:15. Isaia 52:7.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Fiecare pastor să învețe să poarte încălțămintea Evangheliei.
Cel care este încălțat cu pregătirea Evangheliei păcii va umbla așa
cum a umblat Hristos. El va fi în stare să adreseze cuvinte potrivite
şi să le rostească plin de dragoste. Un astfel de lucrător nu va
încerca să oblige pe cineva să primească solia adevărului lui
Dumnezeu. El va trata cu duioşie fiecare inimă, înţelegând faptul că
Duhul Sfânt este acela care va întipări adevărul în mintea celor ce
sunt sensibili faţă de influenţa divină. Niciodată nu va fi vehement
în purtarea sa. Fiecare cuvânt rostit va avea o influenţă
sensibilizatoare şi cuceritoare….” – Evanghelizare, p. 174.
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2. Există pace azi? Ce ne arată că puterile întunericului sunt
intens la lucru și că Evanghelia este necesară cu disperare?
Isaia 24:5; 60:2. 2 Timotei 2:3,4.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Trăim în mijlocul unei „epidemii” de crime, față de care
oamenii lui Dumnezeu de pretutindeni sunt îngroziți. Corupția care
predomină este peste puterea peniței omului de a o descrie. Fiecare
zi aduce noi dezvăluiri ale luptelor politice, mitei și fraudei. Fiecare
zi își aduce înregistrarea sa bolnăvicioasă de violență și fărădelege,
de indiferență față de suferința umană, de distrugere brutală,
diabolică a vieții umane. Fiecare zi este martoră la creșterea
nebuniei, a crimei și a sinuciderii. Cine se poate îndoi că agențiile
satanice sunt tot mai mult la lucru între oameni pentru a distrage
atenția și a corupe mintea, pentru a pângări și a distruge
organismul?...
„Peste tot sunt inimi care plâng pentru ceva ce nu au. Ei doresc o
putere care să le dea stăpânire asupra păcatului, o putere care să-i
izbăvească din robia răului, o putere care să le dea sănătate, viață și
pace. Mulți care au cunoscut odată puterea cuvântului lui
Dumnezeu au trăit acolo unde nu este cunoscut Dumnezeu și doresc
prezența divină.” – My Life Today, p. 312.
3. Care este singura soluție reală pentru greutățile lumii, a
miliardelor de locuitori? Care este natura și efectul special al
Evangheliei? Faptele apostolilor 20:24. Efeseni 1:13. Coloseni
1:5.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Evanghelia lui Hristos este Vestea Bună a harului sau favorii
prin care omul poate fi eliberat de condamnarea pentru păcat şi prin
care este făcut în stare să asculte de Legea lui Dumnezeu.
Evanghelia ne îndrumă spre codul moral ca fiind o lege a vieţii. Iar
Legea, prin faptul că pretinde o ascultare precisă, îl îndrumă fără
încetare pe cel păcătos spre Evanghelie, pentru a primi iertare şi
pace.” – Minte, Caracter și Personalitate, vol. 2, p. 563.
„Evanghelia este o descoperire pentru om a razelor de lumină şi
speranţă din lumea cea veşnică. Lumina nu izbucneşte toată
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deodată, ci vine pe măsură ce o putem suporta. Minţile cercetătoare
care flămânzesc după cunoaşterea voinţei lui Dumnezeu nu sunt
satisfăcute niciodată; cu cât cercetează mai adânc, cu atât îşi dau
seama mai mult de ignoranţa lor şi deplâng orbirea lor. Este peste
puterea omului de a concepe înaltele şi nobilele realizări care sunt
la îndemâna lui, dacă va combina efortul uman cu harul lui
Dumnezeu, care este Izvorul a toată înţelepciunea şi puterea. Şi
dincolo este o greutate veşnică de slavă. Lucruri pe care ochiul nu
le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa
Sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L
iubesc.” – 4T, p. 446.
Vrăjmașul și Evanghelia intransigentă (de neclintit)
4. Cum luptă vrăjmașul împotriva soliei păcii? Trebuie să se
teamă soldatul creștin de astfel de atacuri? Efeseni 2:17.
Apocalipsa 12:17. Romani 13:12; 8:38,39.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Într-un timp ca acesta ar trebui să avem în vedere un singur
obiectiv: angajarea tuturor mijloacelor prevăzute de Dumnezeu prin
care adevărul poate fi plantat în inimile oamenilor… Este datoria
fiecărui creștin de a se strădui din toate puterile să răspândească în
jur cunoștința adevărului.” – Maranata, p. 107.
“Nu fără luptă cedează Satana în faţa lucrării de întemeiere a
Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. Puterile răului sunt mereu la
lucru într-o luptă neîncetată împotriva instrumentelor alese pentru
răspândirea Evangheliei şi aceste puteri ale întunericului sunt în
mod deosebit la lucru atunci când adevărul este vestit înaintea
oamenilor cu vază şi de o integritate deplină.” – Istoria Faptelor
Apostolilor, pag. 167.
„Să nu ne menajăm, ci să împlinim cu seriozitate lucrarea de
reformă care trebuie să aibă loc în viaţa noastră. Să răstignim eul.
Obiceiurile nesfinte pretind gălăgios supremaţia, însă putem
învinge în Numele şi prin puterea lui Isus. Celui care caută zilnic
să-şi ţină în frâu inima cu toată sârguinţa îi este făcută făgăduinţa:
„Nici moarte, nici viaţă, nici îngeri, nici stăpâniri, nici cele de
acum, nici cele viitoare, nici puteri, nici înălţime, nici adâncime,
nici o altă creatură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui
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Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani
8,38.39).” – Harul Uimitor al lui Dumnezeu, p. 223.
Făcătorii de pace
5. Cum descriu Scripturile pe cei care predică Evanghelia
păcii? Isaia 52:7. Matei 5:9.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Urmaşii lui Hristos sunt trimişi în lume cu solia păcii. Acela
care, prin influenţa liniştită şi neştiută a unei vieţi sfinte, va
descoperi iubirea lui Hristos, acela care, prin cuvânt şi faptă, îl va
conduce pe altul să renunţe la păcat şi să-şi predea inima lui
Dumnezeu este un făcător de pace, un împăciuitor.
„Ferice de cei împăciuitori, pentru că ei vor fi chemaţi fii ai lui
Dumnezeu. Spiritul păcii este dovada legăturii lor cu cerul.
Atmosfera plăcută a lui Hristos îi înconjoară. Parfumul vieţii, al
frumuseţii caracterului, descoperă lumii faptul că ei sunt copii ai lui
Dumnezeu. Văzându-i, oamenii recunosc că ei au fost cu Isus.” Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 28.
6. Cine îi va sprijini pe cei care sunt zeloși în a vesti solia
adevărului? Matei 28:19, 20.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Dragi frați și surori, vă veți pune armura creștină? „Cu
“picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii”, veţi fi pregătiţi să
mergeţi din casă în casă, ducându-le oamenilor adevărul. Uneori
veţi constata că este dificil să faceţi o astfel de lucrare, dar, dacă
înaintaţi prin credinţă, Domnul va merge înaintea voastră şi va
îngădui ca lumina Sa să strălucească pe cale. Când veţi intra în
casele vecinilor voştri pentru a le vinde sau pentru a le oferi în dar
literatura noastră şi când îi veţi învăţa adevărul cu umilinţă, veţi fi
însoţiţi de lumina Cerului, care va rămâne să locuiască în acele
case.” – Evanghelizare, pp. 114, 115.
„Misiunea acesta ne este încredinţată şi nouă. Ni se porunceşte
să mergem ca soli ai Domnului Hristos, să-i învăţăm pe oameni,
să-i convingem şi să le atragem atenţia la Cuvântul vieţii. În acelaşi
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fel, ne este dată asigurarea prezenţei lui Hristos. Oricare ar fi
dificultăţile cu care ar trebui să ne confruntăm, oricare ar fi
încercările pe care ar trebui să le suportăm, ne este adresată
întotdeauna făgăduinţa plină de îndurare: “Iată ca Eu sunt cu voi în
toate zilele, până la sfârşitul veacului.”„ – (Manuscript 24, 1903)
Evanghelizare, p. 15.
Toți membrii Bisericii sunt lucrători pentru Dumnezeu
7. Știind că diavolul va crește numărul celor din rândurile sale
și că este doar o scurtă perioadă de timp, ce poruncă divină este
dată fiecărui copil al lui Dumnezeu pentru a-i binecuvânta pe
cei care sunt dornici de eliberarea de păcat și de rău, în toate
formele sale? 1 Petru 2:9. 2 Corinteni 5:20. Matei 24:14.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Fiecare oră, fiecare minut sunt scumpe. Nu avem timp de
petrecut în mulţumire de noi înşine. De jur împrejurul nostru, sunt
suflete care pier în păcat. În fiecare zi e ceva de făcut pentru
Domnul şi Învăţătorul nostru. În fiecare zi noi trebuie să îndreptăm
suflete la Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii.” –
(Testimony Treasures, vol. 3, p. 310) 9T, p. 48.
„Ambasadorii lui Hristos au o lucrare solemnă şi importantă,
care asupra unora apasă prea uşor. În timp ce Hristos slujeşte în
sanctuarul de sus, El este de asemenea, prin delegaţii Săi, slujitorul
bisericii Sale de pe pământ. El le vorbeşte oamenilor prin bărbaţi
aleşi şi duce înainte lucrarea Lui prin ei, aşa cum în zilele umilinţei
Sale a activat vizibil pe pământ. Deşi au trecut secole, scurgerea
timpului n-a schimbat făgăduinţa Lui rostită la despărţirea de
ucenicii Săi:
“Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul
veacului”. De la înălţarea lui Hristos până în ziua de astăzi, bărbaţi
rânduiţi de Dumnezeu, cu autoritate derivată de la El, au devenit
învăţători ai credinţei. Hristos, Păstorul adevărat, supraveghează
lucrarea Sa prin intermediul acestor subpăstori. În felul acesta,
poziţia celor ce lucrează prin cuvânt şi învăţătură devine foarte
importantă. În locul lui Hristos, ei îi imploră pe oameni să se
împace cu Dumnezeu.” – 4T, p. 393.
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Pentru studiu suplimentar
„Duhul Sfânt, reprezentantul lui Hristos, întărește brațele celui
mai slab cu putere ca să înainteze către victorie. Dumnezeu a
rânduit ca instrumentele Sale să atragă pe toți oamenii la El. El
trimite la munca Lui pe mulți care nu au fost dedicați prin punerea
mâinilor. El răspunde obiecțiilor care apar împotriva acestei metode
de lucru, chiar înainte ca acestea să apară. Dumnezeu vede sfârșitul
de la început. El cunoaște și anticipează orice nevoie și are provizii
pentru fiecare caz de urgență. Dumnezeu va trimite lucrători în via
Sa dacă oamenii mărginiți cărora El le încredințează munca Sa nu
blochează calea.” – Ye Shall Receive Power, p. 171.
„Domnul vine curând. Vorbiți, rugați-vă și credeți aceasta.
Faceți-o parte din viață. Vă veți confrunta cu un spirit de îndoială și
critici, dar acest lucru va da înapoi înaintea unei încrederi ferme,
consecvente în Dumnezeu. Când nedumeriri sau obstacole se
prezintă, ridicați sufletul la Dumnezeu în cântece de recunoștință.
Încingeți armura creștină și asigură-te că picioarele tale sunt
încălțate cu pregătirea Evangheliei păcii.'„ – My Life Today, p. 312.

*****
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7.
Sabatul din 18 august 2018

SCUTUL CREDINTEI
„Satana urmăreşte orice ocazie de a pune mâna pe harul preţios
când nu suntem cu băgare de seamă, iar noi vom avea un conflict
serios cu puterile întunericului pentru a le opri sau pentru a
recâştiga un har divin, dacă l-am pierdut prin lipsa de veghere. Dar,
este privilegiul creştinilor să obţină tărie de la Dumnezeu pentru a
putea păstra fiecare dar preţios. Cerul va ţine seama de rugăciunea
arzătoare, sinceră. Când slujitorii lui Hristos iau scutul credinţei
pentru apărare şi sabia Duhului pentru luptă, este primejdie în
tabăra vrăjmaşului.... „Omul are puţină putere şi nu poate face decât
o mică lucrare la maximum capacităţilor lui.... Dumnezeu este
omnipotent şi, în orice moment în care avem nevoie de ajutor divin
şi îl căutăm cu sinceritate, ne va fi dat. Dumnezeu a făgăduit,
punând drept chezăşie Cuvântul Său, că harul Său vă va fi de ajuns
în cele mai mari nevoi, în cea mai adâncă nenorocire. Hristos va fi
pentru voi un ajutor oportun, dacă vă veţi însuși harul Său.” – Harul
Uimitor al lui Dumnezeu, p. 33,260.
Mijloace de Protecție
1. Ce parte din armură este indispensabilă pentru a face față de
săgețile inamicului și a avansa împotriva lui? Efeseni 6:16.
Psalmi 115:11; 119:114. 1 Ioan 5:4.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Lucrarea de biruire a răului trebuie făcută prin credinţă. Cei
care merg pe câmpul acestei lupte vor vedea că trebuie să-şi pună
întreaga armură a lui Dumnezeu. Scutul credinței va fi apărarea lor
și le va permite să fie mai mult decât biruitori. În afară de credinţa
în Domnul oştirilor şi ascultarea de poruncile Sale, nimic nu le va fi
de folos. Armate uriaşe, dotate cu orice fel de facilităţi, nu vor
folosi la nimic în ultimul mare conflict. Fără credinţă, îngerul oştirii
nu poate fi de folos. Numai credința îi va face invincibili și le va
permite să stea în ziua cea rea, statornici, neclintiți, ținându-i tari de
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la începutul încrederii lor până la sfârșit.” – Harul Uimitor al lui
Dumnezeu, p. 33.
„Credința în cuvântul lui Dumnezeu, studiat cu rugăciune și
aplicat în mod practic, va fi scutul nostru contra puterii lui Satana și
ne va face biruitori prin sângele lui Hristos.” – My Life Today,
p. 313.
Temelia Credinței
2. Ce este singura temelie a credinței adevărate? Psalmi 18:2,3;
31:2; 18:30. Proverbe 30:5.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Ca scut împotriva ispitei şi năzuință către puritate şi adevăr,
nici o altă influenţă nu poate egala sentimentul prezenţei lui
Dumnezeu. “Totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu
care avem de-a face. „ “Ochii Tăi sunt aşa de curaţi că nu pot să
vadă răul, şi nu poţi să priveşti nelegiuirea!” Evrei 4:13. Habacuc
1:13. Acest gând a fost scutul lui Iosif când se afla în mijlocul
stricăciunii din Egipt. În faţa ispitelor, răspunsul său a fost ferm:
“Cum aş putea să fac eu un rău atât de mare şi să păcătuiesc
împotriva lui Dumnezeu?” Geneza 39:9. Dacă este cultivată,
credinţa va aduce un astfel de scut fiecărui suflet. – Educația, 255.
3. Ce este necesar pentru a evita capcanele inamicului?
2 Timotei 2:1. Efeseni 6:10.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„În mijlocul capcanelor cărora toţi sunt expuşi, ei au nevoie de
mijloace de apărare puternice, de încredere, pe care să se poată
sprijini. În acest veac corupt, mulţi nu au în rezervă decât o
cantitate de har dumnezeiesc atât de mică, încât apărarea lor este
spulberată de la primul asalt, iar ispite teribile îi iau prizonieri.
Scutul harului îi poate proteja de ispitele vrăjmaşului pe toţi cei
nebiruiţi, chiar dacă sunt înconjuraţi din toate părţile de influenţele
cele mai corupătoare. Virtutea lor şi nobleţea de caracter poate
străluci prin ataşamentul ferm faţă de principii şi prin încrederea
nestrămutată în Dumnezeu şi, deşi pândiţi de rău din toate părţile, ei
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nu trebuie să-şi lase virtutea sau integritatea morală pătată câtuşi de
puţin.
„Lecţiile cuprinse în cuvintele adresate de Pavel lui Timotei sunt
de cea mai mare importanţă pentru noi astăzi. Îl îndeamnă el pe
Timotei să fie tare în propria sa înţelepciune? Nu, ci „în harul care
este în Hristos Isus”. Cel ce doreşte să fie un urmaş al lui Hristos nu
trebuie să se bizuie pe propria sa capacitate sau să aibă încredere în
sine însuşi. Şi nici să-şi reducă eforturile depuse pe tărâm religios,
să evite răspunderile şi să rămână ineficient pentru cauza lui
Dumnezeu....
„Când creştinul îşi simte slăbiciunea şi neputinţa, punându-şi
încrederea în Dumnezeu, el va găsi că harul lui Hristos este
suficient pentru orice stare de urgenţă.” – Harul Uimitor al lui
Dumnezeu, p. 33,260.
Ținând credința fără ezitare
4. Cum e posibil ca cineva să se împotrivească ispitelor
diavolului și să-l alunge? Evrei 10:23. 1 Corinteni 16:13. 1 Petru
5:9,10.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Acel timp va veni curând şi va trebui să ne prindem cu tărie de
braţul puternic al lui Iehova... Mintea noastră trebuie să fie fixată
asupra lui Dumnezeu şi nu trebuie să ne temem de ceea ce se tem ei
şi să adorăm ceea ce adoră ei, ci să fim curajoşi şi îndrăzneţi pentru
adevăr. Dacă ne-ar putea fi deschişi ochii, am vedea siluetele
îngerilor răi în jurul nostru, străduindu-se să inventeze vreo
modalitate nouă de a ne necăji şi distruge. Şi am vedea, de
asemenea, îngeri ai lui Dumnezeu păzindu-ne de puterea lor; căci
ochiul atent al lui Dumnezeu veghează întotdeauna pentru binele lui
Israel şi El Îşi va proteja şi salva poporul, dacă ei îşi vor pune
încrederea în El. Când va năvăli vrăjmaşul ca un râu, Duhul
Domnului îl va pune pe fugă.
„Îngerul a spus: “Adu-ţi aminte, te afli pe un teren vrăjit”. Am
văzut că trebuie să veghem şi să avem asupra noastră întreaga
armură, să luăm scutul credinţei şi atunci vom putea să rămânem în
picioare, iar săgeţile arzătoare ale celor răi nu ne vor putea vătăma.”
– Experienţe şi Viziuni, p. 60.
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În căutarea lui Dumnezeu pentru sprijin constant
5. Ce îl împiedică pe vrăjmaș de a ne răpi scutul? Mica 7:7,8,10.
Psalmul 5:3,8.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„L-am întrebat pe înger de ce nu mai era credinţă şi putere în
Israel. El a spus: “Voi daţi drumul prea curând la braţul Domnului.
Stăruiţi cu cererile voastre înaintea tronului şi prindeţi-vă bine, prin
credinţă puternică. Făgăduinţele sunt sigure. Credeţi că primiţi
lucrurile pe care le cereţi şi le veţi avea.” Atenţia mi-a fost apoi
atrasă asupra lui Ilie. Şi el era supus aceloraşi greșeli ca şi noi, şi s-a
rugat cu hotărâre. Credinţa lui a trecut cu bine încercarea. De şapte
ori s-a rugat înaintea Domnului şi, în cele din urmă, norul s-a arătat.
Am văzut că noi ne-am îndoit de făgăduinţele sigure şi L-am rănit
pe Mântuitorul prin lipsa noastră de credinţă. Îngerul a spus: “Puneţi armura şi mai presus de orice ia-ţi scutul credinţei; căci acela îţi
va apăra inima, viaţa însăşi de săgeţile de foc ale celor răi”. Dacă
vrăjmaşul îi poate face pe cei disperaţi să-şi ia ochii de la Isus, să
privească la ei înşişi şi să se ocupe de propria lor nevrednicie, în loc
să se gândească la vrednicia lui Isus, la dragostea, meritele şi marea
Sa îndurare, el va da la o parte scutul credinţei şi îşi va atinge
scopul; ei vor fi expuşi, neapăraţi în faţa ispitelor lui de foc. Cei
slabi ar trebui, de aceea, să privească la Isus şi să creadă în El; ei
practică atunci credinţa.” – Experienţe şi Viziuni, p. 73.
6. Cine este Ocrotitorul și Întăritorul creștinului în fiecare
moment și în orice circumstanță? Ce cere Dumnezeu de la
poporul Său? Psalmul 89:13-18. Proverbe 2:1,7.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Dumnezeu a binecuvântat poporul Său păzitor al poruncilor
Sale şi toată opoziţia şi falsurile ce pot fi aduse împotriva lor nu vor
face decât să întărească pe aceia care stau hotărâţi în apărarea
credinţei care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna. Dar dacă
cei care mărturisesc a fi depozitarii adevărului lui Dumnezeu devin
călcători ai acestei Legi, protecţia Sa va fi retrasă şi mulţi vor cădea
din cauza perversităţii şi a destrăbălării. Atunci, într-adevăr, nu vom
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fi în stare să stăm în faţa vrăjmaşilor noştri. Dar, dacă poporul Său
rămâne despărţit de lume, ca o naţiune care trăieşte în neprihănire,
atunci Dumnezeu va fi apărarea lor şi nici o armă îndreptată
împotriva lor nu va reuşi să-i atingă.
„Având în vedere primejdiile acestui timp, noi, ca popor al lui
Dumnezeu, păzitor al poruncilor Lui, vom îndepărta oare dintre noi
orice păcat, orice nelegiuire şi orice perversitate? Femeile care
mărturisesc adevărul să nu aibă oare un control strict asupra lor, ca
să nu îngăduie nici cea mai mică familiaritate? Ele pot închide uşile
ispitei dacă vor avea întotdeauna o rezervă strictă şi un
comportament corect. Bărbaţii să găsească un exemplu în viaţa lui
Iosif şi să stea ferm la principii, oricât ar fi ispita de puternică. Noi
dorim să fim puternici pentru ceea ce este drept... Dar sunt şi dintre
aceia care merg spre ispită asemenea unui nebun la casa de
corecţie... Se descurajează, slăbesc în ceea ce priveşte puterea
morală, iar rezultatul sunt ruşinea şi confuzia.” – (Testimony
Treasures, vol. 2, p. 243) 5T, pp. 601, 602.
Urmând exemplul divin
7. Cum este posibil ca Isus să fie scutul poporului Său? Evrei
12:2,3.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Dacă vrem ca în cele din urmă să fim mântuiţi, noi toţi trebuie
să învăţăm lecţia răbdării şi a credinţei la piciorul crucii. Hristos a
suferit umilinţa pentru a ne salva de la dizgraţia veşnică. El a
consimţit să cadă asupra Sa dispreţ, batjocură şi insultă ca să ne
ocrotească pe noi. Nelegiuirea noastră a fost cea care a adunat vălul
de întuneric în jurul sufletului Său şi a scos strigătul de la El, ca al
unuia care a fost lovit şi părăsit de Dumnezeu. El a purtat durerile
noastre, a suferit pentru păcatele noastre, s-a dat pe Sine ca jertfă
pentru păcat, ca noi să fim îndreptăţiţi înaintea lui Dumnezeu prin
El. Fiecare om nobil şi generos va răspunde contemplării lui Hristos
pe cruce.” – (Testimony Treasures, vol. 1, p. 515) 4T, p. 374.
Pentru studiu suplimentar
„...este privilegiul creştinilor de a obţine putere de la Dumnezeu
în vederea primirii oricărui dar preţios. Cerul va ţine seama de
44

Lecţiunile Şcolii de Sabat

rugăciunea arzătoare, sinceră. Când slujitorii lui Hristos iau scutul
credinţei pentru apărare şi sabia Duhului pentru luptă, este
primejdie în tabăra vrăjmaşului şi trebuie făcut ceva. Doar
persecuţia şi ocara sunt partea acelora care sunt înzestraţi cu putere
de sus pentru a trece la acţiune. Când adevărul, în simplitatea şi
puterea sa, va domina printre credincioşi şi se va ridica împotriva
spiritului lumii, va fi evident că nu există nimic comun între Hristos
şi Belial. Ucenicii lui Hristos trebuie să fie exemple vii, care să
reflecte viaţa şi spiritul Învăţătorului lor.” – (Testimony Treasures,
vol. 1, p. 159) ,T pp. 407, 408.
„Soldatul lui Hristos trebuie să se confrunte cu multe forme de
ispite, să se împotrivească lor și să le biruie. Cu cât este mai mare
conflictul, cu atât mai mare este rezerva de har pentru a satisface
nevoia sufletului.... Adevăratul Creștin va înțelege ce înseamnă a
trece prin conflicte grele și experiențe dure; dar va crește în mod
constant în harul lui Hristos, pentru a se împotrivi cu succes
inamicului sufletului lui.... Uneori întunericul va apăsa asupra
sufletului său; dar adevărata lumină va străluci, razele strălucitoare
ale Soarelui neprihănirii, vor risipi întunericul; și ... prin harul lui
Hristos, el va fi pregătit a fi un martor credincios al lucrurilor pe
care le-a auzit de la solul inspirat al lui Dumnezeu.... Prin această
împărtășire a adevărului la alții, slujitorul lui Hristos va obține o
imagine mai clară a resurselor abundente puse la dispoziție pentru
toți, de suficiența harului lui Hristos în orice conflict, durere și
încercare.” – Harul Uimitor al lui Dumnezeu, p. 260.
*****
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Vă rugăm să citiți Raportul Misionar din Diviziunea Oceania
de la pagina 52.
8.
Sabatul din 25 august 2018

COIFUL MÂNTUIRII
„Dumnezeu S-a îngrijit de o abundenţă de mijloace pentru o
luptă biruitoare împotriva răului care este în lume. Biblia este
arsenalul de unde ne putem echipa pentru luptă. Coapsele noastre
trebuie încinse cu adevărul. Platoşa noastră trebuie să fie
neprihănirea. Scutul credinţei trebuie să-l avem în mână, iar coiful
mântuirii pe fruntea noastră; şi cu sabia Duhului, care este Cuvântul
lui Dumnezeu, noi trebuie să ne croim drum printre piedicile şi
încurcăturile păcatului.” – Istoria Faptelor Apostolilor, p. 502.
„Deosebit de importante pentru biserica din vremea noastră sunt
învăţăturile apostolului despre acest subiect. Pentru cei ce trăiesc
atât de aproape de împlinirea marelui eveniment final, cuvintele lui
Pavel trebuie să aibă o putere grăitoare: “Noi care suntem fii ai
zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei,
şi să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu nea rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru
Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentru că fie că veghem, fie că
dormim, să trăim împreună cu El. – Istoria Faptelor Apostolilor,
pp. 260,261.
Gânduri nobile, înălțate
1. Cum pot fi gândurile unei persoane înălțate la un nivel mai
mare, un nivel divin? Efeseni 6:17, prima parte. 1 Tesaloniceni
5:8.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Dar a fost dezamăgit ori de câte ori a căutat să-şi umple mintea
cu orice alt subiect în afară de Dumnezeu. Aveţi nevoie de un nivel
de gândire substanţial mai înalt şi de obiective cu mult mai înalte
decât cele pentru care v-aţi luptat în trecut. Dezordinea şi
nedesăvârşirea cuvintelor şi caracterului omenesc pot fi restabilite
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numai prin Domnul Isus Hristos. De aceea, El trebuie să fie
obiectul contemplaţiei şi al conversaţiei voastre. Dacă doriţi să
înţelegeţi marele plan de răscumpărare, trebuie să aveţi un mod de
gândire şi acţiune cu mult mai înalt.” – Minte, Caracter și
Personalitate, vol. 2, p. 663.
„Dumnezeu ne invită să ne umplem mintea cu cugetări înalte, cu
gânduri curate. El doreşte ca noi să medităm la iubirea şi mila Sa,
să studiem lucrarea Sa minunată în marele plan de răscumpărare.
Atunci înţelegerea adevărului va fi pentru noi din ce în ce mai clară,
iar dorinţa noastră după curăţia inimii şi limpezimea gândurilor va
fi tot mai înaltă şi mai sfântă. Atunci cel credincios, trăind în
atmosfera curată a cugetelor sfinte, va fi transformat prin
comuniunea cu Dumnezeu şi prin studierea Sfintelor Scripturi.” –
Harul Uimitor al lui Dumnezeu, p. 34.
2. Ce gânduri ar trebui să ne preocupe? Coloseni 3:1. Psalmul
105:2. Ioan 5:39. Evrei 12:2.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Noi ar trebui să medităm la Scripturi, gândindu-ne cu grijă şi
sinceritate la lucrurile care se referă la mântuirea noastră veşnică.
Mila și dragostea infinită a lui Isus, sacrificiul făcut în locul nostru,
ne cheamă la cea mai atentă şi solemnă meditație. Noi ar trebui să
studiem caracterul Răscumpărătorului şi Mijlocitorului nostru drag.
Trebuie să căutăm să înţelegem însemnătatea planului de mântuire.
Ar trebui să medităm asupra misiunii Celui care a venit pentru a-Și
salva poporul din păcatele lor. Credinţa şi dragostea noastră vor
deveni mai puternice în mod constant pe măsură ce contemplăm
subiectele cerești. Rugăciunile noastre vor fi tot mai acceptabile
înaintea lui Dumnezeu pentru că vor fi tot mai amestecate cu
credinţă şi dragoste. Acestea vor fi tot mai inteligente şi mai
înflăcărate. Va fi tot mai mult o constantă încredere în Isus, iar noi
vom avea o experienţă vie zilnică în dorinţa şi puterea lui Hristos
pentru mântuirea tuturor celor care vin la Dumnezeu prin El.” –
Harul Uimitor al lui Dumnezeu, p. 34.
„Ultimul vostru gând seara şi primul vostru gând dimineaţa
trebuie să fie îndreptate spre Cel ce Se află în centrul speranţei
voastre veşnice.” – Minte, Caracter și Personalitate, vol. 2, p. 666.
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3. Ce sfat ne dă apostolul Pavel cu privire la acest lucru?
Filipeni 4:8,9.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Pentru a rezista ispitei, este necesară îndeplinirea unei lucrări.
Toţi aceia care doresc să nu ajungă victime ale capcanelor pregătite
de Satana trebuie să-şi păzească bine căile de acces ale sufletului,
evitând să citească, să privească sau să asculte ceva care le-ar
inspira gânduri nesfinte.
„Mintea nu ar trebui lăsată să rătăcească la întâmplare, oprinduse asupra oricărei teme care i-ar putea fi sugerată de duşmanul
sufletelor. “Încingeţi-vă coapsele minţii”, spune apostolul Petru,
“fiţi treji, . . nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată,
când eraţi neştiutori. Ci, după cum cel care v-a chemat este sfânt,
fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră”. 1 Petru 1:13-15.
Aceasta cere rugăciune stăruitoare şi o continuă veghere.
Trebuie să fim sprijiniţi de puterea dăinuitoare a Duhului Sfânt care
îndrumă gândurile către cer şi le deprinde să stăruie la cele curate şi
sfinte. Iar Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie studiat cu atenţie şi
perseverenţă.” – Patriarhi şi Profeţi, p. 460.
Tactica Inamicului
4. Cum încearcă vrăjmașul să abată gândurile de la Hristos și
planul divin de mântuire? Psalmul 13:2. Luca 21:34.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Când mintea se ocupă de eul propriu, ea se înstrăinează de
Hristos, izvorul puterii şi vieţii. De aceea, efortul continuu al lui
Satana este de a abate atenţia păcătosului de la Mântuitorul,
împiedicând astfel unitatea şi comuniunea sufletului cu Hristos. Cu
plăcerile păcatului, grijile, necazurile şi problemele încurcate ale
vieţii, greşelile altora sau propriile voastre greşeli şi nedesăvârşiri:
cu unele din acestea sau cu toate laolaltă va căuta el să abată mintea
voastră de la Hristos. Să nu ne lăsăm înşelaţi de şiretlicurile lui. Pe
mulţi dintre cei care sunt în adevăr conştienţi şi doritori a trăi pentru
Dumnezeu el îi face adesea să se ocupe de propriile lor greşeli şi
slăbiciuni; despărţindu-i astfel de Hristos, el nădăjduieşte să câştige
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biruinţa…. Cugetă şi vorbeşte despre Hristos! Fă ca eul tău să
dispară în El! Dă la o parte orice îndoială; eliberează-te de teamă!
Spuneți împreună cu apostolul Pavel: 'Am fost răstignit împreună
cu Hristos, şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în
mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în
Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru
mine.' Galateni 2:20. Rămâi liniştit în Dumnezeu! El este în stare să
păzească ce I-ai încredinţat. Dacă te vei lăsa în braţele Sale, El te va
face să ajungi mai mult decât iubitor prin Cel care te-a iubit.” –
Calea către Hristos, pp. 71, 72.
5. Cum sunt păzite inteligența și gândurile celui ce poartă coiful
credinței? Efeseni 4:20-24.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Fiecare suflet slab, bătut de furtună să se ancoreze în Isus
Hristos și să nu devină atât de egoist încât să se gândească doar de
micile lui dezamăgiri și la întreruperea planurilor și speranțelor lui.
Vă absoarbe subiectul planului de mântuire întreaga atenție? Dacă
Dumnezeul infinit mă socoteşte neprihănit, „cine mă va osândi”?
Hristos a murit!' Versetul 34. Prin moartea Sa pentru om, El a arătat
cât de mult iubește omul – suficient ca să moară pentru El! Legea îl
condamnă pe păcătos și-l trimite la Hristos. Dumnezeu este Cel
care îndreptățește și iartă....
„Deci, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva
noastră? Oh, ce adevăr minunat, glorios. De ce nu îl înțeleg
oamenii? De ce nu merg în aceste raze luminoase? De ce nu
vorbesc toți cei care cred despre dragostea fără seamăn a lui
Hristos?...
„Dumnezeu trăiește și domnește. Toți cei mântuiți trebuie să
lupte bărbătește ca soldați ai lui Isus Hristos; atunci vor fi
înregistrați în cărțile cerului ca luptători adevărați și credincioși. Ei
trebuie să înfăptuiască lucrările lui Isus Hristos, să lupte lupta cea
bună a credinței.” – The Upward Look, p. 377.
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Isus vedea suflete care puteau fi salvate
6. Care era gândul lui Hristos în vestirea planului de mântuire
și împlinirea lui? Prin urmare, care vor fi gândurile celor care
au credința lui Isus? 1 Petru 1:20. Ioan 12:32. 1 Timotei 2:6.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„...Isus i-a mângâiat şi îmbărbătat pe îngeri, informându-i că, pe
viitor, aceia pe care îi va mântui vor fi cu El, că prin moartea Lui îi
va răscumpăra pe mulţi şi-l va distruge pe cel care avea puterea
morţii. Tatăl Său Îi va da împărăţia şi mărirea împărăţiei sub cerul
întreg, iar El o va stăpâni în veci de veci. Isus a rugat fierbinte
oastea îngerească să fie împăcată cu planul pe care Tatăl Lui îl
acceptase şi să se bucure că, prin moartea Sa, omul căzut putea
iarăşi să obţină favoarea lui Dumnezeu şi să guste cerul.” – Istoria
mântuirii, p. 44.
„Bucuria lui Hristos, atunci când era umilit şi în chinuri, era că
ucenicii vor fi proslăviţi împreună cu El. Ei sunt roadele jertfei
Sale. Reproducerea caracterului şi spiritului Său în ei este răsplata
Lui şi va fi bucuria Lui în toată veşnicia. Ei împărtăşesc bucuria
aceasta cu El, atunci când roada lucrării şi jertfei lor se vede în
inima şi viaţa altora. Ei sunt lucrători împreună cu Hristos, şi Tatăl
îi va onora aşa cum Îl onorează pe Fiul Său.” – HLL, p. 624.
7. Știind că Hristos a biruit deja inamicul, ce prim gând ar
trebui să ne întărească pentru luptă? Romani 8:31-35. Iacov
1:12. 2 Corinteni 4:16-18.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Sfințenie, demnitate, onoare și fericire în prezența lui
Dumnezeu sunt lucruri văzute acum doar prin ochiul credinței. Dar
lucrurile care sunt văzute, onoarea lumească, plăcerile lumești,
bogățiile și slava sunt eclipsate de excelența, frumusețea și
splendoarea slavei lucrurilor nevăzute acum. Lucrurile din această
lume sunt temporale, trecătoare, pe când lucrurile care nu se văd
sunt veșnice, de-a lungul veacurilor nesfârșite. A ne asigura aceste
comori infinite înseamnă a obține totul și a nu pierde nimic....
„Lucrurile temporale ale acestei lumi nu trebuie să ne atragă
întreaga noastră atenție sau să ne captiveze mințile până când
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gândurile noastre sunt în întregime pământești și firești. Trebuie să
ne exersăm, disciplinăm și educăm mintea astfel încât să avem
gândul ceresc, să ne concentrăm asupra lucrurilor nevăzute și
veșnice, care vor fi înțelese prin vederea spirituală. Prin
contemplarea Celui invizibil putem dobândi puterea minții și
vigoarea spiritului.” – Seventh-day Adventist Bible Commentary,
vol. 6, p. 1100.
Pentru studiu suplimentar
„Mintea trebuie să mediteze necontenit asupra unor subiecte
curate şi sfinte. Orice sugestie întinată trebuie să fie respinsă încă
de la început, iar în locul ei să fie cultivate gânduri curate şi
înălţătoare. Prin antrenarea minţii în contemplarea lucrurilor cereşti,
va fi dobândită o cunoaştere din ce în ce mai profundă a lui
Dumnezeu. El pune la dispoziţie mijloace simple şi accesibile
situaţiei fiecărei persoane, care sunt suficiente pentru a asigura
mântuirea sufletului.
„Hotărâţi-vă să atingeţi un standard înalt şi sfânt; acţionaţi
asemenea lui Daniel, cu o dorinţă sinceră, stăruitoare şi
perseverentă, şi nici unul dintre obstacolele celui rău nu vor putea
împiedica dezvoltarea voastră. Astfel, puteţi progresa din punct de
vedere al puterii intelectuale şi morale, indiferent de circumstanţe,
schimbări sau necazuri.” – Minte, Caracter și Personalitate, vol. 1,
pp. 236, 237.
„Intelectul înnobilat, purificat, îndreptat către cer, este puterea
universală pentru zidirea Împărăţiei lui Dumnezeu. Intelectul
pervertit are exact influenţa opusă; el este o stricare a puterii umane
dată în încredinţare spre a fi multiplicată într-o osteneală zeloasă
pentru a face bine. El înşeală şi distruge. Dumnezeu a dat înzestrări
îndestulătoare pentru a face pe oameni capabili şi înţelepţi să ducă
mai departe şi să reprezinte cu putere şi îndurare lucrările minunate
ale Domnului faţă de toţi cei care Îl iubesc şi ascultă de poruncile
Lui.
„Satana nu poate să atingă mintea sau intelectul decât dacă i-o
predăm noi.” – (Manuscript 63, 1900, Manuscript 17, 1893)
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1105.
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RAPORT MISIONAR DIN DIVIZIUNEA OCEANIA
A se citi în Sabatul din 25 august 2018
Colecta Specială a Şcolii de Sabat va fi adunată în
Sabatul din 1 septembrie 2018
„Cântați Domnului un cântec nou, lauda Lui de la capătul
pământului, voi care mergeți pe mare, și tot ce este în ea, ostroave
și locuitorii lui.” „Să-i dea slavă Domnului și să vestească laudele
Lui în insule.” Isaia 42:10, 12.
Dragii mei frați, sunt bucuros să vă adresez calde salutări din
Diviziunea Oceania. Împlinirea semnelor profetice pe care le
vedem aproape în fiecare zi arată că venirea lui Hristos este
aproape. Acum nu este timp de așteptare, ci de a pregăti calea
pentru venirea Mântuitorului nostru prin supunere totală puterii Lui
transformatoare și răspândirea ultimei avertizări în lungul și latul
pământului. Ai curaj în Domnul și Mântuitorul nostru.
Suntem recunoscători Tatălui nostru ceresc pentru lucrarea
minunată și progresele realizate în via Sa din Diviziunea Oceania.
Răspândirea ultimei solii de mântuire pentru întreaga lume este
foarte importantă, dar este un obiectiv special pe care Domnul
nostru ne cere să-l atingem – copiii Lui care trăiesc în zona
Diviziunii Oceania. Acest lucru este exprimat în porunca dată nouă
de a merge „până la marginile pământului.” Faptele apostolilor
13:47.
Dumnezeu vrea ca noi să „cântăm Domnului un cântec nou.” Ce
cântec nou trebuie să cântăm și cum putem să-L lăudăm? Ce trebuie
să facem? Trebuie să „mergeţi pe mare şi (la) cei ce locuiesc în ea,”
pentru a oferi oamenilor din insulele din Pacific ultima solie de
dragoste și neprihănire a lui Dumnezeu. Ce cere Dumnezeu de la
locuitorii insulelor după ce au primit ultima solie: „voi care mergeţi
pe mare şi cei ce locuiţi în ea, ostroave şi locuitorii lor”?
Regiunea Pacificului acoperă o treime din suprafața pământului.
Ați putea potrivi tot uscatul din lume în spațiul pe care îl ocupă, cu
un loc în plus de încă o Canada. Pus într-un alt mod, este mai mare
decât suprafața lui Marte. Cea mai mare țară este Australia, iar cel
mai mic stat independent este Nauru, care este atât de mic, încât ai
nevoie de mai puțin de o oră pentru a conduce în jurul lui. Există
paisprezece țări independente și douăsprezece dependente teritorial
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peste mări în acest spațiu. Oceania este împărțită în mai multe
regiuni și spații, iar zonele în care lucrăm acum sunt Australia,
Polinezia, Melanezia și Indonezia.
Țările unde avem membri includ Australia, Polinezia, Noua
Zeelanda, Tahiti, Samoa, Tonga și Insulele Cook, Melanezia, Papua
Noua Guinee, Noua Caledonie, Fiji, Vanuatu, Insulele Solomon,
Indonezia (Câmpul Indonez).
Uniunea Oceania a fost înființată în anul 2000, cu 22 de membri
în patru țări și cu sediul în Noua Zeelandă. În 2012, în timpul
Conferinței Generale din Africa de Sud, a fost înființată Diviziunea
Oceania cu opt țări. Am fost încântați când Câmpul Indonez a
devenit parte a Diviziunii. Acum Diviziunea Oceania a crescut la
12 țări cu 333 de membri.
În ultimii doi ani, Domnul ne-a ajutat cu putere. El a făcut
minuni, ajutându-ne să intrăm în trei noi țări: Vanuatu, Insulele
Solomon și Insulele Cook. Lucrarea Lui s-a dezvoltat foarte bine în
aceste țări și în mai multe insule apropiate. Uneori călătoriile sunt
foarte riscante. Recent fratele Sanaila Ravia, actualul lider de
Uniune a călătorit cu barca la insulele îndepărtate din Papua și a
fost atacat de pirați. Prin minunea lui Dumnezeu, el și ceilalți care
călătoreau cu el au supraviețuit. De multe ori astfel de atacuri se
termină foarte prost pentru bărcile de pasageri; unii fiind chiar uciși
de pirați.
Scopul nostru este de a răspândi ultima solie a Reformei în
celelalte 14 țări din Diviziunea Oceania în care nu am intrat încă.
Depunem eforturi pentru a face acest lucru cât mai repede posibil,
pentru că știm că ceea ce nu facem în vremuri de pace va trebui să
fie făcut în vremuri de strâmtorare. Facem tot ce putem mai bine,
dar avem nevoie de ajutorul tău.
Am crescut activitatea noastră misionară din Australia,
Polinezia, Melanezia și Indonezia. Micronezia este următorul
obiectiv pentru noi și dezvoltarea lucrării Domnului. Dorim să
intrăm în această regiune foarte curând și suntem deja în contact cu
persoane interesate de solie.
Mă bucur că comitetele de la toate nivelurile, atât lucrătorii, cât
și membrii din Diviziunea Oceania înțeleg și acceptă misiunea pe
care ne-a dat-o Domnul. Facem tot ce putem mai bine și am fost
binecuvântați cu rezultate bune, chiar dacă Satana a încercat și încă
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încearcă tot ce poate pentru a crea multe obstacole și probleme în a
complica și anula eforturile făcute de a deschide noi locuri de
închinare și de a dezvolta bisericile existente și grupurile de
credincioși din Pacific.
Obstacolele suplimentare pe care trebuie să le depășim includ
costul ridicat al zborurilor de călătorie între insule (de multe ori
insule destul de îndepărtate), salariile lucrătorilor, construirea de
noi biserici (unele chiar foarte simple) și asistarea fraților în nevoile
lor. Vizitarea insulelor unde există deja o biserică și a oamenilor
care așteaptă să fie vizitați este, de asemenea, o provocare
financiară. După ce începem lucrarea Domnului, trebuie să vizităm
credincioșii în mod regulat și apoi cu eforturile necesare să
construim și menținem activitatea.
Domnul are nevoie de ajutorul financiar al tău și al nostru pentru
a-și îndeplini porunca de a „voi care mergeţi pe mare şi (la) cei ce
locuiesc în ea, ostroave şi locuitorii lor,” până la marginile
pământului. Isaia 42:10. Haideți să fim cântăreți în corul uimitor
care va „cânta Domnului o cântare nouă.” Psalmul 96:1.
– Anton Salavyov,
Președintele Diviziunii Oceania

*****
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Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi pentru
Diviziunea Oceania
Dumnezeu să binecuvânteze sacrificiul
făcut din dragoste pentru El!
9.
Sabatul din 1 septembrie 2018

SABIA DUHULUI
„Familiarizarea cu Scripturile dezvoltă capacitatea de
discernământ între bine şi rău şi întăreşte sufletul împotriva
atacurilor lui Satana. Biblia este o sabie a Duhului care nu va da
greş niciodată în învingerea adversarului. Ea este singura călăuză
demnă de încredere, în domeniul tuturor aspectelor legate de
doctrină şi practică. Motivul pentru care Satana deţine o putere atât
de mare în dominarea minţii şi a inimii oamenilor este faptul că
aceştia nu au făcut din Cuvântul lui Dumnezeu sfătuitorul lor
personal şi nu şi-au verificat conduita prin intermediul testului
veritabil al Scripturii. Biblia este cea care ne va indica traseul
precis, pe care trebuie să-l urmăm pentru a deveni moştenitori ai
slavei.” – Minte, Caracter și Personalitate, vol. 1, p. 89.
Cuvântul lui Dumnezeu este ca o Sabie
1. Ce imagine a folosit apostolul Pavel pentru a reprezenta
puterea cuvântului lui Dumnezeu? Efeseni 6:17, a doua parte.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să
înveţe, să mustre, să dea înţelepciune, pentru ca omul lui Dumnezeu
să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.
Dumnezeu S-a îngrijit de o abundenţă de mijloace pentru o luptă
biruitoare împotriva răului care este în lume. Biblia este arsenalul
de unde ne putem echipa pentru luptă. Coapsele noastre trebuie
încinse cu adevărul. Platoşa noastră trebuie să fie neprihănirea.
Scutul credinţei trebuie să-l avem în mână, iar coiful mântuirii pe
fruntea noastră; şi cu sabia Duhului, care este Cuvântul lui
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Dumnezeu, noi trebuie să ne croim drum printre piedicile şi
încurcăturile păcatului.” – Istoria Faptelor Apostolilor, p. 502.
2. Cum sunt descrise eficiența și profunzimea Cuvântului
Sfânt? Evrei 4:12.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Adevărurile din Biblie, ascunse în inimă și minte și trăite în
viață, conving și convertesc sufletul, transformă caracterul și
mângâie și înalță inima.... Cuvântul face pe cel mândru umil, pe cel
stricat blând și smerit, pe cel neascultător ascultător. Obiceiurile
naturale păcătoase ale omului se împletesc cu practica de zi cu zi.
Dar cuvântul desparte poftele firii pământești. El poate discerne
gândurile și intențiile minții. Desparte sufletul şi duhul,
încheieturile şi măduva, făcându-i pe oameni dispuși să sufere
pentru Domnul lor.” – Our Father Cares, p. 129.
„Acum ai nevoie de armura ideala a adevărului, de sabia
Duhului, a cărei tăiș nu se va toci niciodată, dar care își taie drum
prin păcat și nelegiuire.” – My Life Today, p. 315.
„Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât
orice sabie cu două tăişuri Cuvântul este putere pe măsură ce îl
practicăm. Marea schimbare pe care o face adevărul este în interior.
Începe din inimă și lucrează spre exterior.” – The Upward Look, 30.
Sabia Spirituală și Victoria
3. Cum devine cuvântul lui Dumnezeu standardul caracterului
nostru și testul învăţăturii? Asemenea săbiei, care sunt
caracteristicile altor arme spirituale? 2 Timotei 3:16,17.
2 Corinteni 10:4.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„În Cuvântul Său, Dumnezeu a încredințat oamenilor cunoștința
necesară pentru mântuire. Sfintele Scripturi trebuie să fie primite ca
o descoperire autoritară, infailibilă a voinței Sale. Ele sunt măsura
caracterului, descoperitorul doctrinelor și dovada experienței. 'Toată
Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să
mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca
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omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru
orice lucrare bună.' 2 Timotei 3:16,17.” Tragedia Veacurilor, p. vii.
„Cuvântul lui Dumnezeu este sabia Duhului și având cunoștința
adevărului descoperit, care este arma noastră spirituală, trebuie să
mergem la lucru, pentru a distruge întăriturile inamicului.” –
Review and Herald, March 8, 1887.
„Nu numai că mântuirea noastră depinde de cunoașterea noastră
a cuvântului lui Dumnezeu, ci și mântuirea altora este în mare
măsură dependentă de credincioșia noastră față de această datorie....
Cunoașterea adevărului descoperit este arma spirituală prin care
Dumnezeu ne face puternici pentru a distruge întăriturile
inamicului. Prin puterea cuvântului sunt eliberate sufletele din
întuneric la lumină.” – The Medical Missionary, May 1, 1892.
4. Ce armă spirituală eficientă a folosit Isus împotriva
inamicului în pustie? Care a fost rezultatul conflictului? Matei
4:4,7,10. Luca 4:13.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Ispita nu este păcat. Isus a fost sfânt şi curat; şi cu toate acestea,
a fost ispitit în toate lucrurile ca şi noi, dar cu o putere şi o tărie pe
care omul nu va fi niciodată chemat să le îndure. În rezistenţa Sa
plină de succes, El ne-a lăsat un exemplu strălucit, pentru ca şi noi
să călcăm pe urmele Lui. Dacă ne încredem în noi înşine sau în
neprihănirea noastră, vom fi lăsaţi să cădem sub puterea ispitei; dar
dacă privim la Isus şi ne încredem în El, chemăm în ajutorul nostru
o putere care a biruit pe vrăjmaş pe câmpul de bătaie, şi cu fiecare
ispitire, El va găsi o cale de scăpare. Când Satana vine ca un potop,
noi trebuie să întâmpinăm ispitirile sale cu sabia Duhului şi Isus va
fi ajutorul nostru şi va ridica pentru noi un steag împotriva lui. Tatăl
minciunii se clatină şi tremură atunci când adevărul lui Dumnezeu,
care este o putere ce arde, îi este spus în faţă.” – (Testimony
Treasures, vol. 2, p. 135) 5T, p. 425.
„Trăim într-o epocă când a te împotrivi răului solicită o
permanentă stare de veghere și rugăciune. Cuvântul prețios al lui
Dumnezeu este standardul prin care tinerii pot fi credincioși
Regelui cerurilor. Îndemnați-i să studieze Scripturile. Îndemnați-i
să memoreze text după text și să dobândească cunoștință.... Iar în
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încercări tinerii să răspândească cuvântul lui Dumnezeu înaintea
lor; și cu inima umilă și credință, să caute la Domnul înțelepciune
pentru a afla calea Lui și puterea de a umbla pe ea....” – My Life
Today, p. 315.
Urmând exemplul lui Isus
5. Ce rezultate a obținut Isus folosind această armă spirituală?
Având în vedere aceste victorii, cum ar trebui să primim și să
folosim Cuvântul lui Dumnezeu? Marcu 1:23-26; 5:8; 9:25-27.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„La porunca lui Isus, duhurile rele au părăsit victimele,
lăsându-le liniștite, supuse, inteligente și blânde la picioarele
Mântuitorului.” – Tragedia veacurilor, p. 514.
„Când contemplăm lucrurile măreţe ale Cuvântului lui
Dumnezeu, privim într-o fântână care se lărgeşte şi se adânceşte
sub privirile noastre. Lărgimea şi adâncimea lui depăşesc
cunoaşterea noastră. În timp ce privim, orizontul ni se măreşte;
înaintea noastră se desfăşoară o mare nesfârşită, fără nici un ţărm.
„Un asemenea studiu are puterea de a da viaţă. Mintea şi inima
primesc puteri noi, o nouă viaţă.
„Această experienţă este cea mai înaltă dovadă a faptului că
originea Bibliei este divină. Primim Cuvântul lui Dumnezeu ca
hrană pentru suflet prin aceeaşi dovadă graţie căreia primim pâine
ca hrană pentru trup. Pâinea acoperă nevoile naturii noastre fizice;
ştim din experienţă că aceasta contribuie la producerea sângelui, a
oaselor şi a creierului. Aplicaţi acelaşi test pentru Biblie; când
principiile ei au devenit efectiv elemente ale caracterului nostru,
care a fost rezultatul? Ce schimbări au survenit în viaţă?” –
Educație, pp. 171,172.
6. Unde erau legea și cuvântul lui Dumnezeu adânc gravate? Ce
ar trebui să facem, asemenea Lui, dacă dorim victoria asupra
păcatului? Psalmi 40:8; 119:97,98,11.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„În aceste condiţii, tinerii să fie învăţaţi să studieze îndeaproape
Cuvântul lui Dumnezeu. Primit în suflet, acesta se va dovedi o
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baricadă puternică împotriva ispitei. “Strâng Cuvântul Tău”,
declară psalmistul, “în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva
Ta!” „După cuvântul buzelor Tale, mă feresc de calea celor
asupritori.” Psalmi 119:11; 17:4.” – Educație, p. 190.
Ispitele par adesea irezistibile pentru că, prin neglijarea
rugăciunii și a studiului Bibliei, cel ispitit nu-și poate aminti cu
ușurință făgăduințele lui Dumnezeu și nu-l poate întâmpina pe
Satana cu armele Scripturii. Dar îngerii sunt în jurul acelora care
sunt gata să se lase învățați în lucrurile dumnezeiești; și în timp de
mare nevoie, ei își vor aminti chiar acele adevăruri de care au
trebuință. În felul acesta, “când vrăjmașul va năvăli ca un râu,
Duhul Domnului îl va pune pe fugă.” Isaia 59:19.” – TV, p. 599.
Utilizarea săbiei spirituale
7. Din moment ce Biblia este ca o sabie, ce este necesar pentru a
o mânui? 2 Timotei 2:15; 4:2. Luca 11:28.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Tinerilor de azi li se spune la fel de clar ca şi lui Timotei:
“Caută să te înfățişezi înaintea oamenilor ca un om încercat, ca un
lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept
Cuvântul adevărului.”
„Cei care au dus povara lucrării la început merg acum la odihnă.
Mulți dintre înainte mergătorii pe calea reformelor instituite de noi
ca popor sunt acum în amurgul vieții, în scăderea forței fizice şi
intelectuale. Se poate pune, cu cea mai profundă îngrijorare,
întrebarea: Cine le va lua locul? Cui să se încredințeze interesele
vitale ale bisericii acum, când actualii susținători ai stindardului
predau ştafeta? Nu putem decât să privim cu nerăbdare la tinerii de
azi, ca la cei care trebuie să preia aceste poveri şi asupra cărora
trebuie să cadă responsabilitățile.” – Sfaturi pentru părinți,
educatori și elevi, p. 536.
„Tu, care te plângi de sărăcia ta spirituală, cauţi să cunoşti şi să
împlineşti voia lui Dumnezeu? Te străduieşti tu să intri pe poarta
cea strâmtă? Există de lucru, foarte mult de lucru, pentru Domnul.
Relele pe care le condamnă Cuvântul lui Dumnezeu trebuie biruite.
Tu singur trebuie să lupţi contra lumii, împotriva firii pământeşti şi
împotriva diavolului. Cuvântul lui Dumnezeu este numit “sabia
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Duhului” şi tu trebuie să devii iscusit în folosirea ei, dacă vrei să-ţi
croieşti drum printre oştile împotrivitoare şi duşmane prin
întuneric.” – Counsels on Education, p. 117.
Pentru studiu suplimentar
„Mulţi presupun că este suficient ca sabia ascuţită, cu două
tăişuri, a Cuvântului lui Dumnezeu să-şi facă loc în inimă şi să
sensibilizeze conştiinţa, dar acesta este doar începutul lucrării. Deşi
impresiile făcute sunt bune, dacă nu sunt aprofundate printr-un efort
atent, însoţit de rugăciune, Satana le va contracara. Lucrătorii să nu
rămână mulţumiţi cu ce s-a îndeplinit. Plugul adevărului trebuie să
intre mai adânc în brazdă şi această lucrare se va îndeplini cu
siguranţă, dacă vor fi făcute eforturi conştiincioase de a îndruma
gândurile şi de a consolida convingerile celor care studiază
adevărul.” – Slujitorii Evangheliei, p. 367.
„Dar înarmați cu cuvântul lui Dumnezeu, ascuns în inimă și
minte, ei vor ieși nevătămați din toate atacurile vrăjmașului lui
Dumnezeu și al omului....
„Să ia cuvântul adevărului ca sfătuitor al lor și să devină iscusiți
în utilizarea 'săbiei Duhului.' Satana este un general înțelept; dar
umilul și devotatul ostaș al lui Isus Hristos poate să-l învingă.” –
My Life Today, p. 315.
*****
Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi pentru
Diviziunea Oceania
*****
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10.
Sabatul din 8 septembrie 2018

PLANUL DE LUPTĂ
„Acum, ochiul Mântuitorului pătrunde viitorul; El priveşte la
câmpul mai întins în care, după moartea Lui, ucenicii aveau să
mărturisească pentru El. Privirea Lui profetică cercetează toate
experienţele slujitorilor Săi de-a lungul veacurilor, până va veni El
a doua oară. El le arată urmaşilor Săi luptele pe care aveau să le
întâmpine. El descoperă caracterul şi planul luptei. El le prezintă
pericolele pe care trebuiau să le întâlnească, sacrificiul de sine care
li se va cere. El doreşte ca ei să ştie cât vor avea de suferit, ca să nu
fie luaţi pe neaşteptate de către vrăjmaşi. Lupta lor nu va fi dusă
“împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva stăpânitorilor
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în
locurile cereşti.” Efeseni 6:12. Ei se vor lupta cu forţe
supranaturale, dar sunt asiguraţi de ajutor supranatural.” – Hristos
Lumina Lumii, p. 352.
Planul Inamicului
1. Cum încearcă inamicul să-i înșele pe copiii lui Dumnezeu?
Cum pot fi ei în siguranță? Geneza 3:1. Ioan 8:44. Coloseni 4:2.
Luca 21:36.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Satana este conștient că sufletul cel mai slab care rămâne în
Hristos este mai mult decât un adversar pentru oștile întunericului și
că, dacă s-ar descoperi, ar întâlni o împotrivire categorică. De aceea
caută să-i îndepărteze pe soldații crucii din fortăreața lor puternică,
în timp ce el stă la pândă cu forțele sale, gata să-i distrugă pe toți
aceia care se aventurează pe terenul lui. Numai cu o încredere totală
în Dumnezeu și în ascultare de toate poruncile Sale putem fi în
siguranță.
„Nici un om nu este sigur nici măcar o zi sau o oră fără
rugăciune. În mod deosebit trebuie să-L rugăm pe Domnul pentru
înțelepciunea de a înțelege Cuvântul Său. Aici sunt descoperite
ademenirile ispititorului și mijloacele prin care i se poate împotrivi
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cu succes. Satana este expert în citarea Scripturii și în a-și pune
propria interpretare asupra pasajelor prin care nădăjduiește să ne
facă să cădem. Trebuie să studiem Biblia cu inima umilită și să nu
pierdem niciodată din vedere dependența noastră de Dumnezeu. În
timp ce trebuie să fim continuu atenți la planurile lui Satana, trebuie
să ne rugăm continuu în credință: 'Nu ne duce pe noi în ispită.'„ –
Tragedia veacurilor, p. 530.
2. Chiar dacă copiii lui Dumnezeu sunt țintele speciale ale
Satanei, ce încurajare ne dă apostolul Pavel? 1 Corinteni 10:13;
1:8,9.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Satana nu va cerne pleava, pentru că nu câștigă nimic din
aceasta. El cerne grâul. Diavolul nu va încerca să-i ispitească și să-i
persecute pe cei de care este sigur, pentru că ei încalcă cu bună
știință legea lui Dumnezeu. Pe cei care s-au înrolat în armata
Domnului sub steagul pătat de sânge al Prințului Emanuel, Satana
va căuta să-i hărțuiască și să-i distrugă. Creștinii se vor confrunta și
vor avea multe și grave conflicte cu dușmanul viclean și nemilos. El
îi va duce în cele mai dificile locuri și apoi se va bucura de
necazurile lor. Dar, mulțumim lui Dumnezeu că Isus trăiește ca să
mijlocească pentru fiecare dintre noi. Siguranța noastră este în
predarea noastră înșine lui Dumnezeu și odihna, prin credința în
meritele Celui care a spus: 'Nicidecum n-am să te las, cu nici un
chip nu te voi părăsi.' Evrei 13:5...
„Satana se va folosi de orice ispită posibilă să te facă la fel ca el
și, astfel să te despartă de Cel care și-a dat viața pentru tine. Îngerii
răi se vor lupta pentru stăpânire în viața ta. Dacă nu ai toată armura
lui Dumnezeu, vei fi biruit. Vrei să se întâmple așa sau vei semna
un angajament că nu vei fi necumpătat în cuvânt sau în spirit, că vei
păstra Modelul divin întotdeauna înaintea ta?” – The Upward Look,
pp. 222, 24.
Realizarea planului lui Dumnezeu
3. Ce trebuie să ceară fiecare ostaș al lui Dumnezeu pentru a
face față responsabilităților sale? Iacov 1:5. Psalmi 119:66;
51:10.
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„...În serviciul lui Hristos este nevoie de aceeaşi tactică cum este
necesară şi pentru batalioanele unei oştiri care ocrotesc viaţa şi
libertatea poporului. Nu oricine poate să lucreze în mod judicios
pentru salvarea de suflete. Se cere multă cugetare atentă. Nu trebuie
să intrăm în lucrarea Domnului la întâmplare și să ne așteptăm la
succes. Domnul are nevoie de oameni de spirit, oameni cu judecată.
Isus caută colaboratori, nu cârpaci. Dumnezeu vrea oameni cu o
gândire corectă și inteligenți care să facă lucrarea necesară pentru
mântuirea sufletelor.
„...Spre a conduce sufletele la Hristos, este nevoie de
cunoaşterea naturii umane şi de studiul minţii omeneşti. Se cere
multă cugetare atentă şi rugăciune fierbinte spre a şti cum să te
apropii de bărbaţi şi femei cu marele subiect al adevărului.” –
(Testimony Treasures, vol. 1, p. 453) 4T, p. 67.
4. Care este cheia succesului pentru fiecare soldat? Iacov
1:22,25. 1 Ioan 5:3,4.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Pentru a fi adevărați soldați ai lui Isus Hristos, noi trebuie să
îndeplinim cerințele cuvântului Său ca supuși credincioși ai
împărăției cerești.... Cei care pretind a crede adevărul trebuie să ia
în considerare marele război ce ne stă în față și ce înseamnă a fi un
soldat credincios al lui Isus Hristos.... Mântuitorul cheamă înrolare
voluntară în armată. Trebuie să existe o predare completă a
poftelor, a voinței și căilor proprii, voii Maestrului. Lucrarea
noastră este de a asculta ordinele puternicului General al armatelor.
Trebuie să fie menținută o organizație puternică și activă. Simțurile
trebuie să fie iluminate pentru o ascultare perfectă; datoriile să fie
îndeplinite chiar dacă nu par întotdeauna a fi esențiale; dar vin ca o
nevoie a credinței într-o înțelepciune și putere mai mare decât a ta.
Ai credință în Dumnezeu, credință nestrămutată în îndemânarea,
capacitatea și credincioșia Comandantului tău, ca Cel care cunoaște
planul de luptă.” – The Upward Look, p. 230.
„Hotărâți-vă ca nu în puterea voastră, ci în tăria și harul dat de
Dumnezeu, să consacrați Lui - chiar acum - fiecare putere, fiecare
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talent. Îl veți urma atunci pe Isus pentru că vă poruncește și nu veți
întreba unde sau ce răsplată veți primi.” – Harul Uimitor al lui
Dumnezeu, p. 37.
Ajutat de Îngeri
5. Ce putem vedea în jurul nostru prin ochii credinței? Psalmul
34:7. 2 Regi 6:16.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Domnul nu a ascuns de urmașii Săi planul de luptă. El a
prezentat înaintea poporului Său marele conflict și le-a spus cuvinte
de încurajare. El îi sfătuiește să nu intre în luptă fără să ia în seamă
costul, în timp ce îi asigură că nu vor lupta singuri, ci agenți
supranaturali îi vor întări pe cei slabi dacă au încredere în El, pentru
a fi puternici împotriva vastei confederații a răului aliată împotriva
lor. El le arată universul ceresc și îi asigură că ființele sfinte luptă
împotriva
căpeteniilor,
împotriva
domniilor,
împotriva
stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii
care sunt în locurile cereşti. „Copiii lui Dumnezeu cooperează cu
întreaga oaste de lumină nevăzută. Și nu doar îngerii sunt în
rândurile lor, Duhul Sfânt, reprezentantul Comandantului Domnului
oștirilor, vine jos pentru a conduce lupta. Slăbiciunile noastre pot fi
multe, greșelile și păcatele noastre numeroase, dar există iertare
pentru toți cei care, cu căință în inimă își vor mărturisi și lepăda
păcatele lor. Îngeri de lumină sunt trimiși pentru a le da tot ajutorul
de care este nevoie.” – The Upward Look, p. 82.
6. O parte a planului lui Dumnezeu pentru poporul Său este de
a merge și a evangheliza. Ce responsabilitate are fiecare ostaș
creștin care se confruntă cu păcatul răspândit de către inamic?
Romani 10:9,13,14. 2 Timotei 4:2-5.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Vestiţi o solie hotărâtă şi cu o voce plină de siguranţă.
Înălţaţi-L tot mai mult pe Omul de pe Golgota. În înălţarea crucii
lui Hristos se află o putere. „Domnul Hristos trebuie să fie predicat,
dar nu într-un spirit de controversă, ci cu hotărâre. Afirmaţi-vă
poziţia, dar fără să intraţi în controverse. Cuvintele voastre să nu fie
64

Lecţiunile Şcolii de Sabat

niciodată nesigure. Temelia credinţei voastre să fie Cuvântul
Dumnezeului celui viu. Adunaţi declaraţiile pozitive cele mai
convingătoare cu privire la ispăşirea săvârşită de Domnul Hristos
pentru păcatele lumii. Arătaţi necesitatea acestei jertfe de ispăşire şi
spuneţi-le bărbaţilor şi femeilor că pot să fie mântuiţi, dacă se vor
pocăi şi se vor întoarce la credincioşia lor faţă de Legea lui
Dumnezeu. Adunaţi toate declaraţiile şi dovezile care fac
Evanghelia să fie vestea cea bună a mântuirii pentru toţi aceia care
îl primesc pe Hristos şi cred în El ca Mântuitor personal.” –
Evanghelizare, p. 187.
7. Cum vom folosi sabia Duhului – cuvântul lui Dumnezeu –
pentru a salva sufletele, nu a le pierde și de a fi martori la
aceleași rezultate ca la Rusalii? 1 Petru 3:15,16. 2 Timotei 2:24-26.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Adevărul trebuie să fie prezentat în puterea Duhului Sfânt.
Numai acesta poate face cuvintele noastre să aibă efect. Numai prin
puterea Duhului Sfânt se va câştiga şi menţine biruinţa.
Instrumentul omenesc trebuie să fie condus de Duhul lui
Dumnezeu. Lucrătorii trebuie să fie ţinuţi de puterea lui Dumnezeu
prin credinţă spre mântuire. Ei trebuie să aibă înţelepciune divină,
pentru ca nimic să nu se rostească ce i-ar stârni pe oameni să ne
închidă calea. Prin însămânţarea adevărului spiritual, noi trebuie să
pregătim un popor care să fie în stare ca, în smerenie şi teamă, să
arate temeiul credinţei lor înaintea celor mai înalte autorităţi ale
lumii.
„Noi trebuie să prezentăm adevărul în simplitatea lui, să
susţinem evlavia practică, şi lucrul acesta trebuie să-l facem în
spiritul lui Hristos. Manifestarea unui astfel de spirit va avea cea
mai bună influenţă asupra propriilor noastre suflete şi va avea o
putere de convingere asupra altora. Daţi prilej lui Dumnezeu să
lucreze prin propriile Sale instrumente. Să nu vă închipuiţi că va fi
cu putinţă ca voi să faceţi planuri pentru viitor; Dumnezeu să fie
recunoscut ca stând la cârmă în toate timpurile şi în toate
împrejurările. El va lucra prin mijloace corespunzătoare şi va
menţine, dezvolta şi întări propriul Său popor.” – (Testimony
Treasures, vol. 3, pp. 46, 47) 6T, p. 396.
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Pentru studiu suplimentar
„Adevăratul slujitor al Evangheliei nu va face nici o faptă care ar
putea micşora sfinţenia poziţiei lui. El se va comporta circumspect
şi va fi înţelept în conduita lui. Va lucra aşa cum a lucrat Hristos şi
va proceda în toate situaţiile aşa cum a procedat Domnul. El îşi va
folosi capacităţile pentru a le vesti mântuirea tuturor celor ce nu o
cunosc. Inima lui va fi plină de o dorinţă arzătoare după
neprihănirea lui Hristos. Înţelegându-şi nevoia proprie, el va căuta
stăruitor puterea pe care trebuie să o primească pentru a putea
prezenta adevărul cu simplitate, umilinţă şi credincioşie, aşa cum
este el în Isus Hristos.” – Slujitorii Evangheliei, p. 17.
„Dar, dacă nu veghem constant, vom fi învinși de inamic. Deși a
fost dată o descoperire solemnă a voii lui Dumnezeu cu privire la
noi, totuși o cunoaștere a voinței Sale nu anulează necesitatea
rugăciunii serioase înaintea Lui pentru ajutor și a străduinței
sârguincioase de cooperare cu El pentru răspunsul la rugăciunile
înălțate. El Își realizează planurile Sale prin intermediul
instrumentelor omenești.” – Seventh-day Adventist Bible
Commentary, vol. 6, p. 1119.
„Când muriţi faţă de eul vostru, când vă predaţi lui Dumnezeu
pentru a face lucrarea Sa, pentru a lăsa ca lumina pe care v-a dat-o
să strălucească prin fapte bune, nu veţi trudi singuri. Harul lui
Dumnezeu este gata-să fie turnat în ajutorul fiecărui efort de a-i
lumina pe cei neştiutori şi pe cei care nu ştiu că sfârşitul tuturor
lucrurilor este la uşi. Însă Dumnezeu nu va face lucrarea în locul
vostru. Lumina poate străluci în abundență, dar harul dat va
converti sufletul tău numai când se trezește să coopereze cu agenții
divini.” – Harul Uimitor al lui Dumnezeu, p. 37.

*****
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11.
Sabatul din 15 septembrie 2018

CÂMPUL DE LUPTĂ
„Lumea aceasta căzută este câmpul de bătaie pentru cel mai
mare conflict la care au fost vreodată martori universul şi puterile
pământeşti. Ea a fost hotărâtă ca teatru de operaţiuni, unde avea să
se dea marea bătălie între bine şi rău, între rai şi iad. Fiecare fiinţă
umană joacă un rol în acest conflict. Nimeni nu poate sta pe un
tărâm neutru. Oamenii au de ales doar între a-L accepta sau a-L
respinge pe Răscumpărătorul lumii. Toţi sunt martori, fie pentru
Domnul Hristos, fie împotriva Lui. El face apel la cei care stau sub
steagul Său să se angajeze în luptă ca soldaţi credincioşi împreună
cu El ca să poată, moşteni fiecare coroana vieţii.” – Harul Uimitor
al lui Dumnezeu, p. 36.
Două Tabere
1. Cine este în permanentă opoziție? Apocalipsa 12:17.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Există numai două grupări pe pământ - aceia care stau sub
steagul stropit cu sângele lui Isus Hristos, şi aceia care stau sub
steagul cel negru al rebeliunii. În capitolul 12 din Apocalipsa este
reprezentată marea luptă dintre cei ascultători şi cei neascultători.
[Apocalipsa 12:17; 13:11-17 citat.]” – (Manuscript 16, 1900)
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 974.
„În acel timp [înainte de Potop], ca și acum, au existat două
clase, cei neprihăniți și cei răi. Enoh și alții au umblat cu Dumnezeu
în dreptate. Dar marea majoritate a locuitorilor de pe pământ s-au
dedat la nelegiuire și răutatea lor a crescut înaintea lui Dumnezeu.”
– Christ Triumphant, p. 56.
„Marea luptă care se duce acum nu este doar o ceartă între om şi
om. De o parte stă Prinţul vieţii, acţionând ca Locţiitor al omului şi
ca Garant al lui de partea cealaltă prinţul întunericului, cu îngerii
căzuţi aflaţi sub comanda lui. [Efeseni 6:12, 13, 10, 11 citat.]” –
(Review and Herald, February 6, 1900) Seventh-day Adventist Bible
Commentary, vol. 7, p. 974.
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2. Ce spune Martorul Credincios urmașilor lui Dumnezeu care
sunt tentați să se retragă din luptă? Apocalipsa 3:14-18.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Dumnezeu Îşi conduce poporul pas cu pas. Viaţa creştină este
un marş şi o bătălie continuă. Nu există nici un răgaz în afara
acestui război. Nu rămânem biruitori asupra ispitelor lui Satana
decât printr-un efort constant, neîncetat. Ca popor, noi triumfăm în
tăria şi limpezimea adevărului. Suntem pe deplin sprijiniţi pe
poziţiile noastre printr-un volum copleşitor de mărturii clare ale
Scripturii. Lăsăm însă mult de dorit din punctul de vedere al
umilinţei biblice, răbdării, credinţei, iubirii, tăgăduirii de sine,
spiritului de veghere şi de sacrificiu. Avem nevoie să cultivăm
sfinţenia biblică. Păcatul este larg răspândit în poporul lui
Dumnezeu. Mesajul clar de mustrare către laodiceeni nu este
acceptat. Mulţi rămân lipiţi de îndoielile şi de păcatele lor dragi în
timp ce se află într-o amăgire atât de mare, încât să vorbească şi să
aibă sentimentul că nu duc lipsă de nimic. Ei cred că mărturia
usturătoare a Duhului lui Dumnezeu este inoportună sau că nu îi
vizează pe ei. Asemenea persoane au cea mai mare nevoie de harul
lui Dumnezeu şi de discernământ spiritual pentru a-şi putea
descoperi lacunele în ce priveşte cunoaşterea spirituală. Le lipseşte
aproape orice destoinicie de a-şi desăvârşi un caracter creştin. Ei nu
au o cunoaştere practică a adevărului biblic, cunoaşterea care duce
la o viaţă umilă şi la conformarea voinţei lor cu voinţa lui Hristos.
Ei nu trăiesc în supunere faţă de toate cerinţele lui Dumnezeu.” –
(Testimony Treasures, vol. 1, p. 328) 1T, p. 253.
Aliați nevăzuți
3. În timp ce conflictul crește în intensitate chiar înainte de
sfârșit și scenele de pe câmpul de luptă sunt oribile, ce asigurare
au ostașii lui Hristos? Psalmul 91:5-11.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Viața Creștină este o luptă. 'Căci noi n-avem de luptat
împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva
domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac,
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împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.' În acest
conflict al dreptății împotriva nelegiuirii putem avea succes numai
prin ajutor divin. Voința noastră limitată trebuie adusă în supunere
față de voința Infinită; voința umană trebuie amestecată cu cea
divină. Acest lucru va aduce Duhul Sfânt în ajutorul nostru; și
fiecare cucerire va tinde la recuperarea proprietății cumpărate a lui
Dumnezeu, la refacerea imaginii Sale în suflet.
„... Isus are mari binecuvântări de a dărui, daruri bogate de
distribuit oamenilor. El este Sfătuitorul minunat, infinit în
înțelepciune și putere; și dacă vom crede în puterea Duhului Său și
ne lăsăm modelați de acesta, vom fi deplini în El. Ce gând măreț! În
Hristos 'locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi
totul deplin în El.' Coloseni 2:9,10.” – Ye Shall Receive Power, 344.
„Dacă suntem îmbrăcaţi cu armura cerească, vom vedea că
asalturile vrăjmaşului nu vor avea puterea asupra noastră. Îngerii lui
Dumnezeu vor fi de jur împrejurul nostru pentru a ne proteja.” –
(Review and Herald, May 25, 1905) Seventh-day Adventist Bible
Commentary, vol. 6, p. 1119.
4. Pentru că lupta este neîntreruptă, ostașii pot obosi sau chiar
se pot speria în acest conflict teribil. La cine trebuie să se
întoarcă și ce trebuie să își amintească? Isaia 40:29-31.
1 Samuel 7:12, ultima parte.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Bătăliile se dau zilnic. O luptă se dă pentru fiecare suflet între
prinţul întunericului şi Prinţul vieții.... Prinţul vieţii Se află în
fruntea lucrării Sale. El are să fie cu voi în lupta de zi cu zi
împotriva eului, pentru ca să puteţi fi consecvenţi principiilor;
pentru ca patima, când luptă pentru supremaţie, să poată fi redusă la
tăcere prin harul lui Hristos; pentru ca voi să fiţi mai mult decât
biruitori prin El, care ne-a iubit. Isus a fost pe acest pământ (în
trup). El cunoaşte puterea fiecărei ispite. El ştie foarte bine cum să
facă faţă fiecărei urgenţe şi cum să vă călăuzească de-a lungul
fiecărui drum primejdios.
„Dumnezeu doreşte să aibă un popor dornic de fapte bune, care
să stea neclintit în mijlocul necurăţiei acestui veac stricat. Aceşti
oameni se vor prinde cu atâta tărie de puterea divină, încât vor fi
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feriţi dinaintea oricărei ispite. Anunţurile păcătoase din tipăriturile
cu caracter „incendiar” ar putea căuta să vorbească simţurilor lor şi
să le strice mintea; cu toate acestea, ei vor fi atât de uniți cu
Dumnezeu și cu îngerii, încât se vor asemăna cu cei care nu văd și
nu aud. Ei au o lucrare pe care nimeni nu o poate face în locul lor,
aceea de a lupta lupta cea bună a credinței și de a apuca viața
veșnică.” – Harul Uimitor al lui Dumnezeu, p. 36.
Sprijinindu-se reciproc
5. Chiar dacă inamicul este activ zi și noapte pentru a-i distruge
pe copiii lui Dumnezeu, cum se pot sprijini ei reciproc și ce
trebuie să își reamintească? Isaia 41:6. Evrei 12:12-15. Ioan
16:33, ultima parte.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Suntem acum pe câmpul de luptă. Nu există timp pentru
odihnă, nu este timp pentru delăsare, nu este timp pentru indulgențe
egoiste. După ce câștigi un pas înainte trebuie să lupți din nou;
trebuie să mergi biruitor şi ca să birui, strângând forțe proaspete
pentru lupte noi. Fiecare victorie câștigată crește curajul, credința și
avântul. Prin putere divină te vei dovedi mai mult decât un adversar
pentru vrăjmașii voștri.” – Ye Shall Receive Power, p. 345.
„Când ne prindem în credinţă de puterea Lui, El va schimba, şi
va schimba în mod minunat, perspectivele cele mai fără de nădejde
şi mai descurajatoare. El va face aceasta pentru gloria Numelui Său.
Dumnezeu îi cheamă pe credincioşii Săi, care cred în El, să exprime
curaj faţă de cei care nu cred şi sunt fără nădejde. Fie ca Domnul să
ne ajute să ne sprijinim unii pe alţii, şi să-L încercăm printr-o
credinţă vie.” – 8T, p. 12; Christian Services, pp. 234, 235.
6. În timp ce ostașul creștin trebuie să lupte pentru propria sa
mântuire, care este principalul său scop pe câmpul de luptă?
1 Timotei 4:10. Ioan 9:4.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Acesta este un timp când fiecare trebuie să se hotărască să vină
în ajutorul Domnului, să-L ajute pe Domnul împotriva celui tare.
Puterile vrăjmaşului se întăresc, şi noi ca popor suntem înfăţişaţi
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greşit înaintea oamenilor. Noi dorim ca oamenii să facă cunoştinţă
cu doctrinele şi cu lucrarea noastră. Dorim ca ei să ştie ce suntem,
şi ce credem noi. Trebuie să ne găsim drumul la inima lor. Oştirea
Domnului să fie la faţa locului pentru a reprezenta lucrarea şi cauza
lui Dumnezeu. Nu invoca nicio scuză. Domnul are nevoie de tine.
El nu-şi face lucrarea fără să conlucreze cu instrumentul omenesc.”
– (Testimony Treasures, vol. 2, p. 379) 6T, p. 40.
„Vechii purtători de stindard cad, iar tinerii trebuie să fie
pregătiţi să ocupe locurile rămase goale, pentru ca solia să poată fi
propovăduită în continuare. Lupta hotărâtă trebuie extinsă. Cei care
se bucură de tinereţe şi putere trebuie să meargă în locurile
întunecate ale pământului, pentru a chema la pocăinţă sufletele care
pier. Dar mai întâi ei trebuie să-şi cureţe templul sufletului de orice
întinare şi să-L aşeze pe Hristos pe tronul inimii lor.” – Gospel
Workers, p. 104.
7. Care sunt principalele ținte pe câmpul de luptă? Filipeni
2:1-4. Ioan 17:21-23. Exod 14:15.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Fie ca toţi aceia care pretind că Îl urmează pe Hristos să-i
aprecieze mai mult pe ceilalţi şi mai puţin pe ei înşişi. Strângeţi-vă
laolaltă, strângeţi-vă laolaltă! În unire există tărie şi biruinţă; în
discordie şi despărţire, slăbiciune şi înfrângere. Aceste cuvinte
mi-au fost spuse din ceruri. Ca trimisă a lui Dumnezeu, eu vi le
adresez vouă.
„Fiecare să caute să răspundă rugăciunii Domnului Hristos: 'Ca
toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu în Tine.' O, ce
unitate este aceasta! Iar Hristos spune: “Prin aceasta vor cunoaşte
toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru
alţii.” Ioan 17:21; 13:35.” – (Testimony Treasures, vol. 2, pp, 190,
191) 5T, pp. 488, 489.
„Cuvântul nostru de ordine se fie: Înainte, tot înainte! Îngerii
cerurilor vor merge înaintea noastră spre a pregăti calea. Nu vom
putea abandona răspunderea noastră pentru regiunile îndepărtate
până când întregul pământ nu va fi luminat de slava Domnului.” –
Gospel Workers, p. 470; Evangelism, p. 707.
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Pentru studiu suplimentar
„În această generație putem vedea nevoia de a atrage oamenii la
Hristos. Acest lucru îi atrage unul spre altul în încrederea, iubirea,
unitatea pentru care s-a rugat Hristos în ultima Sa rugăciune cu și
pentru ucenicii Lui. Această unitate a fost esențială pentru creșterea
lor spirituală. Această lume este un câmp de luptă, pe care puterile
binelui și ale răului sunt într-o confruntare nesfârșită.” – The
Upward Look, p. 110.
„Noi avem în faţă un război - un conflict pe viaţă cu Satana şi
ispitele sale seducătoare. Duşmanul va folosi orice argument, orice
decepţie pentru a atrage un suflet; pentru a cuceri coroana vieţii,
trebuie să depunem eforturi stăruitoare, perseverente. Nu trebuie să
lăsăm armele sau să părăsim câmpul de luptă până când nu am
câştigat victoria şi putem triumfa în Numele Răscumpărătorului.
Atâta vreme cât continuăm să ne păstrăm ochii fixaţi pe Cel ce
este Autorul și Desăvârșitorul credinţei noastre, vom fi în siguranţă.
Sentimentele noastre ar trebui să vizeze lucrurile de sus, nu pe cele
pământeşti. Prin credinţă, ne putem ridica sus şi tot mai sus în
câştigarea harului lui Hristos. Prin contemplarea zilnică a
farmecului Său neîntrecut, trebuie să ne asemănăm din ce în ce mai
mult cu chipul Său plin de slavă. În timp ce trăim astfel în
comuniune cu cerul, plasele lui Satana vor fi întinse în zadar.” – My
Life Today, p. 105.
*****
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12.
Sabatul din 22 septembrie 2018

SUNT UN SOLDAT BUN?
„Domnul ne-a onorat alegându-ne ca soldați ai Lui. Să luptăm cu
eroism pentru El, susţinând ceea ce este drept în fiecare tranzacţie.
Corectitudinea în toate lucrurile este esenţială pentru binele
sufletului. Când vă luptaţi spre a obţine biruinţa asupra propriilor
voastre înclinaţii, El vă va ajuta prin Duhul Sfânt să fiţi cu băgare
de seamă la fiecare faptă, pentru ca să nu daţi prilej vrăjmaşului să
vorbească de rău adevărul.
„Suntem soldați ai lui Hristos. El este căpetenia mântuirii
noastre, iar noi suntem sub ordinele și poruncile Sale. Trebuie să
purtăm armura Lui; trebuie să mărșăluim doar sub stindardul Lui....
Să punem asupra noastră întreaga armură a lui Dumnezeu și să
luptăm ca pentru întregul univers.” – Harul Uimitor al lui
Dumnezeu, p. 37.
Pe voi înșivă cercetați-vă
1. Este înțelept să îi consideri pe toți cei din armata lui
Hristos ostași credincioși? Pentru că unii pot face greșeli, ce ne
îndeamnă apostolul Pavel? 2 Corinteni 13:5. Galateni 6:4.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Toţi membrii bisericii, dacă sunt fii şi fiice ale lui Dumnezeu,
va trebui să se supună unui proces de disciplină, înainte ca ei să
poată fi lumini în lume. Dumnezeu nu-i va face pe bărbaţi şi femei
canale de lumină în timp ce sunt în întuneric şi sunt mulţumiţi să
rămână aşa, nefăcând eforturi speciale spre a face legătura cu
Izvorul de lumină. Cei care-şi simt propria lor nevoie şi se trezesc
la cea mai profundă cugetare şi cea mai serioasă şi stăruitoare
rugăciune şi acţiune vor primi ajutor divin. Pentru fiecare sunt
multe de dezvăţat cu privire la sine însuşi, precum şi multe de
învăţat. Vechi obiceiuri şi datini trebuie să fie înlăturate şi aceste
erori se corectează numai prin lupte serioase şi printr-o totală
primire a adevărului în împlinirea principiilor lui, victoria putând fi
câştigată numai prin harul lui Dumnezeu.
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„Aş dori să rostesc cuvinte care să ne impresioneze pe toţi că
singura noastră speranţă, ca indivizi, este să fim în legătură cu
Dumnezeu. Trebuie obţinută curăţia sufletului; trebuie făcută multă
cercetare de inimă şi învinsă multă îndărătnicie şi iubire de sine,
care vor cere rugăciune constantă şi serioasă.” – (Testimony
Treasures, vol. 1, p. 564) 4T, pp. 485, 486.
Renunțare de sine și rezistență
2. Ce ar trebui să-l conducă pe ostașul creștin? Coloseni 3:23.
2 Corinteni 12:9,10. Romani 12:11.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Cei care se înrolează în armata lui Hristos trebuie să lucreze din
greu și să suporte încercări dureroase cu răbdare de dragul lui
Hristos. Dar cei care suferă cu El, de asemenea, vor domni cu El.
„Apoi, cine dintre noi a intrat în slujbă și se așteaptă la o viață
ușoară, liber când îi place, lăsând la o parte armura de soldat și
punându-și haine civile, dormind în post la datorie și, astfel,
expunând cauza lui Dumnezeu la reproșuri? Iubitorii de ușor nu vor
practica lepădarea de sine și răbdarea; și atunci când se cer oameni
puternici să lupte dur pentru Dumnezeu, aceștia nu sunt gata să
răspundă, 'Iată-mă, trimite-mă.' Trebuie făcută o lucrare grea și
apăsătoare, dar ferice de cei care sunt gata să o facă atunci când
numele lor sunt chemate....
„Suntem acum pe câmpul de luptă. Nu există timp pentru
odihnă, nu este timp pentru delăsare, nu este timp pentru indulgențe
egoiste. După ce câștigi un pas înainte trebuie să lupți din nou;
trebuie să mergi biruitor, ca să birui, strângând forțe proaspete
pentru lupte noi. Fiecare victorie câștigată crește curajul, credința și
avântul. Prin putere divină ne vom dovedi mai mult decât un
adversar pentru vrăjmașii noștri.” – Ye Shall Receive Power, p. 34.
3. Ce alt sfat important au dat apostolii Pavel și Ioan? 2 Timotei
2:3, 4. 2 Timotei 2:3,4. 1 Ioan 2:15-17.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Lupta împotriva eului personal este cea mai mare şi cea mai
grea din câte s-au văzut vreodată. Supunerea eului şi renunţarea
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noastră totală pentru Dumnezeu cer strădanii; dar înainte de a fi
schimbaţi, înnoiţi în sfinţenie, noi trebuie să ne supunem lui
Dumnezeu.
„Prin predarea noastră lui Dumnezeu, trebuie neapărat să
renunțăm la tot ce ne-ar separa de El. Prin urmare, Mântuitorul
spune: 'Tot aşa, oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are,
nu poate fi ucenicul Meu.' Luca 14:33. Trebuie renunţat la orice
lucru care îndepărtează inima de Dumnezeu. Mamona este idolul
multora. Iubirea de bani, dorinţa de îmbogăţire, este lanţul de aur
care-i leagă de Satan. Reputația și onoarea lumească sunt venerate
de către o altă clasă. Viaţa de egoism, comodă şi liberă de
responsabilitate este idolul altora. Dar aceste legături de sclavie
trebuie rupte. Nu putem fi pe jumătate ai Domnului şi pe jumătate
lumeşti. Nu suntem copii ai lui Dumnezeu, până nu suntem cu totul
ai Lui...” – Calea către Hristos, pp. 43, 44.
Ascultare, Consacrare și Curaj
4. Ca exemplu perfect de ascultare, ce spune Isus fiecărui
creștin? Ioan 12:25,26.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Fiecare soldat bun este implicat şi prompt în ascultarea pe care
o datorează comandantului său. Voia comandantului trebuie să fie
voia soldatului. Uneori, soldatul ar putea să fie surprins de ordinul
primit, dar nu trebuie să se oprească pentru a întreba care este
motivul ordinului. Când ordinul comandantului este în contradicţie
cu dorinţele lui, soldatul nu ezită şi nu se plânge, spunând: Nu văd
nici o coerenţă în planurile acestea. El nu trebuie să conceapă scuze
şi să lase lucrarea nefăcută. Astfel de soldaţi nu vor fi consideraţi
potriviţi să se angajeze în luptele pământeşti şi cu atât mai puţin să
fie primiţi în armata lui Hristos. Când Hristos porunceşte, soldaţii
Săi trebuie să se supună fără nici o ezitare. Ei trebuie să fie nişte
soldaţi credincioşi, pentru că altfel Domnul nu-i va primi în armata
Sa. Fiecare suflet a primit libertatea de a alege, dar după ce un om
este înrolat în armata lui Hristos, i se cere să fie la fel de statornic
precum oţelul, pe viaţă şi pe moarte.” – Evanghelizare, p. 648.
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5. Se poate aștepta cineva să culeagă o recoltă bogată dacă el a
semănat puțină sămânță? Cum ar trebui să lucreze cineva?
2 Corinteni 9:6. 1 Corinteni 15:58. Eclesiastul 11:6.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Noi trebuie să punem capăt monotoniei muncii noastre
religioase. Noi facem o lucrare în această lume, dar nu dăm pe faţă
destul zel şi destulă activitate. Dacă vom fi mai zeloşi, oamenii vor
fi convinşi de adevărul soliei noastre. Lipsa de viaţă şi monotonia
lucrării slujirii noastre pentru Dumnezeu resping multe suflete din
înalta societate, care au nevoie să vadă un zel profund, călduros şi
sfinţit.” – 6T, p. 417; Christian Service, p. 230.
„Adevărata sfinţire este dedicarea totală în slujba lui Dumnezeu.
Aceasta este condiţia unei vieţi creştine veritabile. Domnul Hristos
pretinde o consacrare fără rezerve pentru o slujire neîmpărţită. El
cere inima, mintea, sufletul şi toată puterea fiinţei. Dorinţele sinelui
nu trebuie satisfăcute. Cel care trăieşte pentru sine nu este creştin.”
– Parabolele Domnului Hristos, pp. 48, 49;
„Nici un om nu poate să aibă succes în serviciul lui Dumnezeu,
dacă nu e cu toată inima la lucru şi dacă nu socoteşte toate lucrurile
o pierdere pentru a ajunge la înalta cunoaştere a lui Hristos. Nici un
om care are rezerve nu poate fi ucenic al lui Hristos, cu atât mai
puţin colaborator al Lui.” – Hristos Lumina Lumii, p. 273;
Sensibilitate, blândețe și bunătate
6. Cum apără adevărul un creștin? Iacov 3:13,17,18. Coloseni 3:12
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Un spirit blând şi amabil, un comportament curtenitor şi plăcut
îl pot salva pe cel ce greşeşte şi poate acoperi nenumărate păcate.
Manifestarea lui Hristos în caracterul tău va exercita o influenţă
transformatoare puternică asupra tuturor celor cu care ajungi în
legătură. Domnul Hristos trebuie să fie vizibil zi de zi în
comportamentul şi viaţa ta, iar El Îşi va descoperi prin tine puterea
creatoare a Cuvântului Său, care exercită o influenţă duioasă şi
sensibilă, dar suficient de convingătoare şi de puternică pentru a
reface în sufletul omului caracterul frumos al Domnului
Dumnezeului nostru.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 129;
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7. Cum va depăși obstacolele ostașul creștin? Deuteronom
31:6,8. 2 Samuel 22:29-31.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Nădejdea şi curajul sunt esenţiale unei slujiri desăvârşite
pentru Dumnezeu. Acestea sunt rodul credinței. Deznădejdea este
un păcat irațional.” – Profeți și Regi, p. 164.
„Ei trebuie să aibă curaj, energie şi perseverenţă. Deşi în calea
lor pot apărea obstacole aparent imposibil de trecut, ei trebuie să
meargă înainte prin harul Său. În loc de a deplânge dificultăţile, ei
sunt chemaţi să le depăşească. Ei nu trebuie să dispere pentru
nimic, ci să spere totul în toate. Domnul i-a legat de tronul lui
Dumnezeu cu lanţul de aur al iubirii Sale fără egal. Scopul Său este
ca influenţa cea mai înaltă din univers, care se revarsă din Izvorul
puterii, să fie a lor. Ei trebuie să aibă puterea de a se împotrivi
răului, o putere pe care nici pământul, nici moartea, nici iadul nu o
pot învinge, o putere care îi va face în stare să biruiască aşa cum a
biruit Hristos.” – Slujitorii Evangheliei, p. 39;
Pentru studiu suplimentar
„Viața creștinului este o viață de război, de conflict continuu.
Este o luptă și un marș. Dar fiecare act de supunere față de Hristos,
fiecare act de negare de sine pentru binele Lui, fiecare încercare
trecută cu bine, fiecare victorie dobândită împotriva ispitei este un
pas în marșul spre slava victoriei finale.
„Atunci când apar dificultăți, deoarece acestea vor veni,
amintește-ți că Isus este de partea ta, un ajutor prezent la vreme de
nevoie. A da piept curajos cu încercarea face parte din lupta
creștină, iar în acest război este interesat tot cerul. Hristos știe cu ce
ispite te vei confrunta. El știe că atunci când cineva acceptă
adevărul, el sau ea va avea o cruce de dus și El este gata de a-i oferi
ajutorul necesar....
„În momentul în care înălțați rugăciunea pentru ajutor, este
posibil să nu simți bucuria și binecuvântarea pe care ați dori să o
simțiți; dar dacă crezi că Hristos va auzi și va răspunde cererii tale,
pacea lui Hristos va veni.” – Christ Triumphant, pp. 204, 205.
*****
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13.
Sabatul din 29 septembrie 2018

VICTORIE PRIN HRISTOS
„Marele Comandant al mântuirii noastre a biruit în locul nostru,
pentru ca, prin El, să biruim, dacă vrem, pentru noi înşine. Dar
Hristos nu salvează pe nimeni împotriva alegerii lui; El nu sileşte
pe nimeni la ascultare. El a adus infinita jertfă pentru ca ei să poată
birui în Numele Său şi neprihănirea Sa să le fie atribuită.” 3T, 457.
Victoria
1. Cum poate fi victorios ostașul creștin, îmbrăcat cu armura
lui Dumnezeu? Efeseni 6:18. Filipeni 4:6,7. 1 Ioan 5:4,5.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Pentru a-și păstra integritatea în mijlocul ispitei pe care Satana
o aduce, creștinul trebuie să vegheze în vederea rugăciunii și să
pună în practică o credință vie. 'Pentru că oricine este născut din
Dumnezeu, biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii,
este credinţa noastră.' 1 Ioan 5:4. Vorbește inimii tale în mod
constant limba credinței: 'Isus a spus că mă va primi și eu cred
cuvântul Său. Eu Îl voi lăuda și voi slăvi numele Lui.' Satana va fi
aproape pentru a-ți sugera că nu simți nici o bucurie. Răspunde-i:
'ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră.' Am
toate motivele de a fi bucuros, pentru că sunt un copil al lui
Dumnezeu. Am încredere în Isus. Legea Dumnezeului meu este în
inima mea şi nu mi se clatină paşii.” – Ye Shall Receive Power, 360.
2. Prin cine va fi câștigată victoria promisă? Ce viziune
minunată a avut solul Domnului? 1 Corinteni 15:57. Psalmi
118:15; 108:13.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„În viziune de noapte am văzut două oştiri într-o luptă
îngrozitoare. O oştire avea în frunte stindarde care purtau semnul
lumii; cealaltă avea în frunte steagul scăldat în sânge al Prinţului
Emanuel. Steag după steag era lăsat să se târască prin ţărână, când
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companie după companie din oştirea Domnului se unea cu
vrăjmaşul, şi seminţie după seminţie din rândurile vrăjmaşului se
unea cu poporul păstrător al poruncilor lui Dumnezeu. Un înger
care zbura în mijlocul cerului punea stindardul lui Emanuel în
multe mâini, în timp ce un general puternic striga cu voce tare:
Intraţi în rânduri. Cei credincioşi faţă de poruncile lui Dumnezeu şi
de mărturia lui Hristos să ocupe acum poziţiile. Ieşiţi din mijlocul
lor şi fiţi deosebiţi, şi nu vă atingeţi de ce este necurat; şi Eu vă voi
primi, şi vă voi fi Tată, iar voi îmi veţi fi fii şi fiice. Toţi cei care
vor, să vină şi să ajute Domnului, să dea ajutor Domnului împotriva
celui tare!
„Căpetenia mântuirii noastre conducea lupta şi le trimitea ajutor
soldaţilor Săi. Puterea Lui se desfăşura cu tărie, încurajându-i să
împingă lupta până la porţi. El îi învăţa lucruri teribile în
neprihănire atunci când îi conducea pas cu pas, biruitor şi ca să
biruie.” – (Testimony Treasures, vol. 1, pag. 590) 4T, pag. 595.
Promisiuni pentru Biruitori
3. Numai cum va birui ostașul creștin? Apocalipsa 12:11;
Efeseni 2:4-9.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Cel ce încearcă să ajungă în cer prin propriile sale lucrări, prin
păzirea Legii, încearcă un lucru imposibil. Omul nu poate fi salvat
fără ascultarea din partea sa, căci faptele sale nu trebuie să vină de
Ia el; Hristos ar trebui să lucreze în el și voinţa şi înfăptuirea după
bunul Său plac... Tot ceea ce omul poate face fără Hristos este
murdărit de egoism şi păcat; dar ceea ce este adus la înfăptuire prin
credinţă este vrednic de a fi primit de Dumnezeu. Când căutăm să
câştigăm cerul prin meritele Domnului Hristos, sufletul face
progrese. Privind către Isus, Autorul şi Desăvârşitorul credinței
noastre, putem înainta din tărie în tărie, din biruință în biruinţă, căci
prin Hristos harul lui Dumnezeu a dus la îndeplinire mântuirea
noastră deplină.” – Harul Uimitor al lui Dumnezeu, p. 177.
„Trebuie să ne dăm seama din străfundul sufletului că toate
eforturile noastre înșine vor fi complet lipsite de valoare, pentru că
doar în numele și puterea Biruitorului vom fi biruitori.” – Ye Shall
Receive Power, p. 369.
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4. Cu ce vor fi îmbrăcați cei biruitori? Ce promisiune
minunată le-a dat Isus? Apocalipsa 3:5; Matei 10:32.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Biruitorul va fi îmbrăcat în hainele albe ale neprihănirii lui
Hristos, și despre El este scris: 'Nu-i voi şterge nicidecum numele
din cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi
înaintea îngerilor Lui.' Oh, ce privilegiu să fii un biruitor și să fie
prezentate numele noastre înaintea Tatălui de către Mântuitorul
Însuși! Și când, ca biruitori, vom fi îmbrăcați în haine albe, Domnul
va confirma credincioșia noastră tot așa ca în zilele de la începutul
bisericii creștine. El a recunoscut 'în Sardes câteva nume, care nu
şi-au mânjit hainele' (Apocalipsa 3:4); Ei vor umbla împreună cu
Mine, îmbrăcaţi în alb, fiindcă Sunt vrednici.” – Ye Shall Receive
Power, p. 364.
Răsplata
5. Unde vor sta cei biruitori? Ce le oferă Isus? Apocalipsa
3:21,12; 15:2; 7:9.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Înainte de a intra în cetatea lui Dumnezeu, Mântuitorul acordă
urmașilor Săi emblemele biruinței și îi învestește cu însemnele
rangului lor împărătesc. Rândurile strălucitoare sunt aliniate în
careu în jurul regelui lor, a cărui statură se înalță maiestuoasă, mai
presus de sfinți și de îngeri, a cărui față strălucește asupra lor plină
de dragoste binevoitoare. Privirea tuturor din oastea nenumărată a
celor răscumpărați este ațintită asupra Lui, fiecare ochi privește
slava Aceluia a cărui “față a fost schimonosită mai mult decât a
oricărui om, iar chipul Său mai mult decât al fiilor oamenilor.” Pe
capul biruitorilor, Isus, cu propria mână, pune coroana de slavă.
Pentru fiecare este câte o coroană, purtând „noul său nume”
(Apocalipsa 2:17) și inscripția „sfințit Domnului”.
În fiecare mână este pusă ramura de palmier a biruitorului și
harpe strălucitoare. Apoi, când îngerii care conduc ating coardele,
orice mână atinge coardele harpelor cu pricepere, producând o
muzică dulce, în tonuri melodioase și bogate. O încântare de nespus
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pune stăpânire pe toate inimile și toate glasurile se înalță în laudă
plină de recunoștință: A Lui, care ne iubește, care ne-a spălat de
păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și
preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava și puterea în
vecii vecilor! Apocalipsa 1:5,6.” – Tragedia veacurilor, 645, 646.
6. După ce strâmtorarea cea mare s-a încheiat, cum vor fi
primiți în curțile cerești cei înviați din morți în Hristos și sfinții
în viață? Matei 25:34.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„În acea zi, cei răscumpăraţi vor străluci în slava Tată lui şi a
Fiului. Îngerii, atingând harpele lor de aur, îi vor întâmpina pe
împărat şi trofeele biruinţei Sale.... Un cântec de triumf va izbucni
umplând tot cerul. Hristos a biruit. El intră în curţile cereşti însoţit
de răscumpăraţii Săi, cei care sunt mărturia vie că misiunea Sa plină
de suferinţă şi sacrificiu nu a fost în zadar....
„Noi putem avea o viziune asupra viitorului, asupra fericirii
cereşti. În Biblie sunt descoperite viziunile gloriei viitoare, scene
zugrăvite de mâna lui Dumnezeu, şi acestea sunt scumpe bisericii
Sale. Prin credinţă, noi putem sta pe pragul cetăţii veşnice şi auzi
plăcuta urare de bun venit adresată acelora care în viaţa aceasta au
conlucrat cu Hristos, socotind ca o cinste să sufere pentru Numele
Său. Atunci când sunt rostite cuvintele: „Veniţi, binecuvântaţii
Tatălui Meu,” ei îşi aruncă la picioarele Răscumpărătorului
coroanele lor, exclamând: 'Vrednic este Mielul, care a fost junghiat,
să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi
lauda!... A Celui ce stă pe scaunul de domnie şi a Mielului să fie
cinstea, slava şi puterea in vecii vecilor.' Matei 25:34; Apocalipsa
5:12,13.” – Harul uimitor al lui Dumnezeu, pp. 355, 349.
Cântecul Victoriei
7. Ce viziune triumfătoare descrie profetul din Patmos?
Apocalipsa 15:2,3.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Ce L-a susținut pe Fiul lui Dumnezeu în timpul vieții Sale de
trudă și sacrificiu? El a văzut rezultatele muncii sufletului Său și a
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fost mulțumit. Privind în veşnicie, El a văzut fericirea acelora care,
prin umilinţa Sa, au primit iertare şi viaţă veşnică. Urechea Sa a
prins strigătul de bucurie al celor răscumpăraţi. El i-a auzit pe cei
mântuiţi cântând cântarea lui Moise şi a Mielului.” – Harul uimitor
al lui Dumnezeu, pp. 349.
„Ce melodie se va auzi când cei răscumpărați ai Domnului se
întâlnesc la poarta Orașului Sfânt, care se deschide în balamalele ei
strălucitoare și națiunile care au păzit cuvântul Său – poruncile Lui
– vor intra în oraș, coroanele biruinței vor fi puse pe capetele lor, și
li se vor da harpe de aur în mâini! Tot cerul este plin de muzică
bogată și de cântece de laudă pentru Miel. Salvat, veșnic salvat în
împărăția slavei! A avea o viață care se măsoară cu viața lui
Dumnezeu – aceasta este răsplătirea!” – Seventh-day Adventist
Bible Commentary, vol. 7, p. 982.
Pentru studiu suplimentar
„Suntem în drum spre casă. Acela care ne-a iubit atât de mult,
încât a murit pentru noi, ne-a zidit o cetate. Noul Ierusalim este
locul nostru de odihnă. În cetatea lui Dumnezeu nu va fi tristeţe. Nu
se va mai auzi niciodată vaiet de durere, nici bocet de nădejdi
neîmplinite şi de sentimente îngropate. În curând, veşmintele
întristării vor fi schimbate cu haina de nuntă. În curând, vom fi
martori la încoronarea Împăratului nostru. Aceia a căror viaţă a fost
ascunsă cu Hristos, aceia care pe acest pământ au luptat lupta cea
bună a credinţei vor străluci de slava Răscumpărătorului în
Împărăţia lui Dumnezeu.” – Căminul Adventist, pp. 542, 543.
„Să-i mulțumim lui Dumnezeu, cu inima și sufletul și vocea; să
învățăm să ne apropiem de El ca printr-o ușă deschisă, crezând că
putem veni liber cu cererile noastre și că El ne va asculta și ne va
răspunde. Prin credința vie în puterea Lui de a ajuta, vom primi
puterea de a lupta în bătăliile Domnului cu credința sigură a
victoriei.” – Ye Shall Receive Power, p. 364.

*****
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„VINO ȘI URMEAZĂ-MĂ”
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INTRODUCERE
Îndată ce Isus a început lucrarea Sa de predicare că împărăția lui
Dumnezeu era aproape, El a chemat anumiți oameni să-L urmeze și
să devină ucenicii Lui. Andrei și Simeon, Iacov și Ioan pe malul
Mării Galileii au auzit chemarea Sa sfântă – „Urmează-Mă” – și
L-au urmat imediat. Și-au lăsat munca de zi cu zi, din care își
câștigau traiul și L-au urmat pe Maestru. Mai târziu, Levi-Matei, un
vameș, a fost chemat să-și lase ocupație și să se alăture ucenicilor,
lucru pe care l-a făcut. Matei nu numai că a devenit un apostol al
veștii celei bune, ci, de asemenea, un evanghelist al cărui scrieri au
ajuns până în zilele noastre!
Ucenicia creștină nu este o chestiune simplă, o promisiune
teoretică fără un angajament practic. A-l urma pe Isus necesită
negarea intereselor personale și a preocupărilor și implicarea
deplină în serviciul Stăpânului. Din păcate, mulți creștini nu sunt
dispuși să practice o astfel de renunțare de sine; ci ei doresc să
continue în felul lor. Nu toți sunt pregătiți să dedice tot ce sunt și au
Domnului. Este timpul ca poporul lui Dumnezeu să redescopere
ceea ce înseamnă adevărata ucenicie, să pună propriile interese pe
locul al doilea și să-L urmeze pe Maestru, așa cum a spus Isus:
„Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi
ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze.” Luca 9:23.
„... „Dar Isus le-a poruncit urmaşilor Săi să-şi ia crucea şi să o
poarte după El. Pentru ucenici, cuvintele Lui, deşi slab înţelese,
arătau că trebuie să fie supuşi până la cea mai mare umilinţă —
supunere până la moarte pentru Numele lui Hristos. Cuvintele lui
Hristos n-ar fi putut să descrie mai bine ce înseamnă o totală
predare de sine. Pe toate acestea El le primise pentru binele lor. Isus
nu socotise cerul un loc de dorit, atâta timp cât noi eram pierduţi. El
părăsise curţile cereşti pentru o viaţă de înjosire şi insultă şi o
moarte ruşinoasă. El, care era bogat în comorile nepreţuite ale
cerului, S-a făcut sărac, ca prin sărăcia Lui noi să putem fi
îmbogăţiţi. Noi trebuie să mergem pe cărarea pe care a mers El.” –
Hristos Lumina Lumii, p. 416.
„Noi suntem martorii lui Hristos şi nu putem permite intereselor
lumeşti să ne absoarbă timpul şi atenţia, astfel încât să nu mai dăm
atenţie lucrurilor despre care Dumnezeu a zis că trebuie să aibă cel
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dintâi loc. Interese mai înalte sunt în joc. “Căutaţi mai întâi
împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui.” Hristos a dat totul
lucrării pe care o avea de făcut şi cuvântul său pentru noi este:
“Dacă vine cineva după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea
şi să mă urmeze.” “Voi veţi fi astfel ucenicii Mei.” – Sfaturi despre
Isprăvnicie, p. 302.
„A-L urma pe Hristos,... nu constituie o amăgire, o formă.
Domnul Isus așteaptă ca ucenicii Săi să urmeze îndeaproape urmele
pașilor Săi, îndurând ceea ce a îndurat El, suferind ceea ce a suferit
El și biruind așa cum a biruit El. El este doritor să vadă pe cei care
susțin că sunt urmașii Săi, dând pe față un spirit de sacrificiu.” –
Sfaturi pentru Sănătate, p. 511.
Lecțiunile acestui trimestru se concentrează asupra invitației lui
Isus: „Vino și urmează-Mă” (Matei 19:21), o invitație plină de
dragostea Sa nesfârșită. Câţi sunt dispuși și gata să răspundă așa
cum au făcut-o ucenicii? Binecuvântările sunt mari; bucuria,
nemăsurată!
„'Dacă Îmi slujeşte cineva, a spus Isus, să Mă urmeze; şi unde
sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă Îmi slujeşte cineva,
Tatăl îl va cinsti.' Toţi cei care au purtat împreună cu Hristos crucea
sacrificiului vor fi părtaşi cu El la slavă. Bucuria lui Hristos, atunci
când era umilit şi în chinuri, era că ucenicii vor fi proslăviţi
împreună cu El. Ei sunt roadele jertfei Sale. Reproducerea
caracterului şi spiritului Său în ei este răsplata Lui şi va fi bucuria
Lui în toată veşnicia. Ei împărtăşesc bucuria aceasta cu El, atunci
când roada lucrării şi jertfei lor se vede în inima şi viaţa altora. Ei
sunt lucrători împreună cu Hristos, şi Tatăl îi va onora aşa cum Îl
onorează pe Fiul Său.” – HLL, p. 624.
Domnul să-i binecuvânteze pe toți cei care studiază aceste lecții
pentru a învăța cum să-L urmeze pe Maestru și să se dedice să-L
slujească din toată inima, așa cum au făcut ucenicii.
– Frații și surorile de la Conferința Generală
și Departamentul Ministerial.
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1.
Sabatul din 6 octombrie 2018

DARUL LUI DUMNEZEU
„Darurile lui Dumnezeu sunt peste tot și toate darurile Sale vin
prin meritele lui Isus, pe care El L-a dat lumii. Apostolul Pavel
spune printr-o exclamație de mulțumire: 'Mulţumiri fie aduse lui
Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare!' Și împreună cu
Hristos Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile. Bobocul ce se deschide,
varietatea și frumusețea încântătoare a florilor sunt opera
Maestrului Artist, expresii ale iubirii Sale față de noi. Ce lucruri
frumoase au făcut mâinile Lui și totuși atât de mulți privesc
lucrurile minunate din natură și nu-L asociază pe Dumnezeu cu
aceste binecuvântări. Ei nu-și dau seama că frumoasele lucruri din
jurul lor sunt simboluri ale iubirii lui Dumnezeu pentru omenirea
căzută, eforturile Lui de a a-i atrage la Sine. Domnul a avut o grijă
deosebită ca totul să fie frumos și plăcut pentru noi și pe lângă
aceasta a depus mai mult efort pentru a ne oferi acel cadou prin care
ne-am putea perfecționa un caracter creștin, după modelul lui
Hristos.” –Signs of the Times, June 19, 1893.
Cel mai mare cadou al lui Dumnezeu
1. Ce legătură îl ține pe om aproape de Dumnezeu? Care este
cel mai frumos cadou pe care L-a dat omenirii? Ioan 3:16; 4:10.
2 Corinteni 9:15.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Dumnezeu nu numai că ne-a dat beneficii temporale, ci a
pregătit și lucruri veșnice: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să
nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui
Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: „Dă-Mi să beau!” tu singură
ai fi cerut să bei şi El ţi-ar fi dat apă vie.” Oh, dacă am fi cunoscut
darul lui Dumnezeu, dacă am fi apreciat ce înseamnă acest dar al lui
Dumnezeu pentru noi, l-am fi căutat cu sinceritate și cu
perseverență neclintită! Ne-am fi rugat cu stăruință la Dumnezeu,
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ca darul harului să nu fie reținut, iar apa vie ne-ar fi satisfăcut
dorința, setea sufletului. Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu.'
Da, dacă darul lui Dumnezeu ar fi fost cunoscut, nu ar fi case în
care să nu se înalțe rugăciuni și inimi nesimțitoare precum piatra.” –
Signs of the Times, June 19, 1893.
2. Unde poate fi găsită adevărata lumină în mijlocul întunericului dens? Ioan 1:4,9; 9:5
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Numai acela care crede în Hristos poate să primească viața
veșnică. Numai printr-o continuă hrănire cu trupul și sângele lui
Hristos putem să avem asigurarea că suntem părtași ai naturii
divine. Nimeni nu trebuie să fie indiferent cu privire la subiectul
acesta, spunând: Dacă suntem sinceri, nu contează ce credem. Nu
puteți să fiți în siguranță, dacă renunțați la vreo sămânță a
adevărului vieții, ca să vă faceți pe plac vouă înșivă sau oricui
altcuiva. Nu căutați să ocoliți crucea. Dacă nu primim lumină de la
Soarele Neprihănirii, dacă nu avem nicio legătură cu Izvorul
luminii și dacă viața și lumina aceasta nu rămân în noi, nu putem fi
mântuiți niciodată.” –Solii alese, vol. 1, p. 299.
Jertfa pentru a-l elibera pe om
3. Ce sacrificiu a făcut Mântuitorul pentru a veni față în față cu
fiecare ființă umană și pentru a rezolva problema dureroasă a
păcatului? 1 Ioan 3:5; 2:2.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Isus Hristos, Maiestatea cerului, a fost oferit lumii, a fost dat
omului ca Mântuitor și Răscumpărător. Locuitorii cerului și lumile
necăzute privesc cu uimire la lipsa de discernământ și
nerecunoștința omului. Mulți au urât și disprețuit darul lui
Dumnezeu, deși Isus Și-a îmbrăcat divinitatea cu umanitate și, de
dragul nostru, a devenit sărac, pentru ca noi, prin sărăcia Lui, să
putem fi bogați. El a părăsit curțile cerești și a venit în lumea pătată,
stricată și poluată de păcat; El S-a lepădat de sine și S-a sacrificat,
coborând tot mai mult pe calea umilinței, ca noi să fim îmbogățiți și
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înălțați. Bogați în case și terenuri, în onoare lumească? Nu, ci să
putem avea întreaga comoară nepieritoare a cerului, o greutate
veșnică de slavă.” –Signs of the Times, June 19,1893.
4. Cum se poate prezenta omul păcătos înaintea tronului lui
Dumnezeu? Ce înseamnă a trece de la starea de condamnare și
moarte la cea de iertare și îndreptățire? Romani 5:15-17.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Omul a călcat Legea lui Dumnezeu, iar prin Răscumpărătorul
i-au fost date făgăduinţe noi, făcute pe un temei diferit. Toate
binecuvântările trebuie să vină printr-un Mijlocitor. Acum, fiecare
membru al familiei omeneşti este dat întru totul în mâinile lui
Hristos şi orice ar avea în viaţa aceasta - fie că este darul banilor, al
caselor, al pământului, al capacităţii de gândire, al puterii fizice, al
talentelor intelectuale - precum şi binecuvântările vieţii veşnice îi
sunt date în proprietate ca fiind nişte comori ale lui Dumnezeu ce
trebuie să fie folosite cu credincioşie pentru binele oamenilor.
Fiecare dar are sigiliul crucii şi poartă chipul şi semnătura lui Isus
Hristos. Toate lucrurile vin de la Dumnezeu. De la binele cel mai
mic şi până la binecuvântarea cea mai mare, toate se revarsă pe o
singură Cale - o mijlocire supraomenească, stropită cu acel sânge
care este de o valoare ce întrece orice estimare, pentru că în Fiul
Său a fost chiar viaţa lui Dumnezeu.” Credința și faptele. 22.
Mijlocind în numele omului
5. În plus față de marea Lui suferință și sacrificiu pe cruce, ce
slujbă face Isus continuu pentru omul păcătos? 1 Ioan 2:1.
Romani 8:34.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să
aibă viaţa veşnică.” Ioan 3:16. Iehova nu a socotit planul mântuirii
complet câtă vreme era investit numai cu iubirea Sa. El a aşezat la
altarul Său un Avocat îmbrăcat în natura noastră. Ca Mijlocitor
pentru noi, slujba Domnului Hristos e de a ne prezenta la
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Dumnezeu ca fii şi fiice ale Lui. El mijloceşte în favoarea acelora
care-L primesc. El a plătit răscumpărarea lor cu propriul Său sânge.
Prin meritele Sale, El le dă putere să devină membri ai familiei
regale, copii ai Împăratului ceresc. Iar Tatăl Îşi demonstrează
iubirea Lui nemărginită pentru Hristos, primindu-i şi salutându-i pe
prietenii lui Hristos ca pe prietenii Săi.” –8T, p. 177.
6. Ce dar uimitor, suprem dă Dumnezeu celor care cred cu
adevărat în Fiul Său? Romani 6:23. 1 Ioan 5:11,12.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„În el era viața, și viața era lumina oamenilor.' Ioan 1:4. Aici nu
este menţionată viaţa în trup, ci nemurirea, viaţa care este în
exclusivitate proprietatea lui Dumnezeu. Cuvântul care era cu
Dumnezeu şi care era Dumnezeu are viaţa aceasta. Fiecare om
primeşte o viaţă fizică. Aceasta nu este veşnică, deoarece
Dumnezeu, Dătătorul vieţii, o ia înapoi. Omul nu are stăpânire
asupra propriei vieţi. Dar viaţa lui Hristos era neîmprumutată.
Nimeni nu putea să ia viaţa aceasta de la El. „Am putere s-o dau şi
am putere s-o iau iarăşi” (Ioan 10,18), a spus El. În El era viaţa
originală, neîmprumutată, nederivată. Viaţa aceasta nu se află în om
în mod inerent. El o poate avea numai prin Hristos. Omul nu poate
să o câştige, ci îi este dată ca un dar fără plată, dacă el crede în
Hristos ca Mântuitor personal. 'Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te
cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos,
pe care L-ai trimis Tu.' Ioan 17:3. Aceasta este o fântână a vieţii
deschisă pentru lume.” –Solii alese, vol. 1, p. 296, 297.
„Domnul Hristos „a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin
Evanghelie. 2 Timotei 1:10. Independent, despărţit de El, niciun om
nu poate să aibă o viaţă spirituală.” –Solii alese, vol. 1, p. 297.
„Dacă ajunge una cu Hristos prin credinţă, omul poate să câştige
viaţa veşnică. Dumnezeu îi iubeşte pe aceia care sunt răscumpăraţi
prin Hristos, întocmai cum Îl iubeşte pe Fiul Său. Ce gând măreț!
Poate Dumnezeu să-l iubească pe cel păcătos, aşa cum Îl iubeşte pe
Fiul Său? Da. Hristos a spus lucrul acesta, iar El a vrut să spună
exact ce a declarat.” –Solii alese, vol. 1, p. 300.
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7. Care este dorința Domnului pentru toți cei care-L iubesc și
caută lumina lumii? Dacă cineva dorește a fi un miel al
Mântuitorului, pe cine va urma? Ioan 8:12; 10:27.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Lucrarea lui Hristos este de a-i scoate pe oameni din mijlocul a
ceea ce este fals şi imitaţie la ceea ce este adevărat şi autentic. “Cel
care Mă urmează nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina
vieţii.” Nu este nici un pericol de a greşi, atâta vreme cât mergem
pe urmele paşilor Celui care este “Lumina lumii.” Trebuie să facem
faptele lui Hristos. Trebuie să ne angajăm cu toată inima şi cu tot
sufletul în slujirea Lui; trebuie să cercetăm cuvântul vieţii şi să-l
prezentăm şi altora.” –Principiile fundamentale ale educaţiei
creştine, p. 128.
„Acesta este Isus, Cel ce dă viaţă fiecărui har, Cel ce dă viaţă
fiecărei făgăduinţe, Cel ce dă viaţă fiecărei rânduieli, Cel ce dă
viaţă fiecărei binecuvântări. Isus este esența, slava şi mireasma
plăcută, este viaţa însăşi. Să le repetăm, să medităm la ele în timpul
nopţii şi să fim fericiţi.” –Solii alese, vol. 2, p. 244.
Întrebări de meditație
• Ai fost conștient de marele dar al lui Dumnezeu pentru om?
• Cât de mult apreciezi acest dar nemăsurat?
• Ce înseamnă a fi un ucenic al lui Isus?
Pentru studiu suplimentar
„Vom deschide inimile noastre lui Isus Hristos? Îl vom lăsa să
domnească în templul sufletului? Ne vom lepăda idolii și ne vom
preda deplin lui Dumnezeu? Dumnezeu a avut puterea de a face
florile frumoase și parfumate și El are puterea de a da blândețe și
smerenie inimii, de a da puritate și noblețe de caracter, să ne facă
deplini în Isus. Am putea avea un caracter frumos, un spirit blând și
liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Să luăm în
considerare darurile prețioase ale lui Dumnezeu: gândindu-ne la
mila Lui duioasă, să ne supunem totul Lui, ca El să ne dea o inima
plină de recunoștință, o viața umplută cu parfumul faptelor de
iubire, o dispoziție de a urma pe urmele lui Isus, căutând a-i salva
pe cei pierduți.” –Signs of the Times, June 19, 1893.
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2.
Sabatul din 13 octombrie 2018

„VINO ȘI VEZI”
„Dacă vei renunța la voința ta, la înțelepciunea ta și vei învăța de
la Hristos, vei fi primit în Împărăția lui Dumnezeu. El cere o
supunere deplină și fără rețineri. Renunță la viață ta, pentru ca El să
o modeleze și să o pună în ordine. Ia jugul Lui pe umerii tăi.
Supune-te pentru a fi condus și învățat de El. Învață că, dacă nu
ajungi ca un copilaș, nu vei putea să intri niciodată în Împărăția
cerurilor.
A rămâne în Hristos înseamnă a alege numai voia lui Hristos,
așa încât interesele Sale să se identifice cu interesele tale. Rămâi în
El pentru a fi și pentru a face numai ce vrea El. Acestea sunt
condițiile uceniciei, iar dacă nu le vei îndeplini, nu vei avea pace.
Pacea se află în Domnul Hristos. Ea nu poate fi separată de El.” –
Solii alese, vol. 1, p. 110.
Decizia de a-L urma după ce au auzit mărturia
1. Ce interes profund au arătat doi dintre ucenicii lui Ioan
Botezătorul după ce acesta a arătat spre Isus ca Mielul lui
Dumnezeu? Ce înseamnă titlul cu care I s-au adresat? Ioan
1:35-38.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Lăsându-l pe Ioan, ei s-au dus să-L caute pe Isus. Unul dintre
aceştia doi era Andrei, fratele lui Simon; celălalt era Ioan
evanghelistul. Aceştia au fost cei dintâi ucenici ai lui Hristos.
Mânaţi de o putere căreia nu i se puteau împotrivi, ei au mers după
Isus - nerăbdători de a vorbi cu El şi cu toate acestea îngroziţi şi
tăcuţi, pierduţi în grozava întrebare: Este acesta Mesia?
Isus ştia că ucenicii merg după El. Ei erau primele roade ale
lucrării Sale şi în inima dumnezeiescului Învăţător era bucurie când
aceste fiinţe au răspuns harului Său. Cu toate acestea, întorcânduSe, El a întrebat numai atât: “Ce căutaţi?” El voia să le dea prilejul
să se întoarcă sau să-şi spună dorinţa.
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„De un singur lucru îşi dădeau ei seama. O singură persoană
umplea gândurile lor. Ei au strigat: “Rabi, unde locuieşti?” În cele
câteva vorbe pe care le puteau schimba pe marginea drumului, ei nu
puteau să primească ceea ce doreau. Doreau să fie singuri cu Isus,
să stea la picioarele Lui şi să asculte cuvintele Lui.” –Hristos
Lumina Lumii, p. 138.
2. Cât timp au stat cu El? Cine L-a urmat pe Isus chiar fără a fi
chemat de El? Ioan 1:39,40.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Dacă Ioan şi Andrei ar fi avut un spirit necredincios, ca preoţii
şi rabinii, n-ar fi ajuns să înveţe la picioarele lui Isus. Ei ar fi venit
la El cu critici, ca să-I judece cuvintele.... Dar aceşti primi ucenici
n-au procedat aşa. Ei au răspuns chemării Duhului Sfânt prin
predica lui Ioan Botezătorul. Acum au recunoscut glasul
Învăţătorului ceresc. Pentru ei, cuvintele lui Isus erau pline de
prospeţime, de adevăr şi de frumuseţe. O lumină dumnezeiască se
revărsa asupra învăţăturii din Scripturile Vechiului Testament.
Adevărurile cele atât de cuprinzătoare le apăreau într-o nouă
lumină.
„Ucenicul Ioan era un om plin de râvnă, plin de o adâncă iubire,
înflăcărat şi totuşi contemplativ. El începuse să priceapă slava lui
Hristos - nu strălucirea şi puterea lumească, pe care fusese învăţat
să le aştepte, ci “o slavă întocmai ca slava singurului născut din
Tatăl”, “plin de har şi de adevăr.” Ioan 1:14. El era absorbit de
contemplarea acestei teme minunate.” - Hristos Lumina Lumii,139.
3. Cum L-au considerat acești oameni pe Isus? Ce a făcut
Andrei? Ioan 1:41,42.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Andrei a căutat să dea şi altora din bucuria ce-i umplea inima.
Căutându-l pe fratele său Simon, i-a strigat: “Noi am găsit pe
Mesia”. Auzise şi el predica lui Ioan Botezătorul şi s-a grăbit să
meargă la Mântuitorul. Simon n-a aşteptat să i se mai spună o dată.
Ochii lui Isus Hristos s-au oprit asupra lui, citindu-i caracterul şi
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istoria vieţii. Firea lui impulsivă, inima lui iubitoare şi
înţelegătoare, ambiţia lui şi încrederea în sine, istoria căderii lui,
pocăinţa, activitatea şi moartea lui de martir, toate acestea le-a citit
Mântuitorul şi i-a zis: “Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema
Chifa (care tălmăcit înseamnă Petru)”.
„Toţi cei consacraţi lui Dumnezeu vor fi canale de lumină.
Dumnezeu face din ei mijloacele Sale, prin care să dea şi altora din
bogăţiile harului Său. Făgăduinţa Lui este: “Le voi face, pe ele şi
împrejurimile dealului Meu, o pricină de binecuvântare; le voi
trimite ploaie la vreme şi aceasta va fi ploaie binecuvântată.”
Ezechiel 34:26.” –Hristos Lumina Lumii, pp. 139, 141.
Invitația Maestrului
4. Pe cine a întâlnit și invitat Isus a doua zi să devină ucenicul
Lui? Ioan 1:43, 44.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Filip a ascultat porunca şi îndată a devenit lucrător pentru
Hristos.” – Hristos Lumina Lumii, p. 139.
Aceia care ocupă locurile cele mai de frunte pot duce în rătăcire.
Și cei mai înţelepţi greşesc; şi cei mai puternici pot să se clatine şi
să se poticnească. Este nevoie ca lumina cerească să ne lumineze
fără încetare cărarea. Unica noastră siguranţă stă în a ne încredinţa
fără condiţii calea în mâna Aceluia care a zis: “Urmează-Mă”. –
Patriarhi și Profeți, p. 556.
„Nu toți oameni sunt la fel. Nu toate convertirile sunt la fel.
Domnul Isus impresionează inima, iar cel păcătos este născut din
nou pentru o viață nouă. Adesea, sufletele au fost atrase la Hristos
fără să aibă loc o convingere puternică, o sfâșiere a sufletului și fără
să existe teroarea remușcărilor. Ele au privit la Mântuitorul cel
înălțat și au trăit. Oamenii aceștia au înțeles nevoia sufletului, au
înțeles suficiența Mântuitorului și cerințele Sale, au auzit vocea Lui
spunând: Vino după Mine, s-au ridicat și L-au urmat. Această
convertire a fost adevărată, iar viața religioasă a fost tot atât de
hotărâtă, ca și viața acelora care au suferit toată agonia unui proces
dureros.” – Solii alese, vol. 1, pp. 177, 178.
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5. Odată ce a devenit ucenic al lui Isus, cui a împărtășit Filip
vestea cea mare? A fost Natanael dispus să accepte ce a auzit
sau a avut rezerve în a crede că Isus era Mesia? Ioan 1:45,46.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Viaţa Domnului Isus a fost trăită în deplină armonie cu
Dumnezeu. Cât a fost copil, El a gândit şi a vorbit ca un copil; dar
nici o urmă de păcat nu a întinat chipul lui Dumnezeu din El. Cu
toate acestea, n-a fost scutit de ispite. Locuitorii din Nazaret erau
proverbiali din cauza stricăciunii lor. Proasta reputaţie, pentru care
erau în general cunoscuţi, se vede din întrebarea lui Natanael:
“Poate ieşi ceva bun din Nazaret?” Ioan 1:46. Isus a fost pus în
locuri unde caracterul Său avea să fie probat. Era necesar ca El să
vegheze necontenit pentru a-şi păstra curăţia. A fost supus la toate
luptele pe care trebuie să le ducem şi noi, pentru ca să ne fie o pildă
în copilărie, tinereţe şi maturitate.” – Hristos Lumina Lumii, p. 71.
Maestrul îi știa pe cei pe care i-a chemat
6. Cum a răspuns Isus obiecției lui Natanael? Cât de greu a fost
să înțeleagă cum îl cunoștea Isus? Ioan 1:47,48.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Rugăciunea pe care a înălţat-o Natanael a venit dintr-o inimă
sinceră şi a fost auzită de Domnul. Domnul cunoaşte inima tuturor
oamenilor şi “rugăciunea celor fără prihană Îi este plăcută”.
Proverbe 15:8. El nu va întârzia să audă pe cei care îşi deschid
inima faţă de El, nu înălţându-se pe sine, ci simţind sincer marea lor
slăbiciune şi nevrednicie.” –Slujitorii Evangheliei, p. 257.
„Sfânta Scriptură să nu fie niciodată studiată fără rugăciune.
Înainte de a deschide paginile ei, trebuie să ne rugăm pentru
iluminarea Duhului Sfânt şi ea ne va fi dată. Când Natanael a venit
la Domnul Hristos, Mântuitorul a exclamat: “Iată cu adevărat un
israelit în care nu este vicleşug”. “De unde mă cunoşti?” a întrebat
Natanael.
Drept răspuns Isus i-a zis: “Te-am văzut mai înainte ca să te
cheme Filip, când erai sub smochin”. Ioan 1:47,48. Domnul Hristos
ne va vedea şi pe noi în locurile tainice la rugăciune, dacă îl vom
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căuta cerând de la El lumină pentru ca să cunoaştem ce este
adevărul. Îngerii din sferele de lumină vor fi cu aceia care în
umilinţă şi cu cercetare de inimă caută călăuzirea divină.” –Calea
către Hristos, p. 91.
7. Ce a mărturisit Natanael? Urmându-L pe Fiul lui Dumnezeu,
ce experiențe vor confirma credința ucenicilor? Ioan 1:49-51.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Scara aceasta Îl reprezenta pe Domnul Hristos, care a deschis o
cale de comunicare între pământ și cer. În umilința Sa, Hristos a
coborât până la cele mai mari adâncimi ale nenorocirii omenești,
plin de simpatie și milă pentru omul căzut, smerire reprezentată lui
Iacov prin capătul scării, care se sprijinea pe pământ, în timp ce
vârful scării, care atingea cerul, reprezintă puterea divină a lui
Hristos, care se prinde de Cel Infinit și, în felul acesta, leagă
pământul și cerul, pe omul limitat de Dumnezeu Infinit. Prin
Domnul Hristos, între Dumnezeu și om este deschisă o cale de
comunicare. Îngerii pot veni din cer pe pământ pentru a-i vesti
omului căzut soliile dragostei și pentru a le sluji acelora car vor fi
moștenitorii mântuirii. Solii cerești le slujesc oamenilor numai prin
Hristos.” –Solii alese, vol. 1, p. 280.
„Având temelia pe pământ și ajungând la cer la tronul lui
Dumnezeu, există o scară strălucitoare. Dumnezeu este deasupra
scării și lumina Lui strălucește pe toată lungimea sa. Această scară
este Hristos. Fiecare treaptă pe care o urci, te aduce pas după pas, în
părtășie cu suferințele lui Hristos și ești modelat după asemănarea
divină. Îngerii lui Dumnezeu urcă și coboară constant această scară.
Ei nu te vor lăsa să cazi, dacă ți ochii ațintiți asupra slavei lui
Dumnezeu care este în partea de sus a scării....” –The Upward
Look, p. 256.
Pentru studiu suplimentar
„Prin chemarea lui Ioan, a lui Andrei şi a lui Simon, a lui Filip şi
a lui Natanael, a început întemeierea bisericii creştine. Ioan a
îndrumat la Hristos pe doi dintre ucenicii Săi. Apoi unul dintre
aceştia, Andrei, l-a găsit pe fratele lui şi l-a chemat la Mântuitorul.
După aceea a fost chemat Filip, şi acesta s-a dus să-l caute pe
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Natanael. Exemplele acestea trebuie să ne arate ce importanţă au
eforturile personale de a face un apel la rudele noastre, la prietenii
şi vecinii noştri. Sunt oameni care toată viaţa L-au cunoscut pe
Hristos, dar n-au făcut niciodată vreun efort personal să aducă
măcar un singur suflet la Mântuitorul. Ei lasă toată lucrarea pe
seama slujitorului Evangheliei. Se poate ca acesta să fie bine
înzestrat, dar nu poate face ceea ce Dumnezeu a lăsat în seama
membrilor bisericii. „Mulţi oameni ruinaţi ar fi putut totuşi să fie
salvaţi, dacă vecinii lor, oameni obişnuiţi, ar fi făcut un efort
personal pentru ei. Mulţi aşteaptă ca cineva să li se adreseze direct.
Chiar în familie, între vecini, în oraşul în care trăim, este de lucru
pentru noi ca misionari ai lui Hristos. Dacă suntem creştini, lucrul
acesta va fi plăcerea noastră. Un om nu este cu adevărat convertit
câtă vreme în inima lui nu s-a născut dorinţa de a face cunoscut şi
altora ce prieten scump a găsit el în Isus. Adevărul care mântuieşte
şi sfinţeşte nu poate fi ascuns în inimă.” Hristos Lumina Lumii, 141

*****
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3.
Sabatul din 20 octombrie 2018

CEA MAI MINUNATĂ INVITAȚIE
„Ei (ucenicii) au avut o loialitate de fier faţă de principii.
Apostolii nu au fost nişte oameni care să cadă sau să se descurajeze,
ci au fost plini de respect şi de zel pentru Dumnezeu, fiind motivaţi
doar de scopuri şi aspiraţii nobile. Deşi au fost la fel de slabi şi de
neajutoraţi ca orice alt slujitor care este angajat în lucrarea lui
Dumnezeu, ei şi-au pus toată încrederea în Domnul. Bogăţia lor a
fost cultura minţii şi a sufletului şi oricine Îl va face pe Dumnezeu
cel dintâi, cel de pe urmă şi totul în toate poate avea această
bogăţie. Apostolii au trudit mult ca să înveţe lecţiile primite în
şcoala lui Hristos, dar nu au trudit în zadar. Ei s-au ataşat de cea
mai mare putere şi au dorit arzător şi continuu o înţelegere mai
profundă, mai înaltă şi mai vastă a realităţilor veşnice, ca să-i poată
prezenta cu succes lumii nevoiaşe comorile adevărului.” –Slujitorii
Evangheliei, p. 25.
1. Ce au văzut oamenii din ținutul lui Zabulon și Neftali când
I-a vizitat Mântuitorul? Matei 4:13-16.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Acești pescari au fost primii ucenici ai lui Hristos. Ei nu au
spus că trebuie să primească o anumită sumă de bani pentru
serviciile lor. Ei aveau să fie părtași împreună cu El la lepădare de
sine și sacrificii.” –Sfaturi pentru Sănătate, p. 317.
„Religia lui Hristos nu este o religie egoistă. Ea nu trebuie
păstrată sub cheie, ci trebuie să fie o influență puternică din partea
fiecărui creștin autentic care să lumineze pe cei ce sunt în întuneric.
Fiecare suflet conectat cu un creștin adevărat va deveni mai bun.
Trebuie să fim purtători de lumină ai lui Dumnezeu, care să reflecte
constant raze cerești altora.” –Reflecting Christ, p. 205.
Împărăţia cerurilor este aproape
2. Ce mesaj specific predica Isus peste tot? Ce era în legătură
cu vestea împărăției cerești? Matei 4:17; 18:11. Luca 19:10.
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Solia pe care El o vestise prin ţară, “Împărăţia cerurilor este la
uşi”, reţinuse atenţia tuturor categoriilor de oameni şi aprinsese şi
mai mult flacăra nădejdilor lor ambiţioase. Vestea despre noul
Învăţător se răspândise până dincolo de hotarele Palestinei şi, cu
toată atitudinea mai marilor, multă lume era cuprinsă de
simţământul că Acesta ar putea fi Eliberatorul făgăduit. Mulţimi
nenumărate se îmbulzeau pe urmele lui Isus şi însufleţirea
poporului creştea tot mai mult.” - Cugetări de pe Muntele
Fericirilor, pag. 2,3.
„Nici un suflet nu știe cum este Dumnezeu până când nu se vede
pe sine păcătos, în lumina de la crucea de pe Golgota; dar când, în
marea lui nevoie strigă după un Mântuitor iertător de păcat,
Dumnezeu este descoperit ca fiind milostiv, plin de îndurare,
îndelung răbdător și bogat în bunătate și adevăr. Lucrarea lui
Hristos este de a răscumpăra, pentru a restabili, să caute și să
mântuiască ce era pierdut. Dacă suntem în comuniune cu Hristos,
suntem și părtași de natură divină și împreună lucrători cu
Dumnezeu. Noi trebuie să legăm sufletul zdrobit și rănit; iar dacă
un frate sau o soră a greșit, nu trebuie să ne alăturăm inamicului în
a distruge și ruina, ci să lucrăm împreună cu Hristos pentru a
restabili un astfel de om cu spiritul blândeții.” –In Heavenly Places,
p. 291.
3. Cu cine s-a întâlnit Isus pe malul Mării Galileii? Ce au făcut?
Matei 4:18.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„...Cuvintele lui Hristos erau o invitație care implica tot ce a vrut
El să spună. În cuvintele Sale era o influență care impulsiona. Nu a
fost nici o explicație lungă, dar ceea ce a spus El a avut o putere de
atracție....
„Domnul Hristos dorea ca, prin legătura cu Sine, să facă din
aceşti pescari umili mijlocul prin care oamenii urmau să fie scoşi
din slujba lui Satana şi aduşi să creadă în Hristos, învățându-i în
ceea ce privește împărăția lui Dumnezeu. În această lucrare, ei
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urmau să devină slujitori, pescari de oameni....” –Our Father
Cares, pp. 226, 227.
4. Ce chemare Le-a adresat? Ce mare schimbare a făcut în
viețile lor? Matei 4:19.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Pretutindeni, unde inimile se deschideau pentru a primi solia
divină, El le dezvăluia adevărurile căii mântuirii. El nu poruncea
ucenicilor să facă aceasta sau aceea, ci le spunea: “Urmaţi-Mă!” În
călătoriile Sale prin diferite ţinuturi şi cetăţi, îi lua cu Sine pentru ca
să vadă cum îi învaţă El pe oameni. Călătoreau cu El din loc în loc;
se împărtăşeau de traiul lor simplu şi, asemenea Lui, erau adesea
flămânzi şi obosiţi. În îmbulzeala străzilor, pe malul lacului, în
singurătatea pustiului, ei erau cu El. L-au văzut în fiecare aspect al
vieţii.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 17.
5. Pe cine altcineva a cunoscut în timp ce lucrau din greu? Ce
chemare Le-a adresat? Matei 4:21.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Spiritul din vechime al tăgăduirii şi sacrificiului de sine este
prea rar întâlnit. Dar aceasta este singura atitudine pe care ar trebui
să o manifeste un adevărat urmaş al lui Isus. Stăpânul nostru divin
ne-a dat un exemplu despre cum trebuie să lucrăm. Şi celor pe
care-i cheamă “Urmaţi-Mă şi vă voi face pescari de oameni”, nu le
oferea nici o sumă ca răsplată pentru serviciile lor. Ei trebuiau să
împartă cu El tăgăduirea Sa de sine şi sacrificiul Său.” –Solii pentru
Tineret, p. 303.
Disponibilitatea de a răspunde chemării
6. Cum au răspuns Simon, Andrei, Iacov și Ioan la chemarea lui
Isus? Ce au lăsat în urmă pentru a-l urma pe Maestru?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Ascultarea promptă şi necondiţionată a acestor oameni, fără a li
se promite nici un fel de salariu, pare remarcabilă, dar chemarea
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Domnului Hristos a avut o putere de convingere deplină. Domnul
Hristos dorea ca, prin legătura cu Sine, să facă din aceşti pescari
umili mijlocul prin care oamenii urmau să fie scoşi din slujba lui
Satana şi aduşi în slujba lui Dumnezeu. În această lucrare, ei aveau
să devină martorii Săi, vestind lumii adevărul Său, neamestecat cu
tradiţiile şi speculaţiile filozofice ale oamenilor. Însoţindu-L
pretutindeni şi însuşindu-şi virtuţile Sale, ei urmau să fie calificaţi
pentru a deveni pescari de oameni.
„Aşa au fost chemaţi primii ucenici în slujba Evangheliei. Timp
de trei ani, ei au lucrat în colaborare cu Mântuitorul şi, prin
învăţăturile Sale, prin lucrările Sale de vindecare şi prin exemplul
Său, au fost pregătiţi să ducă mai departe lucrarea pe care a
început-o El. Prin simplitatea credinţei şi printr-o slujire umilă şi
curată, ucenicii au fost învăţaţi să poarte responsabilităţi în lucrarea
lui Dumnezeu.” –Slujitorii Evangheliei, p. 24.
7. Cum a procedat Isus pentru a continua opera de
evanghelizare în diferite regiuni? Ce îi atrăgea pe oameni la El?
Ce făceau mulțimile, chiar dacă Isus nu le-a chemat ca pe
ucenici? Matei 4:23-25.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Domnul Hristos ar fi putut să ocupe locul cel mai înalt între
învăţătorii de seamă ai poporului iudeu. Totuşi El a ales să
vestească Evanghelia mai degrabă celor săraci. El a mers din loc în
loc, pentru ca aceia care se aflau “la drumuri şi la garduri” să poată
auzi cuvintele Evangheliei adevărului. Domnul a lucrat în
modalitatea în care doreşte să lucreze şi slujitorii Săi din zilele
noastre. Vocea Sa era auzită explicând Scripturile Vechiului
Testament pe malul mării, pe coasta muntelui şi pe străzile oraşelor.
Explicaţiile Sale erau atât de deosebite de cele ale cărturarilor şi
fariseilor, încât atenţia oamenilor era captivată. El învăţa ca unul
care avea autoritate... Domnul propovăduia solia Evangheliei cu
claritate şi cu putere.” –Evanghelizare, p. 54.
Întrebări de meditație
• Dacă aș fi fost în locul ucenicilor, aș fi acceptat cu atâta bucurie
invitația lui Isus?
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• Aș fi fost dispus, fără ezitare, să las marea, năvoadele și profesia
mea pentru a deveni unul din ucenicii Lui?
• Pe cine au văzut în Maestrul din Galileea?
Pentru studiu suplimentar
„Astfel de lucrători sunt necesari acum, oameni care se vor
consacra fără rezerve pentru a descoperi Împărăţia lui Dumnezeu
unei lumi care zace în nelegiuire. Lumea are nevoie de oameni cu o
gândire vastă, oameni principiali, care îşi dezvoltă fără încetare
capacitatea de înţelegere şi discernământul. Este o mare nevoie de
oameni care pot folosi tiparul cu rezultatele cele mai bune, pentru
ca adevărul să prindă aripi, ajungând cât mai repede la orice neam,
la orice limbă şi la orice popor.” –Slujitorii Evangheliei, p. 25.
„Observaţi trăsăturile lucrării Domnului Hristos. El a acţionat în
cea mai mare simplitate. Chiar dacă urmaşii Săi au fost pescari, El
nu i-a sfătuit să se ducă mai întâi la şcoala rabinilor şi apoi să-şi
înceapă lucrarea. El şi-a chemat ucenicii de la năvod, spunându-le:
“Veniţi după Mine şi Eu vă voi face pescari de oameni”. El l-a
chemat pe Matei de la vamă şi i-a spus: “Urmează-Mă”. Tot ce li
s-a cerut să facă a fost să-L urmeze pe Isus şi să facă ce le poruncea
El şi astfel să intre în şcoala Lui, unde Dumnezeu era profesorul.
Cât timp vom exista, vom avea nevoie de şcoli. Întotdeauna va fi
nevoie de educaţie; însă trebuie să fim atenţi ca educaţia să nu
absoarbă toate preocupările spirituale.” –Principiile fundamentale
ale educaţiei creştine, p. 359.

*****
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Citiți Raportul Misionar al Școlii Uniunii Filipineze
de la pagina 108.
4.
Sabatul din 27 octombrie 2018

ADEVĂRATA UCENICIE
„Ascultarea este dovada uceniciei. Păzirea poruncilor dovedeşte
sinceritatea mărturisirilor noastre de iubire. Când doctrina pe care o
primim ucide păcatul din inimă, curăţă sufletul de orice necurăţie şi
aduce roadă pentru sfinţire, putem şti că acesta este adevărul lui
Dumnezeu. Când bunăvoinţa, amabilitatea, compătimirea, şi
simpatia se dovedesc în viaţa noastră, când bucuria de a face binele
este în inimile noastre, când Îl înălţăm pe Hristos şi nu eul personal,
putem fi siguri că avem credinţa cea adevărată. 'Prin aceasta ştim că
Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui.' 1 Ioan 2:3.” - Cugetări de
pe Muntele Fericirilor, pp. 146, 147.
Te voi urma
1. Ce declarație de ucenicie, aparent plină de dăruire I-a făcut
un om lui Isus? Era un om obișnuit ca și ceilalți ucenici? Luca
9:57. Matei 8:19.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

În timp ce Isus îi împuternicea pe ucenici, unul care nu fusese
chemat în mod deosebit a stăruit să fie acceptat între ei. Acesta era
Iuda Iscarioteanul, un om care pretindea că este urmaş al lui
Hristos. El s-a prezentat şi a cerut cu stăruinţă un loc în acest cerc
intim al ucenicilor. Cu mare seriozitate și aparentă sinceritate, a
declarat:
'Învăţătorule, vreau să Te urmez ori unde vei merge. Isus nici nu
l-a respins, nici nu i-a zis bun-venit, ci numai a rostit aceste cuvinte
triste: 'Vulpile au vizuini, și păsările cerului au cuiburi; dar Fiul
omului n-are unde-și odihni capul.' Matei 8:19, 20. Iuda credea că
Isus este Mesia şi, unindu-se cu apostolii, nădăjduia să-şi asigure o
poziţie înaltă în împărăţia cea nouă. Isus urmărea să nimicească
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această speranţă, mărturisindu-şi sărăcia.” –Hristos Lumina Lumii,
pp. 293, 294.
2. Având în vedere răspunsul lui Isus dat acestui om, mai
degrabă decât a-L accepta imediat ca ucenic și în loc de a-i face
unele promisiuni, de ce I-a răspuns că nu se putea aștepta la
nici un beneficiu material din asocierea cu Isus? Luca 9:58.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Mântuitorul nu a trăit pentru Sine.... El nu a avut nicio casă în
această lume, ci doar ceea ce le oferea bunătatea prietenilor Lui,
totuși în prezența Lui se afla cerul. Zi de zi El a întâmpinat încercări
și ispite, dar El nu a dat greș și nici nu s-a descurajat. Era
întotdeauna răbdător și vesel, iar cei în suferință Îl salutau ca pe un
mesager al vieții, păcii și sănătății. Viața lui nu a avut nimic care nu
era curat și nobil....” –Reflecting Christ, p. 37.
„Isus a venit în lume în umilinţă. Descendenţa Sa era de condiţie
umilă. Maiestatea cerului, Împăratul slavei, Căpetenia întregii oştiri
angelice S-a smerit, acceptând firea omenească, şi a ales apoi o
viaţă de sărăcie şi umilinţă. El n-a fost avantajat de ocazii pe care
săracii nu le au. Truda, greutăţile şi privaţiunile au fost o parte din
experienţa de zi cu zi. –Divina Vindecare, p. 197.
3. Ce cerere a adresat Isus altei persoane? Ce a răspuns omul
acesta? A fost posibil să-și înmormânteze tatăl și apoi să-L
urmeze pe Maestru? Luca 9:59. Matei 8:21.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Punctualitatea şi hotărârea în lucrarea şi cauza lui Dumnezeu
sunt deosebit de importante. Întârzierile sunt practic înfrângeri.
Minutele sunt de aur şi ar trebui folosite pentru a obţine cele mai
bune rezultate. Legăturile pământeşti şi interesele personale ar
trebui să fie întotdeauna secundare. Cauza lui Dumnezeu nu ar
trebui lăsată niciodată să sufere, în nici o privinţă, din cauza
prietenilor noştri pământeşti sau a celor mai dragi rude.
„Nici o legătură pământească, nici un fel de considerente
pământeşti nu ar trebui să cântărească un moment măcar mai greu
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decât datoria faţă de cauza şi lucrarea lui Dumnezeu. Isus a tăiat
legătura cu totul pentru a salva o lume pierdută; și ne cere o deplină
și totală consacrare. Sunt necesare sacrificii pentru interesele cauzei
lui Dumnezeu. Sacrificiul sentimentelor este cel mai greu din ceea
ce ni se cere; dar, la urma urmei, acesta este un mic sacrificiu.” –
Slujitorii Evangheliei (1892), pp. 247, 248.
Prima Prioritate
4. Ce era mai urgent? Cui dăm prioritate în deciziile noastre
personale, propovăduirii împărăției lui Dumnezeu, după cum a
spus Isus sau nevoilor noastre? Matei 8:22. Luca 9:60.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Când sufletele sunt în pragul de a hotărî fie pentru sau
împotriva adevărului, vă implor, nu vă îngăduiţi să fiţi atraşi
departe de câmpul vostru de lucru. Nu le abandonaţi în mâna
vrăjmaşului, aş putea să spun, nici dacă aţi avea pe cineva decedat
acasă. Domnul Hristos a zis: “Vino după Mine şi lasă morţii să-şi
îngroape morţii.” Dacă ar putea să înţeleagă importanţa lucrării, aşa
cum mi-a fost prezentată mie, mulţi s-ar scutura de paralizia care i-a
cuprins şi ar avea loc o înviere şi o revenire la viaţă prin Isus
Hristos....
Dacă ne vom ocupa cu fermitate poziţia de lucrători ai lui
Dumnezeu, spunând: “Domnul ne-a dat o solie, iar noi nu putem sa
fim nişte străjeri credincioşi, dacă nu rămânem la datorie, prin
urmare, vom duce lucrarea mai departe cu orice risc”, atunci am
descoperi că îngerii lui Dumnezeu vor lucra pentru împlinirea
nevoilor noastre gospodăreşti de acasă şi îi vor spune vrăjmaşului:
“Pleacă de aici”. –Evanghelizare, p. 655.
5. Ce cerere a adresat Isus altei persoane? Pentru că a acceptat
invitația Maestrului, ce spuneți despre cererea lui pentru o
scurtă amânare? Luca 9:61.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Ar trebui să-ţi dai seama de valoarea timpului. Nu eşti scuzabil
pentru părăsirea celei mai importante lucrări chiar dacă este
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neplăcută cu speranţa de a scăpa complet de împlinirea ei sau
gândindu-te că va deveni poate mai puţin dezagreabilă, în timp ce-ţi
ocupi timpul cu lucruri plăcute, care nu te solicită prea mult. Ar
trebui să faci mai întâi lucrarea ce trebuie făcută şi care implică
interesele vitale ale cauzei şi abia după ce au fost împlinite punctele
esenţiale să te ocupi de chestiunile mai puţin importante.
Punctualitatea şi hotărârea în lucrarea şi cauza lui Dumnezeu sunt
deosebit de importante. Întârzierile sunt practic înfrângeri. Minutele
sunt de aur şi ar trebui folosite pentru a obţine cele mai bune
rezultate. Legăturile pământeşti şi interesele personale ar trebui să
fie întotdeauna secundare. Cauza lui Dumnezeu nu ar trebui lăsată
niciodată să sufere, în nici o privinţă, din cauza prietenilor noştri
pământeşti sau a celor mai dragi rude.” –3T, pp. 499, 500.
Nu luați mâna de pe plug
6. Pentru că a acceptat chemarea Stăpânului, nu putea El
accepta o simplă cerere? Dar ce a spus Isus despre acest lucru?
Luca 9:62; 16:13.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Domnul cere o credincioșie atât de supremă și nedivizată încât
relația cea mai sacră trebuie să fie subordonată acesteia.
„Luca 14:20: Un altul a zis: „Tocmai acum m-am însurat, şi de
aceea nu pot veni.” –Pamphlet 048 - Living by Principle, p. 26, 27.
„Declaraţiile de afecţiune şi iubire, dorinţele fierbinţi de
prietenie nu vă vor mişca pentru a vă întoarce de la adevăr şi
datorie; nu veţi sacrifica datoria pentru înclinaţiile voastre.
„Nici o legătură pământească, nici un considerent pământesc nu
ar trebui să cântărească nici măcar un moment mai greu decât
datoria faţă de cauza şi lucrarea lui Dumnezeu.” –3T, 44, 500.
Lupta pentru stăpânire
7. Ce ar trebui să aibă prioritate, interesele noastre sau cele ale
împărăției lui Dumnezeu? Ce demonstrează alegerea noastră?
Filipeni 3:13. 2 Timotei 2:3-5.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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„Pavel a făcut multe lucruri. El a fost un profesor înțelept.
Numeroasele sale scrisori sunt pline de lecții instructive care
stabilesc principii corecte. El a lucrat cu mâinile lui, căci era țesător
de corturi și în acest fel și-a câștigat pâinea de zi cu zi.... El a purtat
o povară grea pentru biserici. El s-a străduit în modul cel mai serios
să le prezinte greșelile, ca să-i poată corecta și să nu fie înșelați și
îndepărtați de Dumnezeu. El căuta mereu să-i ajute în greutățile lor;
și totuși, el declară: 'fac un singur lucru'... Responsabilitățile din
viața lui erau multe, dar el a păstrat întotdeauna înaintea sa acel
'singur lucru'. Sentimentul constant al prezenței lui Dumnezeu îl
constrânse să privească totdeauna țintă la Isus, Autorul și
Desăvârșitorul credinței sale.” –Conflict and Courage, p. 353.
Întrebări de meditație
• După ce ați citit cele trei răspunsuri pe care le-a dat Isus la
diferite persoane care au fost chemate să fie ucenici, ce diferență
există între conceptul uman de ucenicie și cel al lui Isus?
• Prin urmare, ce trebuie să facem?
• Potrivit lui Isus, trebuie pur și simplu să ne schimbăm ideile sau
să punem mâna pe plug și să ne dedicăm slujirii Lui?
Pentru studiu suplimentar
„Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, săşi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze.” Matei 16:24. Lepădarea
şi sacrificiul de sine vor caracteriza viaţa creştinului.” –Istoria
Faptelor Apostolilor, p. 523.
„Marea țintă care l-a constrâns pe Pavel să se împotrivească
greutăților și încercărilor ar trebui să conducă fiecare creștin să se
consacre în întregime în slujba lui Dumnezeu. Atracții lumești se
vor prezenta pentru a atrage atenția de la Mântuitorul, dar el trebuie
să alerge spre ţintă, arătând lumii, îngerilor și oamenilor că speranța
de a vedea chipul lui Dumnezeu merită tot efortul și sacrificiul
necesar.” –Conflict and Courage, p. 353.
*****
Citiți Raportul Misionar al Școlii Uniunii Filipineze de la
pagina 108.
*****
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RAPORTUL MISIONAR AL ȘCOLII UNIUNII FILIPINEZE
A se citi în Sabatul din 27 octombrie 2018
Colecta Specială a Şcolii de Sabat va fi adunată în
Sabatul din 3 noiembrie 2018
„Să strângi poporul, bărbaţii, femeile, copiii şi străinul care va fi
în cetăţile tale, ca să audă, şi să înveţe să se teamă de Domnul,
Dumnezeul vostru, să păzească şi să împlinească toate cuvintele
legii acesteia.” Deuteronom 31:12.
Filipine este un stat suveran insular situat în Oceanul Pacific de
vest, cu o suprafață de 343,448 kilometri pătrați compus din 7.100
de insule. Delimitată de Marea Chinei de Sud la vest, Marea
Filipinelor la est, și Marea Celebes la sud-vest, Filipine împarte
granițele maritime cu Taiwan la nord, Vietnam, la vest, cu
Mauritania la est și Malaezia și Indonezia, la sud. Populația este de
102 068 400 locuitori. Din ianuarie 2018, Filipine este a opta cea
mai populată țară din Asia; și a douăsprezecea din lume. Acesta
este țara cu cei mai mulți creștini în Asia și a cincia din lume, cu
86,790,000 creștini.
Societatea Misionară Internațională a pătruns inițial în Filipine
în 1964 prin fratele Raul Escobar. Frații Carlos Kozel, Augusto
Pizzaro, Henry Andrade, Siegmund Gutknecht și Wilhelm Egerter,
pentru a numi câțiva, de asemenea, au vizitat și sprijinit eforturile
misionare.
Uniunea Filipine a fost înregistrată oficial pe data de 14 Martie
1978, sub numele de Societatea Misionară Internatională
Adventistă de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformațiune, Uniunea de
Conferințe Filipine cu trei Câmpuri – Luzon, Visayas și Mindanao.
Metodele misionare inițiale utilizate de-a lungul deceniilor
includ lucrare misionar medicală; prezentări de sănătate; seminarii
și cursuri de formare; colportaj din casă în casă; distribuire de cărți,
pliante și broșuri; studii Biblice; expoziţii Biblice; radio
evanghelizare; slujire în închisoare; distribuire de îmbrăcăminte și
produse alimentare; ajutor în caz de dezastre și muzică. Aceste
activități sunt efectuate de către bisericile locale, cu asistență din
partea Uniunii Filipineze după nevoi.
Un proiect mare a fost început în 2016 pentru înființarea unui
Colegiu ca o altă metodă de răspândire a Evangheliei. Uniunea
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Filipineză are un teren de 2,730 metri2 care a fost achiziționat în
Mindanao cu ajutorul Departamentului de Educație a Conferinței
Generale în partea cea mai sudică din Filipine. Proprietatea este
prea mică pentru a satisface cerințele minime ale Departamentului
de Educație din Filipine pentru o școală, cu toate acestea, odată ce
se adaugă o altă surafață de teren, poate fi pusă fundația și pot fi
ridicate câteva clădiri. Uniunea Filipineză are mai mulți membrii
calificați ca profesori, iar ei sunt dispuși a ajuta acest proiect.
O mare provocare pentru membrii și sufletele interesate este
cerința școlilor publice și private ca elevii să participe la cursuri în
ziua de Sabat. Dacă acest proiect poate fi pus în funcțiune prin
harul lui Dumnezeu, va fi o excelentă încurajare pentru noi suflete
și cei actualmente interesați să accepte solia Reformei și să fie o
parte din familia lui Dumnezeu, deoarece nu va fi nici un obstacol
educațional pentru a ține Sabatul sfânt. În plus, tinerii vor fi instruiți
conform Sfintei Scripturi, care va fi o mare binecuvântare în aceste
timpuri. S-a planificat ca acest proiect să genereze fonduri pentru a
ajuta Uniunea Filipineză să construiască o clinică de sănătate în
Câmpul Visayan și o școală primară în Câmpul Luzon, care să
sprijine lucrarea misionară din țările vecine.
Având în vedere acest lucru, Uniunea Filipineză solicită sprijinul
tău pentru acest proiect special pentru a ajuta lucrarea din Filipine
și Asia. Domnul să binecuvânteze fiecare mână generoasă. 'Să nu
obosim în facerea binelui; căci la vremea potrivită, vom secera,
dacă nu vom cădea de oboseală.'„ Galateni 6:9.
-Roland N. De La Paz
Președintele Diviziunii Asia
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Colecta Specială a Școlii de Sabat este pentru
Școala Uniunii Filipineze
Dumnezeu să binecuvânteze sacrificiul făcut din dragoste!
5.
Sabatul din 3 noiembrie 2018

RENUNȚAREA LA SINE
„Sunt unii care se pare că totdeauna caută Mărgăritarul ceresc.
Dar ei nu abandonează, nu părăsesc cu totul vechile lor obiceiuri
rele. Ei nu mor faţă de sine, pentru ca Domnul Hristos să poată trăi
în ei. De aceea ei nu găsesc Mărgăritarul de mare preţ. Ei n-au
ajuns să biruiască ambiţia nesfântă şi iubirea lor pentru plăcerile
păcatului. Ei nu şi-au luat crucea şi n-au urmat Domnului Hristos pe
calea renunţării de sine şi a sacrificiului. Aproape creştini, dar nu pe
deplin creştini, deşi se simt a fi aproape de împărăţia cerurilor, ei nu
vor putea intra în ea. Aproape, dar nu pe deplin mântuit, înseamnă a
fi nu aproape, ci cu totul pierdut.” –Parabolele Domnului Hristos,
p. 118.
1. Ce trebuie să facă fiecare pentru a fi un urmaș al lui Isus? De
ce este lepădarea de sine atât de necesară? A fost solia lui Isus
doar pentru câteva persoane sau pentru toată lumea? Matei
16:24, prima parte. Marcu 8:34, prima parte.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„În biserică sunt mulţi care cu inima aparţin lumii, însă
Dumnezeu îi cheamă pe aceia care pretind a crede cel mai înalt
adevăr să se ridice mai presus de atitudinea întâlnită în bisericile
populare de astăzi. Unde este tăgăduirea de sine, unde este purtarea
crucii despre care Domnul Hristos a spus că trebuie să-i
caracterizeze pe urmaşii Săi? Motivul pentru care avem o influenţă
atât de mică asupra rudelor şi prietenilor necredincioşi este pentru
că s-a văzut prea puţină deosebire între obiceiurile noastre şi cele
ale lumii. Părinţii trebuie să se trezească şi să-şi cureţe sufletul prin
trăirea adevărului în viaţa lor din cămin... 'fiindcă am ajuns o
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privelişte pentru lume, îngeri şi oameni.'„
fundamentale ale educaţiei creştine, p. 289.

–Principiile

2. De unde știm că Isus vorbește despre viața ucenicului? La ce
va fi pregătit ucenicul să renunțe, dacă este necesar? Altfel, ce
se va întâmpla? Matei 16:25, prima parte.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Cei ce Îl părăsesc pe Dumnezeu pentru a-și salva viața vor fi
părăsiți de El. Dacă vor căuta să-ți scape viața prin renunțarea la
adevăr, ei își vor pierde viața veșnică.” –Solii alese, vol. 3, p. 401.
„Ce poate fi comparat cu pierderea unui suflet omenesc? Este o
întrebare pe care fiecare suflet trebuie să și-o pună – dacă vrea să
obțină comorile vieții veșnice sau să piardă totul din cauza
neglijenței de a-L face pe Dumnezeu și neprihănirea Lui, primul și
singurul său interes. Isus, Răscumpărătorul lumii,... se uită cu
durere la numărul mare al celor care mărturisesc a fi creștini care
nu-L slujesc pe El, ci pe ei înșiși. ei rareori se gândesc la realitățile
veșnice, cu toate că El le atrage atenția la răsplata bogată care îi
așteaptă pe credincioșii care-L vor servi cu întreaga lor afecțiune.
El aduce realitățile veșnice înaintea privirilor lor. El le poruncește
să calculeze costul de a fi un ucenic ascultător și credincios al lui
Hristos, spunând: 'Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.'
Matei 6:24.” –That I May Know Him, p. 321.
Pierdere care este un câștig
3. Ce vor fi dispuși adevărații ucenici să piardă pentru Isus?
Astfel, își va pierde viața pentru totdeauna sau o va primi
înapoi? Matei 16:25, ultima parte. Marcu 8:35.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Eficiența pe care Domnul a hotărât să o vadă în poporul Său,
din nefericire, lipsește în biserică. Cum dăm socoteală pentru
aceasta? Au fost cu adevărat convertiți cei care mărturisesc numele
lui Hristos? Și-au consacrat ei lui Dumnezeu inteligența,
cunoștințele, sentimentele și gândurile lor? Au dedicat ei mijloacele
și capacitățile în slujba Maestrului sau și-au dedicat toate energiile
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minții și a corpului în construirea de întreprinderi lumești?... Cel
care este un copil al lui Dumnezeu de acum înainte ar trebui să se
vadă pe sine ca o parte din crucea lui Hristos, o verigă în lanțul
coborât pentru a salva lumea, una cu Hristos în planul harului Lui,
înaintând împreună cu El să caute și să mântuiască ce era pierdut.
El trebuie să realizeze că s-a consacrat lui Dumnezeu, și că, în
caracter trebuie să îl descopere pe Hristos înaintea lumii. Lepădarea
de sine, sacrificiul de sine, simpatia, dragostea care s-a manifestat
în viața lui Hristos, trebuie să reapară în viața lucrătorului lui
Dumnezeu.... Ei vor manifesta grija cea mai gingașă față de cel ce a
greșit... și va fi cunoscut sub numele de ucenic al lui Hristos.” –
Australian Union Gleaner, July 12, 1905.
4. Comparând viața veșnică cu lumea întreagă, ce a spus Isus?
Merită să dobândești averea acestei lumi și să-ți pierzi viața
pentru veșnicie? Matei 16:26. Luca 9:25.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Mântuitorul şi-a dat seama că oamenii erau cu totul prinşi în
umblarea după câştiguri, pierzând din vedere realităţile veşnice. Şi
el şi-a asumat sarcina să îndrepte acest rău. El a căutat să rupă vraja
care paraliza sufletul. Ridicându-şi vocea, El strigă: “şi ce ar folosi
unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau, ce ar
da un om în schimb pentru sufletul său?” Matei 16:26. El a
prezentat înaintea omenirii căzute viziunea lumii cereşti, pe care ei
o pierduseră din vedere, ca să poată privi realităţile veşnice. El i-a
dus până la pragul veşniciei, care străluceşte de slava de nespus a
lui Dumnezeu, arătându-le comorile de acolo.
„Valoarea acestei comori este mai presus de aur sau argint. Cele
mai bogate mine ale pământului nu se pot compara cu ea.” –
Parabolele Domnului Hristos, pp. 106, 107.
Răsplata în ceruri
5. Ce va câștiga o persoană dacă în loc de a-L urma pe Maestru,
se dedică dobândirii unui statut în lume? În schimb, cât de
minunat va fi să-L urmeze pe Maestru și să pună toate darurile
încredințate lui în slujba Lui? Matei 16:27.
………………………………………………………………………………………………
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„Scoală-te și luminează; căci lumina ta vine și slava Domnului
răsare peste tine. Isaia 60:1. Hristos vine cu putere şi slavă mare. El
vine cu propria Sa slavă şi în slava Tatălui. Și îngerii sfinţi Îl vor
însoţi pe cale. În timp ce lumea întreagă este cufundată în întuneric,
în toate locuinţele sfinţilor va fi lumină. Ei vor observa prima
lumină a celei de a doua arătări a Sa. Lumina neîntunecată va
străluci din splendoarea Sa şi Hristos, Răscumpărătorul, va fi
admirat de toţi aceia care L-au slujit. În timp ce nelegiuiţii fug,
urmaşii lui Hristos se vor bucura în prezenţa Sa. Atunci,
răscumpăraţii dintre oameni vor primi moştenirea făgăduită.” –
Profeți și Regi, p. 720.
6. La ce ne putem aștepta în viitor, dacă ignorăm chemarea Sa
și hotărâm să mergem pe căile noastre? La ce ne putem aștepta
la venirea Lui? Luca 9:26. Marcu 8:38.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Hristos este adevărul, iar cei care ezita să respecte adevărul, se
leapădă de Hristos. Ei arată că le este rușine să stea sub steagul
pătat de sânge, le este rușine să fie priviți ca împlinitori ai
cuvântului, le este rușine să fie de partea lui Hristos ca păzitori ai
legii Sale. Ei simt că este dezonorant să iubească poruncile Sale, să
respecte memorialul creațiunii lui Dumnezeu. Hristos declară: 'Căci
de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, se va ruşina şi
Fiul omului de el, când va veni în slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor
îngeri.'
„Acesta este rezultatul sigur. Vrei să riști? Vei deveni
necredincios lui Dumnezeu pentru că vecinii sunt necredincioși?
Vei fi găsit printre păcătoși pentru că vecinii tăi sunt acolo? Vei fi
bucuros să fi în afara orașului lui Dumnezeu, să pieri cu tovarășii pe
care ți i-ai ales din lume?” –Signs of the Times, July 28, 1898.
Slava viitoare
7. La ce eveniment glorios a făcut Isus referire în confirmarea
misiunii și promisiunii Sale? La ce eveniment S-a referit Isus în
această profeție minunată? Matei 16:28. Luca 9:27-31.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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„Isus le spusese ucenicilor Săi că erau unii alături de El care nu
vor gusta moartea până nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu
venind cu putere. La schimbarea la faţă, această făgăduinţă s-a
împlinit. Faţa lui Isus s-a schimbat şi a strălucit ca soarele.
Veşmântul Său era alb şi strălucitor. Moise era acolo pentru a-i
reprezenta pe cei care vor fi înviaţi din morţi la cea de-a doua
venire a lui Isus. Iar Ilie, care a fost ridicat la cer fără a vedea
moartea, îi reprezenta pe cei care vor fi preschimbaţi la cea de-a
doua venire a lui Hristos şi vor fi nemuritori, fiind luaţi la cer fără a
vedea moartea. Ucenicii au privit cu uimire şi teamă splendoarea
maiestăţii lui Isus şi norul care-i acoperea şi au auzit glasul lui
Dumnezeu care spunea cu o măreţie înfricoşătoare: 'Acesta este
Fiul Meu prea iubit: de El să ascultaţi!'„ Experienţe şi Viziuni, 164.
Pentru studiu suplimentar
„Dacă voieşte cineva să vină după Mine, a spus Isus, să se
lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze.” Luca
9:23. Aceasta este dovada uceniciei. Dacă membrii bisericii ar fi
împlinitori ai cuvântului, așa cum au promis solemn să fie când au
primit botezul, ei și-ar iubi frații și ar căuta în mod constant unitatea
și armonia....
„Cei care cred în Hristos și umblă smeriți cu El,... care caută să
vadă cu ce pot ajuta, binecuvânta și întări sufletele altora,
cooperează cu îngerii care slujesc acelora care vor fi moștenitori ai
mântuirii. Isus le dă har și înțelepciune, neprihănire și îi face o
binecuvântare pentru toți cei cu care sunt aduși în contact. Cu cât
mai umili sunt în propria lor estimare, cu atât mai multe
binecuvântări primesc de la Dumnezeu, pentru că primirea aceasta
nu îi face să se mândrească. Ei folosesc bine binecuvântările lor,
pentru că ei primesc pentru a da.” –This Day with God, p. 356.
*****
Colecta Specială a Școlii de Sabat este pentru
Școala Uniunii Filipineze
*****
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6.
Sabatul din 10 noiembrie 2018

DRAGOSTE ȘI SLUJIRE PENTRU MAESTRU
„Lucrarea personală este foarte necesară. Multe, multe suflete ar
putea fi salvate dacă cei care pretind a fi urmași ai lui Hristos ar
lucra cum a lucrat Hristos, trăind nu pentru sine, ci pentru a-l slăvi
pe Dumnezeu, în calitate de misionari, care arată dragostea
adevărată pentru Maestru, utilizând în orice mod posibil talanții
încredințați. Dar însăși natura muncii în slujba lui Hristos, duce ca
cei care o fac să se piardă din vedere pe sine. Suntem chemați să
iubim sufletele cum le-a iubit Hristos, să simțim durerile nașterii în
suflet ca păcătoșii să se întoarcă. Descoperiți inegalabila dragoste a
lui Hristos. Ascundeți eul.” –Review and Herald, June 21, 1898.
Maestrul Își iubește profund ucenicii
1. Ce legături puternice a avut Isus cu ucenicii Săi? Cât de
puternică a fost dragostea Lui pentru ei și încă mai este pentru
ucenicii Săi de astăzi? Ioan 13:34; 15:12,13.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Cele dintâi cuvinte pe care (Hristos) le-a rostit după ce a fost
singur cu ei în camera de sus au fost: “Vă dau o poruncă nouă: Să
vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii
pe alţii. Porunca aceasta era nouă pentru ucenici, deoarece ei nu se
iubiseră unii pe alţii aşa cum îi iubise Hristos. El a văzut că ei
trebuie să fie stăpâniţi de idei şi îndemnuri noi; că trebuie să
trăiască după principii noi; prin viaţa şi moartea lui Hristos, ei
trebuiau să ajungă la o nouă înţelegere a iubirii. Porunca de a se
iubi unii pe alţii avea un înţeles nou în lumina jertfei Sale. „Toată
lucrarea harului este o slujire continuă, plină de iubire şi de
strădanii pline de lepădare de sine şi jertfire de sine. În tot timpul
cât a fost Hristos pe pământ, iubirea lui Dumnezeu se revarsă de la
El în râuri nestăvilite. Toţi cei plini de Duhul Lui vor iubi aşa cum a
iubit El. Acelaşi principiu care îndemna pe Hristos la lucru îi va
îndemna şi pe ei în legăturile lor unul cu altul.” –Hristos Lumina
Lumii, pp. 677, 678.
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2. Ce spun sfintele Scripturi despre iubirea Mântuitorului
pentru ucenicii Săi, chiar înainte de agonia din Ghetsimani?
Ioan 13:1.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Hristos ştia că sosise timpul ca El să plece din lumea aceasta, să
meargă la Tatăl. Și, fiindcă îi iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a
iubit până la capăt. Umbra crucii se lăsa deja peste El, iar inima Îi
era chinuită de durere. Știa că va fi părăsit în ceasul în care va fi
trădat. Știa că va fi omorât prin cel mai umilitor mijloc la care erau
supuşi criminalii. Cunoştea nerecunoştinţa şi cruzimea acelora pe
care venise să-i salveze. Cunoştea cât de mare era sacrificiul pe care
trebuia să-l facă şi pentru câţi acesta va fi în zadar. Știind tot ce
urma să se întâmple, fără îndoială, ar fi putut să fie apăsat de gândul
propriei umilinţe şi suferinţe. Dar El i-a privit pe cei doisprezece
care fuseseră cu El ca fiind ai Săi şi care urmau să fie lăsaţi să lupte
în lume, după ce vor fi trecut ocara, întristarea şi chinurile Lui.
Gândurile cu privire la cele ce avea să sufere erau întotdeauna
legate de ucenicii Săi. El nu Se gândea la Sine. Mintea Îi era mai
mult stăpânită de grija pentru ei.” –Hristos Lumina Lumii, p. 643.
Dragostea ucenicilor pentru Maestrul lor
3. Ce putem spune despre iubirea unei persoane care Îl pune pe
Maestru pe al doilea sau al treilea loc? Ce tip de iubire este
vrednică de El? Putem spune că dragostea noastră cea mai
mare este pentru Domnul? Matei 10:37. Luca 14:26.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Dar pentru a accepta invitaţia Evangheliei, ei trebuie să-şi
subordoneze interesele lor lumeşti unicului scop şi anume, aceluia
de a primi pe Hristos şi neprihănirea Lui. Pentru mântuirea omului,
Dumnezeu a dat totul şi El îi cere să aşeze slujirea Lui mai presus
de orice consideraţie pământească egoistă. El nu poate accepta o
inimă împărţită. Inima care este absorbită de pasiuni fireşti nu poate
fi predată lui Dumnezeu.
„Învăţătura este pentru toate timpurile. Noi trebuie să urmăm pe
Mielul lui Dumnezeu oriunde merge El. Noi trebuie să alegem
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călăuzirea Lui, căci tovărăşia Lui valorează mai mult decât
tovărăşia prietenilor pământeşti. Domnul spune: “Cine iubeşte pe
tată, ori pe mamă, mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de
Mine, şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine, nu
este vrednic de Mine”. Matei 10:37.” –Parabolele Domnului
Hristos, p. 223.
4. Care este un semn clar că o persoană Îl iubește pe Maestru
cu toată inima? Ce va urma în mod automat? Ioan 14:21.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Nimeni nu poate să iubească pe Dumnezeu mai presus ca orice
și să calce una din poruncile Sale. Inima înmuiată și supusă de
frumusețea caracterului lui Hristos, înfrânată de regulile curate și
măreţe pe care El ni le-a dat, va pune în practică ceea ce ea a învățat
despre dragoste și Îl va urma pe Hristos, înainte, în ascultarea
umilă. Puterea vie a credinței se va descoperi pe sine în acte de
dragoste.
„Ce dovadă avem că ne este dată marea dragoste curată, fără
vreo schimbare? Dumnezeu a înălțat un standard – poruncile Sale.
„Cine are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește.” Ioan
14:21. Cuvintele lui Dumnezeu trebuie să aibă un loc potrivit în
inimile noastre.” Înalta noastră chemare, p. 73.
5. Ce l-a întrebat Domnul pe ucenicul care L-a lepădat în
ispită? Care a fost răspunsul? Ioan 21:15.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Această întrebare răscolitoare a fost necesară în cazul lui Petru
și este necesară în cazul nostru. Lucrările de restaurare nu pot fi
aprofundate dacă nu sunt atinse rădăcinile răului. Din nou și din
nou lăstari au fost tăiați, atâta timp cât rădăcina de amărăciune a
fost lăsată să răsară și să întineze pe mulți; dar răul ascuns în
adâncime trebuie îndepărtat....” –Conflict and Courage, p. 322.
„Numai după ce a fost adus la renunţare de sine şi la o deplină
încredere în puterea divină, Petru a primit chemarea de a lucra ca
un subpăstor. Hristos îi spusese lui Petru, înainte de a-L fi tăgăduit:
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“După ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi”.
Luca 22:32. Cuvintele acestea erau semnificative pentru lucrarea
întinsă şi rodnică pe care urma să o aducă la îndeplinire în viitor
acest apostol pentru aceia care aveau să vină la credinţă.
„Experienţa proprie a lui Petru cu păcatul, suferinţa şi pocăinţa
l-au pregătit pentru această lucrare. De-abia după ce şi-a dat seama
de slăbiciunea sa a putut el să înţeleagă nevoia credinciosului de a
depinde în totul de Hristos. În mijlocul furtunii ispitei, el a ajuns să
înţeleagă faptul că omul poate umbla în siguranţă numai dacă,
neîncrezându-se în sine, se sprijină pe Mântuitorul.” –Istoria
Faptelor Apostolilor, pp. 515.
6. Ce i-a încredințat Isus după ce Petru a repetat cu fermitate
dragostea lui pentru El? Ce misiune încredințează Domnul
tuturor celor care-L iubesc? Ioan 21:16.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Hristos i-a amintit lui Petru numai o singură condiţie pentru a-I
sluji - “Mă iubeşti?” Aceasta este calificarea cea mai de seamă.
Iubirea lui Hristos nu este un simţământ, ci este un principiu viu ce
trebuie să fie manifestat ca o putere dăinuitoare în inimă.
„Felul în care Mântuitorul s-a purtat cu Petru a constituit o lecţie
atât pentru el, cât şi pentru fraţii săi. Deşi Petru Îl tăgăduise pe
Domnul său, iubirea pe care Domnul o avea pentru el nu s-a clătinat
nicidecum. Şi, când apostolul urma să înceapă lucrarea de slujire a
Cuvântului pentru alţii, el avea să-l întâmpine pe cel nelegiuit cu
răbdare, simpatie şi iubire iertătoare. Amintindu-şi de propria sa
slăbiciune şi cădere, el avea să trateze oile şi mieii turmei
încredinţate grijii sale cu aceeaşi bunătate cu care Hristos Se
purtase faţă de el.” –Istoria Faptelor Apostolilor, pp. 515, 516.
Testul iubirii
7. De ce i-a pus Domnul lui Petru aceeași întrebare de trei ori?
Care ar fi răspunsul nostru în circumstanțe similare? Ca
ucenici ai Lui, cum ne-am simți dacă cineva ne-ar conduce întrun loc unde nu vrem să mergem? Ioan 21:17-19.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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„Când, a treia oră Isus a spus lui Petru: 'Mă iubești?' încercarea a
ajuns în centrul sufletului. Condamnându-se pe sine, Petru a căzut
pe Stâncă, spunând: Doamne, Tu toate le știi; știi că Te iubesc.'
„Aceasta este lucrarea dinaintea fiecărui suflet care a dezonorat
pe Dumnezeu, a mâhnit inima lui Hristos printr-o negare a
adevărului și neprihănirii. Dacă sufletul încercat rezistă încercării și
nu s-a trezit la viață să se simtă rănit și abuzat în încercare, cuțitul
care încearcă descoperă că sufletul este într-adevăr mort pentru sine
și viu pentru Dumnezeu.... „Petru a fost acum destul de umil pentru
a înțelege cuvintele lui Hristos și fără alte întrebări, ucenicul odată
impulsiv, lăudăros, sigur pe sine a devenit supus și smerit. El
într-adevăr L-a urmat pe Domnul lui de care s-a lepădat. Gândul că
Hristos nu l-a lepădat și nu l-a respins a fost pentru Petru o lumină,
o alinare și o binecuvântare. El a simțit că putea alege să fie
crucificat, dar să fie cu capul în jos. Și el care era atât de apropiat
suferințelor lui Hristos, de asemenea, va fi părtaș la slava Lui,
atunci când va sta pe tronul slavei Sale.'„ Conflict and Courage, 322.
Pentru studiu suplimentar
„Fiecărui membru al bisericii care a fost convertit cu adevărat
trebuie să i se dea ceva de lucru. Iov a declarat: 'şi cercetam pricina
celui necunoscut.' Trebuie luat în considerare ce înseamnă slujba
pentru Dumnezeu. Aceasta înseamnă că avem de-a face aceeași
lucrare pe care a făcut-o Hristos când a fost în lumea noastră. În
această lucrare, indiferent dacă suntem bogați sau săraci, suntem
chemați să purtăm jugul lui Hristos, și să învățăm de la El căci este
blând și smerit cu inima. Unora le poate fi dată o lucrare deosebită
de a-L prezenta pe Hristos de la amvon, deschizând oracolele lui
Dumnezeu înaintea bisericilor. Totuși, aceștia nu ar trebui să se
retragă de la a vizita familiile, a vorbi cu ei, a se ruga cu ei, a-i
îndemna, încurajând pe cei care au nevoie de încurajare și a
prezenta un 'așa zice Domnul' pentru a satisface orice nevoie. Acest
lucru se face prea puțin. Lucrarea personală este foarte necesară.” –
Review and Herald, June 21, 1898.
*****
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7.
Sabatul din 17 noiembrie 2018

UCENICIE ȘI ANGAJAMENT
„Toți ar trebui să învețe din această lecție că sunt răspunzători în
mod individual înaintea lui Dumnezeu. Când îl iubesc pe
Dumnezeu cu toată inima lor, ei vor fi înțelepți pentru mântuire. Ei
vor face voia Lui și lumina lor va fi slava lor și va fi nemicșorată
pentru că ei Îl recunosc, se tem și slujesc pe Domnul lor. O lucrare
solemnă apasă asupra fiecărui suflet să ia în considerare faptul că
este un slujitor al lui Isus Hristos, promisiunea solemnă prin
legământul botezului de a se îmbrăca cu neprihănirea lui Hristos.
Vom urma exemplul viu al Domnului Isus?” –This Day with God,
p. 128.
Purtându-ne crucea
1. Ce vor accepta toți cei care doresc să-l urmeze pe Domnul ca
ucenici ai Lui? Este invitația limitată numai la primii
doisprezece ucenici? Matei 16:24. Marcu 8:34. Luca 9:23.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Domnul vieţii şi al slavei nu a ţinut seama de comoditatea sau
plăcerea Lui când a părăsit poziţia Sa înaltă de comandă pentru a
deveni om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, acceptând dezonoarea
şi moartea ca să-l elibereze pe om de consecinţa neascultării lui.
Isus nu a murit pentru a mântui pe om în păcatele sale,
ci din păcatele sale. Omul trebuie să-şi părăsească greşelile, să
urmeze exemplul lui Hristos, să-şi ia crucea şi să-L urmeze pe El,
lepădându-se de eu şi ascultând cu orice preţ de Dumnezeu.” –4T,
p. 250.
„...să înveţe mai întâi ce înseamnă sacrificiul de sine. Crucea lui
Hristos este stâlpul central de care atârnă “o greutate veşnică de
slavă”. „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, a spus Isus, să se
lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.” 2 Corinteni 4:17;
Matei 16:24. Mireasma iubirii noastre faţă de semenii noştri este
aceea care dezvăluie iubirea noastră pentru Dumnezeu. Răbdarea în
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slujire este factorul care aduce odihnă sufletului. Prin muncă umilă,
plină de râvnă şi credincioşie este dezvoltată buna stare a lui Israel.
Dumnezeu îl susţine şi întăreşte pe acela care este binevoitor să
urmeze calea lui Hristos.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 560.
2. Este posibil ca cineva să devină un ucenic al lui Isus, fără să
poarte crucea și să-L urmeze? Este suficient, ca acest lucru să
se întâmple doar din când în când? Luca 14:27. Ioan 8:31.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Sufletul îşi găseşte pacea numai atunci când cultivă umilinţa şi
se lasă cuprins de simţământul nevredniciei. Acolo unde
guvernează egoismul, pacea lui Hristos nu se va găsi niciodată.
Sufletul egocentric şi mândru nu poate creşte în har. Isus a
împărtăşit acea condiţie umană, pe care omul trebuie să o
îndeplinească pentru ca pacea divină să se poată instaura în inima
sa. Aceia care I s-au dedicat lui Isus, dorind să devină ucenici ai
Săi, trebuie să se lepede de ei înşişi în fiecare zi, să-şi ia crucea şi să
calce pe urmele Sale. Ei trebuie să meargă întocmai pe calea pe
care îi conduce exemplul paşilor Lui.” –Minte, Caracter și
Personalitate, vol. 1, p. 45.
Eșecul ucenicilor
3. Când Isus a fost arestat și pus în lanțuri, ce au făcut ucenicii?
Marcu 14:46,50.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Nimic nu e mai dezgustător pentru Dumnezeu decât un duh
îngâmfat. În viaţa lui Petru găsim o lecţie tristă care ar trebui să fie
o învăţătură pentru toţi care pretind a fi urmaşi ai lui Hristos.
Mântuitorul l-a avertizat cu credinţă de pericolul care-l pândește,
dar, încrezut în sine şi îngâmfat, el şi-a susţinut fidelitatea şi zelul
său constant, declarând el însuşi că este gata să-L urmeze pe
Maestrul său la închisoare şi la moarte. Încercarea a venit pentru
Petru când, pe neașteptate, s-a ivit vijelia peste ucenici prin umilirea
Conducătorului lor. Dureroase sunt cuvintele scrise de pana
inspiraţiei: „Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit.” Matei
26:56. Iar înflăcăratul, zelosul și îngâmfatul Petru, repede L-a
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lepădat pe Domnul său. El s-a căit amar după aceea; dar acest
exemplu ar trebui să-i avertizeze pe toţi de a se feri de încredere în
sine şi de făţărnicie.” Credința prin care trăiesc, p. 138.
4. Ce este imposibil, dacă cineva nu este dispus să-L urmeze
să-și ducă crucea zilnic? Ce face jugul și sarcina Domnului
ușoară? Matei 10:38; 11:29,30.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Toate interesele pământeşti trebuie subordonate marii lucrări de
mântuire. Amintiți-vă că în vieţile urmaşilor lui Hristos trebuie să
se vadă aceeaşi devoţiune, aceeaşi supunere a fiecărei cerinţe
sociale şi afecţiuni pământeşti în lucrarea lui Dumnezeu, care s-a
văzut şi în viaţa Lui. Cerinţele lui Dumnezeu trebuie întotdeauna să
fie de maximă importanţă. „Cine iubeşte pe tată, ori pe mamă mai
mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine.” Viaţa lui Hristos este
cartea noastră de căpătâi. Exemplul Lui trebuie să ne inspire să
facem eforturi neobosite, de jertfire de sine pentru binele altora.” Sfaturi despre isprăvnicie, p. 52.
„Mulţi tânjesc după un talent deosebit cu care să facă o lucrare
minunată, în timp ce datoriile care le stau la îndemână, prin
îndeplinirea cărora viaţa ar putea fi plăcută, sunt pierdute din
vedere. Succesul depinde nu atât de mult de talent cât de energie şi
bunăvoinţă. Nu posedarea unor talente strălucite este aceea care ne
face in stare să îndeplinim o slujire care să poată fi primită, ci
împlinirea conştiincioasă a îndatoririlor zilnice, un spirit
mulţumitor, un interes sincer, natural faţă de binele celorlalţi. În
lucrul cel mai umil se poate câştiga adevărata superioritate.
Datoriile cele mai obişnuite, îndeplinite cu credincioşie iubitoare,
sunt plăcute în ochii lui Dumnezeu.” –Profeți şi Regi, p. 219.
Condus de Maestru
5. Cine îi îndrumă pe ucenicii care ascultă de glasul
Maestrului? Ce se va întâmpla în valea umbrei morții? Ioan
10:3. 1 Petru 2:21. Psalmul 23:3,4.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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„Cât Se osteneşte Marele Păstor să-Şi cheme oile pe nume
pentru a-L urma! El o caută pe cea rătăcită. Scapără lumina din
Cuvântul Său să le arate pericolul. Le vorbeşte din cer, prin
avertizări, mustrări şi prin invitaţii, să se întoarcă la calea cea
dreaptă. El caută să-i ajute pe cei greşiţi prin prezenţa Lui şi îi
ridică atunci când cad. Dar mulţi au mers timp atât de îndelungat pe
calea păcatului, încât nu vor să audă glasul lui Isus. Ei părăsesc tot
ce le poate da odihnă şi siguranţă...” –4T, p. 503.
„Isus, Răscumpărătorul lumii, Își cunoaște toți copiii pe nume și
asupra celor care cred va veni slava lui Dumnezeu.... Cei care
privesc la Isus sunt schimbați asemenea Lui, transformați după
natura Lui și slava lui Dumnezeu care strălucește pe fața lui Isus
este reflectată în viețile urmașilor Săi. Mai mult și mai mult
creștinul este schimbat din slavă în slavă.... Cu cât privește mai
mult la Hristos, cu atât mai mult iubește și vrea să se uite din nou și
cu cât vede mai multă lumină, dragoste și slavă în Hristos, cu atât
mai mult crește lumina lui....” –That I May Know Him, p. 61.
6. În afară de a asculta de glasul Lui, ce trebuie să facă ucenicii
Lui? Ce vor moșteni cei care și-au părăsit casele pentru a-L
urma pe Stăpân în slujba Lui? Ioan 10:27. Matei 19:29.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„... Domnul îşi va călăuzi poporul, deoarece spune că oile Sale Ii
vor auzi glasul şi vor merge după El, dar nu vor merge după un
străin. De aceea, este necesar să înţelegem pe deplin Scripturile.
Atunci nu vom fi nevoiţi să întrebăm dacă alţii au adevărul, pentru
că lucrul acesta se va vedea în caracterul lor.” Credința și faptele,
56.
„Eu Îmi cunosc oile Mele.' Cum devin sufletele oițe/miei a lui
Hristos? Prin alegerea de a-L primi. Dar Hristos I-a ales întâi. El îi
știa pe fiecare care va răspunde la chemarea Lui, și știa pe fiecare
dintre cei care ar fi fost dispuși să-L primească, dar care, prin
influențelor împotrivitoare se vor întoarce de la El. Ioan spunea:
'Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Ioan 1:29. Cei
care au auzit vocea și au privit la Isus ca Miel al lui Dumnezeu au
crezut în El și au devenit proprietatea Lui din propria lor alegere.
Dar ... alegerea lor de Hristos a fost ca răspuns la chemarea Lui.
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Dragostea lui Isus a fost exprimată față de noi, înainte ca noi să-L
iubim....” –That I May Know Him, p. 52.
Cu Mielul pe Muntele Sionului
7. Într-o zi, unde vor sta cei care L-au urmat pe Miel în timpul
vieții aici pe pământ? Apocalipsa 14:4.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Dumnezeu are un popor pe pământ, care-L urmează pe Miel
oriunde merge. El are mii de oameni care nu și-au plecat
genunchiul lui Baal. Aceștia vor sta cu El pe Muntele Sionului. Dar
ei trebuie să stea pe acest pământ, îmbrăcați cu toată armura, gata să
se angajeze în lucrarea de salvare a celor care pier.” –In Heavenly
Places, p. 298.
„Noi trebuie să urmăm pe Mielul lui Dumnezeu oriunde merge
El. Noi trebuie să alegem călăuzirea Lui, căci tovărăşia Lui
valorează mai mult decât tovărăşia prietenilor pământeşti.” –
Parabolele Domnului Hristos, p. 223.
„Îl vom urma pe Mielul lui Dumnezeu în curțile de sus numai
dacă Îl urmăm aici.... Noi nu trebuie să-L urmăm pe Hristos când ne
vine bine sau după capricii, doar atunci când este spre avantajul
nostru. Trebuie să alegem să-L urmăm. În viața de zi cu zi trebuie
să-I urmăm exemplul ca o turmă ce își urmează păstorul cu
încredere. Trebuie să-L urmăm prin suferință de dragul Lui,
spunând la fiecare pas, 'Chiar dacă m-ar ucide, totuși mă voi
încrede în El.' Iov 13:15. Viața Sa practică trebuie să fie viața
noastră practică. Și după cum vom căuta să fim ca El și să ne
aducem voința în conformitate cu voința Lui, Îl vom descoperi
lumii.” –In Heavenly Places, p. 298.
Pentru studiu suplimentar
„Cât de ușoară ar fi calea spre cer dacă nu ar fi nicio renunțare la
sine sau cruce! Cum s-ar grăbi pe cale cei lumești, iar fățarnicii ar
călători fără număr! Mulțumim lui Dumnezeu pentru cruce, pentru
renunțare la sine. Dezonoarea și rușinea pe care a îndurat-o
Mântuitorul pentru noi nu este prea umilitoare pentru cei mântuiți
prin prețul sângelui Lui. Cerul va fi într-adevăr destul de ieftin.” –
Our Father Cares, p. 110.
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„Mulţi ar putea să fie urmaşi ai lui Hristos, dacă El ar coborî de
pe cruce şi li S-ar arăta într-un mod pe care îl doresc. Dacă El ar
veni cu bogăţii şi plăcere, mulţi l-ar primi cu bucurie şi s-ar grăbi
să-L încununeze ca Domn al tuturor. Dacă El ar fi lăsat deoparte
umilinţa şi suferinţele Sale şi ar fi strigat: „Dacă va veni cineva
după Mine, să facă tot ce îşi doreşte şi să se bucure de lume şi el va
fi ucenicul Meu”, mulţimi ar crede în El.” Înalta noastră Chemare,
p. 288.
*****

8.
Sabatul din 24 noiembrie 2018

CHEMAREA LUI ISUS
„Pot fi defecte mari în caracterul unui individ, dar atunci când el
devine un adevărat ucenic al lui Isus, puterea harului divin face din
el o creatură nouă. Dragostea lui Hristos îl transformă și sfințește.
Dar când persoanele care pretind a fi creștini și religia lor nu îi face
mai buni în toate aspectele vieții pe care o trăiesc ca reprezentanți ai
lui Hristos în atitudine și caracter – ei nu sunt ai Lui.” –My Life
Today, p. 257.
1. Când Domnul l-a chemat să fie ucenicul Său, avea Matei deja
un loc de muncă? A adus vreo scuză pentru a refuza chemarea,
așa cum au făcut alții? Ce a demonstrat faptul că a plecat
imediat lăsându-și lucrul lui și l-a urmat pe Maestru? Matei
9:9. Marcu 2:13,14.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Când i-a chemat pe ucenicii Săi să-L urmeze, Domnul Hristos
nu le-a oferit nici o perspectivă încântătoare în viaţa aceasta. El nu
le-a făcut nici o promisiune cu privire la câştig sau la cinstea
lumească şi nici ucenicii nu au stabilit vreo condiţie cu privire la ce
anume ar trebui să primească. În timp ce Matei stătea în locul unde
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se plăteau taxele, Mântuitorul i-a spus: “‘Vino după Mine’. Omul
acela s-a sculat, şi a mers după El. Matei 9:9. Matei nu a aşteptat ca,
înainte de a face vreun serviciu pentru Isus, să ceară un anumit
salariu, egal cu venitul obţinut din vechea lui ocupaţie. Fără nici o
întrebare sau ezitare, el L-a urmat pe Isus. Pentru el a fost suficient
că avea să fie cu Mântuitorul, că putea să audă cuvintele Sale şi să
se asocieze cu El în lucrarea Sa.” –Slujitorii Evangheliei, p. 113.
Onorat de prezența Maestrului
2. Cât de mare a fost bucuria lui Matei când l-a chemat Domnul
pentru a deveni unul dintre ucenicii Lui? În onoarea cui a
pregătit un ospăț? Cine au fost prezenți? Luca 5:29. Matei 9:10.
Marcu 2:15.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Când a fost invitat la un ospăţ, Domnul Hristos a acceptat
invitaţia pentru ca, în timp ce şedea la masă, să poată semăna
seminţele adevărului în inima celor prezenţi. El a ştiut că seminţele
semănate în felul acesta aveau să răsară şi să aducă roade. Domnul
a ştiut că, mai târziu, unii dintre aceia care au stat la masă cu El vor
răspunde la chemarea Sa de a-L urma. Noi avem privilegiul de a
studia modalitatea de învăţare a Domnului Hristos, care mergea din
loc în loc, semănând pretutindeni seminţele adevărului.” –
Evanghelizare, p. 58.
3. Au acceptat cărturarii și fariseii ca Isus, un 'învățător', să
stea jos și să mănânce cu vameșii și cu păcătoșii? Întorcându-se
spre ucenici, ce obiecții au adus împotriva Lui? Marcu 2:16.
Luca 5:30.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„El era Prinţul cerului, şi totuşi nu şi-a ales ucenicii dintre
oameni ai legii, dintre mai mari, cărturari sau farisei. El a trecut pe
lângă aceştia, pentru că se mândreau cu învăţătura şi poziţia lor. Ei
stăteau neclintiţi în tradiţiile şi superstiţiile lor. El, care putea citi
toate inimile, a ales pescari smeriţi care aveau bunăvoinţa de a se
lăsa învăţaţi. El a stat la masă cu vameşii şi păcătoşii şi s-a
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amestecat printre oamenii de rând, nu pentru a deveni vulgar şi
pământesc cu ei, ci pentru a le prezenta principiile corecte prin
cuvânt şi faptă şi a-i înălţa din degradarea şi starea lumească în care
se aflau.” –Divina Vindecare, p. 197.
Văzând pe alții și pe sine precum ne vede Isus
4. Ce credeau cărturarii și fariseii despre vameși, păcătoși și
chiar despre Isus, care i-a primit? Luca 7:34.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Dintre toţi slujbaşii romani ai Palestinei, cei mai nesuferiţi erau
vameşii. Faptul că birurile erau impuse de o putere străină era
totdeauna o iritare pentru iudei, deoarece le amintea despre
pierderea independenţei lor. Afară de aceasta, cei care adunau
birurile nu se mulţumeau să fie numai agenţi ai opresiunii romane;
ei căutau ca prin înşelăciune să se îmbogăţească în dauna
oamenilor. Un iudeu care primea această slujbă de la romani era
privit ca unul care a trădat onoarea neamului său. El era dispreţuit
ca un apostaziat şi aşezat pe cea mai de jos treaptă a societăţii.” –
Hristos Lumina Lumii, p. 272.
5. Cum a răspuns Isus? Câţi oameni din lume sunt bolnavi
spiritual? Prin urmare, care ar trebui să fie cel mai mare
interes al fiecărui ucenic? Matei 9:12.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Când totul îţi merge bine, când toţi te vorbesc de bine, atunci
eşti în primejdie. Fii atent, căci vei fi pus la probă. Cea mai mare
temere pe care am avut-o cu privire la tine a fost că vei avea o prea
mare prosperitate şi că nu vei izbuti să înveţi că trebuie să depinzi
numai de Dumnezeu. Ai fost aşezat într-o poziţie de mare
răspundere şi onoare, şi a fost primejdia să fii apucat de ameţeală şi
să-ţi pierzi dependenţa de Dumnezeu. Ai fost pus într-un loc de
unde poţi exercita o întinsă influenţă spre bine, dacă ţinteşti numai
la gloria lui Dumnezeu. Tatăl tău ceresc te iubeşte şi te va atrage la
Sine prin încercările acelea care ţi se par prea severe.” –8T, p. 124.
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Ceea ce dorește Domnul
6. Ce preferă Dumnezeu? Prin urmare, care a fost scopul lui
Isus în chemarea lui Matei de a fi ucenicul Lui? Mai cheamă El
bărbați și femei să devină urmașii Lui? Matei 9:13. Marcu 2:17.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„În învăţătura Sa, Domnul Hristos a căutat să-i educe şi să-i
înveţe pe evrei să vadă ce trebuia înlăturat prin jertfa pe care avea
să o aducă El Însuşi, jertfa cea vie. “Duceţi-vă”, spunea El, “şi
învăţaţi ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă”. El a arătat că a avea
un caracter curat este de cea mai mare importanţă. El S-a lipsit de
orice fel de fast sau pompă, cerând acea credinţă care lucrează prin
dragoste şi curăţă sufletul, şi a socotit că aceasta este singura
calificare necesară pentru Împărăţia cerurilor.” –Principiile
fundamentale ale educaţiei creştine, p. 398.
„Domnul Hristos a mâncat atât cu vameşii şi păcătoşii, cât şi cu
fariseii. Când era invitat în casele lor, El accepta invitaţia. Prin
acest fapt, El i-a ofensat pe cărturarii şi fariseii care credeau că un
iudeu nu trebuie să uite zidul de despărţire pe care îl ridicase
tradiţia. Dar, pentru Dumnezeu, nu există partide sau naţionalităţi.
Când a fost acuzat, Domnul Hristos a răspuns: „N-am venit să chem
la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.” El a ales să
meargă pe calea pe care putea să ajungă la sufletele pieritoare şi să
semene în inimile omeneşti seminţele adevărului, care urmau să
răsară şi să aducă rod pentru slava lui Dumnezeu.” Fiice ale lui
Dumnezeu, pp. 236, 237.
7. Ce principiu ceresc a urmat Isus când a ales pe unul care a
aparținut din punct de vedere social unei clase disprețuite? Ce a
făcut posibil ca Levi - Matei să devină ucenic, apostol și
evanghelist? 1 Corinteni 1:27-29.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Din clasa aceasta făcea parte Levi-Matei, care, după cei patru
ucenici de la Ghenezaret, a fost următorul care a fost chemat în
slujba lui Hristos. Fariseii îl judecaseră pe Matei după ocupaţia lui,
dar Isus a văzut în omul acesta o inimă deschisă pentru a primi
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adevărul. Matei ascultase învăţăturile Mântuitorului. Când Spiritul
convingător al lui Dumnezeu îi descoperise păcătoşenia, el a dorit
să caute ajutor la Hristos; dar fusese obişnuit cu purtarea
exclusivistă a rabinilor şi nu se aşteptase ca Marele Învăţător să-l
bage în seamă.
„Într-o zi, stând la masa lui, vameşul L-a văzut pe Isus
apropiindu-Se. Mare i-a fost uimirea când a auzit spunându-i-se
cuvintele: “Vino după Mine”. –Hristos Lumina Lumii, pp. 272, 273.
Pentru studiu suplimentar
„Mântuitorul nu va accepta o slujire parţială. Cel care lucrează
pentru Dumnezeu trebuie să înveţe zi de zi ce înseamnă renunţarea
la sine. El trebuie să studieze Cuvântul lui Dumnezeu spre a-i
cunoaşte semnificaţia şi spre a respecta preceptele lui. În felul
acesta, el poate să atingă standardul excelenţei creştine. Zi de zi,
Dumnezeu Se ocupă de el, desăvârşindu-i caracterul, aşa încât să
reziste în timpul testului final. Zi de zi, cel credincios constituie un
experiment sublim, care se desfăşoară în prezenţa oamenilor şi a
îngerilor, arătând ce poate face Evanghelia pentru fiinţele omeneşti
căzute…
„Astăzi, Mântuitorul ne cheamă în lucrarea Sa aşa cum i-a
chemat pe Matei, pe Ioan şi pe Petru. Dacă inima noastră este
impresionată de iubirea Sa, problema recompensei nu va predomina
în mintea noastră. Ne vom bucura să fim colaboratori cu Domnul
Hristos şi nu ne vom teme să ne încredem în purtarea Sa de grijă.
Dacă vom alege să depindem de puterea lui Dumnezeu, vom avea o
înţelegere clară cu privire la datoria noastră şi vom cultiva aspiraţii
neegoiste, viaţa noastră va fi motivată de un scop nobil, care ne va
ridica mai presus de motivele josnice.” –Slujitorii Evangheliei, pp.
113, 114.
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9.
Sabatul din 1 decembrie 2018

UCENICIA ARE UN COST
„Îndepărtați-vă de prietenii rele. Socotiți prețul de a-L urma pe
Isus, făcând-o cu scopul determinat de a vă curăți de orice
întinăciune a cărnii și a duhului. Viața veșnică merită totul, iar Isus
a spus: 'Oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate
fi ucenicul Meu.' Luca 14:33. Cine nu face nimic, dar așteaptă să fie
obligat de vreo putere supranaturală va aștepta în letargie și
întuneric.” –Christian Education, p. 117.
Afecțiunea naturală nu ar trebui să fie un obstacol
1. Având în vedere marile mulțimi care-L urmau pe Maestru,
putem spune că toți au devenit ucenicii Lui? Ce face parte din a
fi ucenic al lui Hristos? Luca 14:25,26.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Sentimentele naturale față de rude și prieteni nu ar trebui să
determine niciun suflet să respingă lumina pe care o înțelege,
dezonorând astfel pe Dumnezeu și pe Isus Hristos, singurul Său
Fiu. Așa cum au făcut mulți în zilele lui Hristos, oamenii care vor
alege favoarea oamenilor mai degrabă decât favoarea lui Dumnezeu
vor formula orice scuză posibilă pentru neascultare. Când cineva
alege mai degrabă soția sau copiii, pe tată sau pe mamă, decât pe
Hristos, alegerea aceea va rămâne de-a lungul veacurilor veșniciei,
cu toată greutatea responsabilității ei.” –Solii alese, vol. 3, p. 401.
2. Este calea uceniciei lui Hristos ca o plimbare în parc? Ce face
parte din viața ucenicului? Luca 14:27.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Cuvântul lui Dumnezeu nu a lărgit calea îngustă şi dacă
mulţimile au găsit o cale prin care pot purta o formă de evlavie şi
nu pot purta crucea sau să sufere necazuri, ei au găsit o cale pe care
Mântuitorul nostru nu a mers şi ei urmează un alt exemplu decât cel
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pe care Hristos L-a pus înaintea noastră. Nu este suficient că Isus a
lăsat fericirea şi slava cerului, a suferit o viaţă de sărăcie şi
profundă suferinţă, şi a suferit o moarte crudă şi ruşinoasă pentru a
ne oferi bucuriile sfinţeniei şi ale cerului? Şi, e posibil ca noi,
obiectele fără valoare ale unei bunăvoinţe şi iubiri atât de mari, să
căutăm o parte mai bună în această viaţă decât a fost dată
Răscumpărătorului nostru?” {Scrisoarea 2, 1861}. Înalta noastră
Chemare, p. 288.
Ucenicia are un cost
3. Isus a comparat ucenicia cu construirea unui turn. Ce riscă
cineva dacă nu este pe deplin conștienți de cost? Luca 14:28-30.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Nebunia de a începe o lucrare fără a calcula costul este un
reproș la adresa lui Dumnezeu.” – Pacific Union Recorder,
September 26, 1901.
„Dumnezeu îi cheamă pe aceia cărora le-a încredinţat bunurile
Sale să-şi îndeplinească datoria de ispravnici credincioşi. Domnul
ar dori ca lucrurile de interes trecător să ocupe un loc secundar în
inimă şi în minte, dar Satana ar vrea ca lucrurile pământeşti să preia
primul loc în viaţa noastră. Domnul doreşte să aprobăm lucrurile
excelente. El ne arată care este lupta pe care trebuie să o ducem, ne
descoperă caracterul mântuirii şi planul ei. Isus ne arată cu claritate
pericolele pe care le vom întâmpina, renunţarea la sine care va fi
necesară şi ne îndeamnă să luăm în considerare preţul biruinţei,
asigurându-ne că, dacă ne angajăm cu zel în luptă, puterea divină se
va uni cu efortul omenesc.” –Credința și faptele, p. 92.
„Fiecare suflet trebuie să socotească prețul. Nimeni nu va reuși
decât prin efort intens. Trebuie să întărim spiritual toate puterile și
să răstignim firea pământească cu pasiunile și poftele ei.
Răstignirea înseamnă mult mai mult decât mulți presupun....” –In
Heavenly Places, p. 117.
4. Ce altă ilustrație a dat Domnul pentru a ajuta oamenii să
înțeleagă ce înseamnă a fi în slujba Lui? Deoarece războiul este
spiritual, ce ajutor este absolut esențial? Luca 14:31,32.
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Lupta creştină nu este împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva
căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva duhurilor răutăţii care
sunt în locurile cereşti. Creştinul trebuie să lupte cu puteri
supranaturale, dar nu este lăsat să se angajeze singur în acest
conflict. Mântuitorul este Căpetenia mântuirii, iar alături de El
omul poate fi mai mult decât biruitor.” –Credința și faptele, 92,93.
„Pentru a fi adevărați soldați ai lui Isus Hristos, noi trebuie să
îndeplinim cerințele cuvântului Său ca supuși credincioși ai
împărăției cerești.... Cei care pretind a crede adevărul trebuie să ia
în considerare marele război ce ne stă în față și ce înseamnă a fi un
soldat credincios al lui Isus Hristos.... Mântuitorul cheamă la
înrolare voluntară în armată. Trebuie să existe o predare completă a
poftelor, a voinței și căilor proprii, voii Maestrului. Lucrarea
noastră este de a asculta ordinele puternicului General al
armatelor.” –The Upward Look, p. 230.
5. Este suficient ca asemenea lui Andrei și Petru să lăsăm barca,
năvoadele și malul mării sau este nevoie de mai mult decât atât
să fim ucenici ai Domnului? Luca 14:33.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Trebuie renunţat la orice lucru care îndepărtează inima de
Dumnezeu. Mamona este idolul multora. Iubirea de bani, dorinţa de
îmbogăţire, este lanţul de aur care-i leagă de Satan. Reputația și
onoarea lumească sunt venerate de către o altă clasă. Viaţa de
egoism, comodă şi liberă de responsabilitate este idolul altora. Dar
aceste legături de sclavie trebuie rupte. Nu putem fi pe jumătate ai
Domnului şi pe jumătate lumeşti. Nu suntem copii ai lui Dumnezeu,
până nu suntem cu totul ai Lui...” Credința Prin care Trăiesc, p.154
„Cei care îşi tăgăduiesc eul pentru a face bine altora şi care se
consacră împreună cu tot ce au în slujba lui Hristos vor găsi
fericirea pe care omul egoist o caută în zadar. Mântuitorul nostru a
spus: 'Oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi
ucenicul Meu.' Luca 14:33. Dragostea nu caută folosul său. Aceasta
este roada acelei iubiri şi generozităţi dezinteresate care au
132

Lecţiunile Şcolii de Sabat

caracterizat viaţa lui Hristos. Legea lui Dumnezeu în inimile
noastre va aduce propriile noastre interese în supunere faţă de
considerentele înalte, veşnice.” –3T, p. 397.
Păstrând asemănarea cu Hristos
6. Cu ce sunt comparați urmașii lui Hristos în societate? Cum
sunt asemenea unui conservant? Luca 14:34.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Adevărații creștini sunt o mireasmă de viață spre viață, pentru
că Hristos rămâne în inimile lor. Reflectând chipul Lui, ei sunt
copii ai luminii.” –Înalta noastră Chemare, p. 296.
„Dumnezeu cere celor care pretind a crede Biblia standardul
caracterului creștin: să aducă asemănarea cu Hristos în toate
serviciile lor, astfel încât nici un bob de sare să nu își piardă puterea
de conservare. Asemănarea cu Hristos trebuie să fie totdeauna
păstrată. Mintea și inima trebuie să fie curățită de toate păcatele, de
orice neasemănare cu Hristos.” –This Day with God, p. 201.
7. Dacă sarea își pierde gustul, mai poate fi folosită? De
asemenea, ce se va întâmpla cu toți cei care-și pierd eficacitatea
minunată a Evangheliei? Luca 14:35.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„În acelaşi fel, ucenicii lui Isus vor merge în locurile întunecate
ale pământului, răspândind lumina adevărului, până când calea
celor din întuneric va fi luminată de lumina adevărului. În ce
contrast cu aceasta este viaţa pretinşilor copii ai lui Dumnezeu, care
sunt ca sarea fără gust... Aceşti pretinşi creştini neluminaţi sunt
umbre ale întunericului... Toţi pot fi canale de lumină dacă se vor
conecta la sursa de lumină. Ei pot da razele strălucitoare de lumină
lumii. Nimeni nu trebuie să întărească necredinţa vorbind despre
lucrurile întunericului. Fiecare expresie de îndoială întăreşte
necredinţa. Fiecare gând şi cuvânt de speranţă, curaj, lumină şi
iubire consolidează credinţa şi fortifică sufletul pentru a rezista
întunericului moral care există în lume.” –Înalta noastră Chemare,
p. 296.
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Pentru studiu suplimentar
„Dumnezeu are nevoie de lucrători care, în timp ce lucrează cu
El, vor înțelege caracterul sacru al lucrării și conflictele cu care se
confruntă și pe care trebuie să le biruie cu succes - lucrători care nu
vor fi descurajați când se vor confrunta cu vreo sarcină dificilă.
Domnul nu încearcă să ascundă de poporul Său conflictele dure
care vor veni în aceste zile din urmă. În schimb, El prezintă un plan
de luptă; El scoate în evidență lucrarea periculoasă care trebuie
făcută; El își ridică vocea de avertizare, cerând oamenilor să
calculeze costul uceniciei lor: dar El îi încurajează pe toți să-și ia
armele de război, căci oastea cerească va sta alături de ei în
apărarea adevărului și a neprihănirii.” –The Youth’s Instructor,
October 26, 1899.

*****
10.
Sabatul din 8 decembrie 2018

OBSTACOLE ÎN A-L URMA PE MAESTRU
„Bunurile tânărului i-au fost încredințate ca el să se dovedească
un administrator credincios, el trebuia să folosească aceste bunuri
pentru binecuvântarea celor în nevoie. Tot așa Dumnezeu
încredințează acum oamenilor mijloace, talente și ocazii ca ei să
poată fi agenții Lui în a ajuta pe cei săraci și suferinzi. Cel care își
folosește darurile încredințate așa cum dorește Dumnezeu devine un
colaborator cu Mântuitorul....” –Conflict and Courage, p. 300.
Principii de viață
1. Ce întrebarea a pus un tânăr conducător marelui Învățător?
În ce părea cu adevărat interesat? Luca 18:18. Marcu 10:17.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Dacă vrem să moștenim viața veșnică avem o mare lucrare de
făcut. Trebuie să respingem nelegiuirea și poftele lumești și să
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trăim o viață neprihănită.... Nu există mântuire pentru noi cu
excepția lui Isus, pentru că prin credința în El primim puterea de a
deveni fii ai lui Dumnezeu. Dar aceasta nu este doar o credință
trecătoare, ci este credința care lucrează faptele lui Hristos....
Credința vie se descoperă manifestând un spirit de sacrificiu și
devotament față de cauza lui Dumnezeu. Cei care o au stau sub
steagul Prințului Emanuel duc cu succes un război împotriva
puterilor întunericului. Ei sunt gata să facă orice poruncește
Comandantul. Fiecare este îndemnat să fie 'o pildă pentru
credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în
curăţie.' (1 Timotei 4:12), pentru că noi trebuie 'să trăim în veacul
de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie' în această lume rea,
reprezentând caracterul lui Hristos și având spiritul Lui....” –That I
May Know Him, p. 316.
2. De ce a spus Isus că numai Dumnezeu este bun? Ce principii
trebuia să țină tânărul din toată inima? Luca 18:19. Matei
19:17.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Isus a dorit să pună la încercare sinceritatea tânărului și să vadă
de ce Îl considera bun. Și-a dat el seama că cel cu care vorbea era
Fiul lui Dumnezeu? Care era cu adevărat sentimentul inimii lui?
„Acest conducător își aprecia mult propria lui neprihănire. El nu
credea că avea vreun defect, totuși nu era în totalitate mulțumit. El a
simțit nevoia a ceva ce nu poseda. Nu a putut Isus să-l
binecuvânteze cum i-a binecuvântat pe copii și să-i satisfacă dorința
sufletului?” –A Call to Stand Apart, p. 14.
Principiile Legii
3. În răspunsul Său, de ce a menționat Isus doar anumite
porunci? Cu cine au a face aceste precepte sacre? Ce este cerut
în mod special în poruncile referitoare la aproapele? Marcu
10:19. Matei 19:18,19.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Dacă ne încredem în sentimente sau în impresii, nu suntem în
siguranţă, deoarece sunt nişte îndrumători nesiguri. Legea lui
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Dumnezeu este unicul standard corect al sfinţirii. Prin această Lege
va fi judecat caracterul. Dacă un căutător al mântuirii ar întreba:
“Ce să fac pentru a moşteni viaţa veşnică?”, învăţătorii moderni ai
sfinţirii ar răspunde: “Trebuie doar să crezi că Isus te mântuieşte”.
Dar când I s-a pus această întrebare, Domnul Hristos a spus: “Ce
este scris în Lege? Cum citeşti în ea?” Iar când cel ce întreba a
răspuns: “Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta
... şi pe aproapele tău ca pe însuţi”, Isus a zis: “Bine ai răspuns.... Fă
aşa şi vei avea viaţa veşnică”. (Luca 10, 25-29.).
„Adevărata sfinţire se va evidenţia printr-o respectare
conştiincioasă a tuturor poruncilor lui Dumnezeu, printr-o
dezvoltare atentă a fiecărui talent, printr-o vorbire prudentă şi o
manifestare a blândeţii lui Hristos în fiecare faptă.” –Credința și
faptele, p. 52,53.
4. De ce a afirmat tânărul că era nevinovat în aceste lucruri?
Luca 18:21. Matei 19:20.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Tânărul a răspuns imediat, fără nici un fel de ezitare: “Toate
aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereţea mea; ce-mi mai
lipseşte?” Concepţia sa cu privire la Lege ţinea de formele
exterioare, era superficială. Judecat din punct de vedere omenesc, el
şi-a păstrat un caracter ireproşabil. Într-o mare măsură, viaţa sa
exterioară era fără vină; el, în adevăr, gândea că ascultarea sa a fost
fără greşeală. Şi cu toate acestea, el avea o teamă lăuntrică şi anume
că nu totul era bine între el şi Dumnezeu. Acest fapt l-a făcut să
întrebe: “Ce-mi mai lipseşte?” –Parabolele Domnului Hristos, 391.
5. Care este temelia și împlinirea legii sfinte? Cum au contrazis
aceste principii afirmația tânărului că a ținut poruncile în
întreaga lui viață? Romani 13:9,10.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Caracterul lui Dumnezeu este exprimat în Legea Sa; şi pentru
ca să fii în armonie cu Dumnezeu, atunci principiile Legii Sale
trebuie să fie izvorul tuturor acţiunilor tale...” –Parabolele
Domnului Hristos, p. 391.
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„Legea lui Dumnezeu, prin însăși natura ei, este neschimbătoare.
Ea este descoperirea voinței și a caracterului Autorului ei.
Dumnezeu este iubire și Legea Sa este iubire. Cele două mari
principii ale ei sunt dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de
om. “Dragostea este împlinirea Legii.” Romani 13:10. Caracterul
lui Dumnezeu este neprihănirea și adevărul, și aceasta este și natura
Legii Sale. Psalmistul spune: “Legea Ta este adevărul ... toate
poruncile Tale sunt drepte” Psalmi 119:142, 172. Iar apostolul
Pavel declară: “Legea este sfântă, iar porunca este sfântă, dreaptă și
bună.” Romani 7:12. O astfel de Lege, fiind expresia minții și a
voinței lui Dumnezeu, trebuie să dureze tot atât cât și Autorul ei.” –
Tragedia Veacurilor, p. 467.
6. Ce i-a spus Isus acestui tânăr conducător să facă pentru a
deveni urmașul Lui? A cerut mai mult de la el decât El de la
alții? Luca 18:22. Matei 19:21. Marcu 10:21.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Mii de oameni trec prin aceleaşi experienţe, având de ales între
Hristos şi lume; şi mulţi aleg lumea. Asemenea tânărului fruntaş, ei
se îndepărtează de Mântuitorul, zicând în inima lor: “Nu vreau ca
Omul acesta să-mi fie conducător”. Toţi trebuie să-şi dea seama ce
înseamnă a dori cerul şi totuşi să renunţe la el din cauza condiţiilor
puse. Gândiţi-vă ce înseamnă a zice “nu” lui Hristos. Fruntaşul a
zis: “Nu, nu pot să-ţi dau totul”. Spunem şi noi la fel?...
„Acelora care, asemenea tânărului conducător, sunt în posturi de
încredere şi au averi mari, li se va părea poate un sacrificiu prea
mare să părăsească totul pentru a-L urma pe Hristos. Dar aceasta
este regula de purtare pentru toţi cei care doresc să devină ucenici ai
Săi. Nu se primeşte nimic altceva decât ascultarea. Predarea de sine
este miezul învăţăturilor lui Hristos.” –Hristos Lumina Lumii, 523.
Obstacolul bogățiilor
7. Cum au răspuns ucenicii când i-a chemat Isus? A fost tânărul
bogat dispus să se lepede pe sine și să-L urmeze? Cum am
reacționa noi în aceași situație? Luca 18:23. Marcu 10:22.
Matei 19:22.
………………………………………………………………………………………………
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„Cel ce se iubeşte numai pe sine, este un călcător al Legii. Acest
lucru dorea Isus să-l lămurească tânărului; şi de aceea El l-a pus la
probă, un test care să scoată în evidenţă egoismul inimii sale. El i-a
arătat pata, partea bolnavă a caracterului său. Tânărul n-a mai
manifestat dorinţa unei mai mari iluminări. În sufletul său, el
cultiva un idol; lumea era dumnezeul său. El mărturisea că păzeşte
poruncile, dar era lipsit de principiile ce formau chiar spiritul şi
viaţa tuturor poruncilor. El nu avea adevărata iubire faţă de
Dumnezeu şi faţă de om. Lipsa aceasta era lipsa a tot ceea ce l-ar fi
putut califica să intre în împărăţia Cerurilor. Din cauza iubirii sale
egoiste şi a dorinţei sale de câştig lumesc, el nu mai era în armonie
cu principiile cerului.” –Parabolele Domnului Hristos, p. 392.
Pentru studiu suplimentar
„Dumnezeu vede cât de puternice sunt înclinațiile omului să
acumuleze comori pământești și pe cărările și la răspântiile vieții se
aude vocea Sa spunând: 'Şi ce foloseşte unui om să câştige toată
lumea, dacă îşi pierde sufletul?' Marcu 8:36. 'Nu vă strângeţi
comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina, şi unde le
sapă şi le fură hoţii; ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le
mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură.
Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.'
Matei 6:19-21. –This Day with God, p. 30.
*****
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11.
Sabatul din 15 decembrie 2018

PERSEVERENȚA
„Ucenicii lui Hristos trebuie să simtă o simpatie nobilă,
generoasă pentru orice lucrare necesară în marea recoltă. Ei trebuie
să fie interesați în tot ceea ce privește binele semenilor lor. Prin
jurământul lor la botez, ei au promis să facă eforturi hotărâte să se
lepede de sine, să promoveze în cele mai grele părți ale lucrării
activitatea de salvare a sufletelor. Dumnezeu a pus asupra fiecărui
credincios responsabilitatea de a lupta pentru salvarea celor
neajutorați și oprimați. Ei trebuie să rupă orice fel de jug, eliberând
pe cei oprimați de sub puterea viciilor și practicilor păcătoase.” –
Signs of the Times, November 28, 1906.
Lucrul cel mai important
1. Ne putem imagina că în viață lucrurile vor merge
întotdeauna așa cum ne dorim? Ce ne sfătuiește Domnul
indiferent de riscuri? Ioan 21:18,19.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Înainte de moartea Sa, Isus îi spusese (lui Petru): “Tu nu poţi
veni acum după Mine, dar unde Mă duc Eu, vei veni mai târziu”.
Hristos îi descoperi viitorul, ca să poată fi întărit când va veni
încercarea cea din urmă a credinţei. El i-a spus că, după ce va trăi o
viaţă folositoare, când vârsta va influenţa puterile lui, va urma cu
adevărat pe Domnul său. Isus i-a zis: ‘Când erai mai tânăr, singur te
încingeai şi te duceai unde voiai; dar când vei îmbătrâni îţi vei
întinde mâinile, şi altul te va încinge, şi te va duce unde nu vei voi’.
A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru
pe Dumnezeu.
„În felul acesta, Isus i-a făcut cunoscut lui Petru cum urma să
moară; chiar îi precizase că va întinde mâinile pe cruce. Îl invită
apoi din nou pe ucenicul Său: “Vino după Mine”. Petru n-a fost
descurajat de această descoperire. Era gata să sufere orice fel de
moarte pentru Domnul său.” –Hristos Lumina Lumii, p. 815.
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2. Ce pericol prezintă distragerea atenției de la această țintă?
Potrivit instrucțiunilor Domnului care ar trebui să fie primul și
singurul obiectiv? Ioan 21:20-22.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Pe când Petru mergea alături de Isus, l-a văzut pe Ioan că îi
urmează. A vrut atunci să cunoască viitorul acestuia şi “a zis lui
Isus: ‘Doamne, dar cu acesta ce va fi?’” Isus i-a răspuns: ‘Dacă
vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie? Tu vino după
Mine!’” Petru ar fi trebuit să se gândească la un lucru, şi anume că
Domnul i-ar fi descoperit tot ce i-ar fi fost lui de folos să ştie.
Datoria fiecăruia este de a-L urma pe Hristos, fără să se îngrijoreze
cu privire la lucrarea încredinţată altora. Spunând despre Ioan:
“Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu”, Isus nu dădea
asigurarea că ucenicul acesta va trăi până la a doua venire a
Domnului. El nu a făcut decât să afirme puterea Sa supremă şi,
chiar dacă ar fi voit să facă lucrul acesta, n-ar fi afectat cu nimic
lucrarea lui Petru. Atât viitorul lui Ioan, cât şi cel al lui Petru erau în
mâinile Domnului. Fiecăruia i se cerea să-L asculte şi să-L urmeze
pe Domnul.” –Hristos Lumina Lumii, p. 816.
Supunerea față de poruncile Sale
3. Cum demonstrăm că Îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu?
Care este dovada uceniciei autentice? Ioan 14:15,21. 2 Ioan 1:6.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Dragostea este de la Dumnezeu.... Iubirea este principiul ce se
află la baza oricărei acţiuni. Ea transformă caracterul, stăpâneşte şi
conduce impulsiunile, controlează pasiunile, învinge vrăjmăşia şi
înnobilează afecţiunile. Această dragoste, cultivată în suflet, face ca
viaţa să fie plăcută şi răspândeşte o influenţă înnobilatoare în jurul
nostru.
„Dar să reţinem faptul că ascultarea nu este numai o simplă şi
formală supunere, ci o slujire din iubire. Legea lui Dumnezeu este
însăşi expresia naturii Sale. Ea este întruparea marelui principiu al
iubirii şi deci este temelia guvernării Sale în cer şi pe pământ. Dacă
inima noastră este reînnoită după chipul lui Dumnezeu, dacă iubirea
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divină este implantată în suflet, atunci nu va fi oare legea lui
Dumnezeu împlinită în viaţa noastră? Când principiul iubirii este
sădit în inimă, când păcătosul este înnoit după chipul Celui care l-a
creat, atunci este împlinită făgăduinţa noului legământ: Ascultarea slujirea şi supunerea loială a iubirii - este adevăratul semn al
faptului că suntem ucenicii Săi.” –Calea către Hristos, p. 59, 60.
4. Ce facem dacă spunem că suntem ucenicii Lui și nu
respectăm poruncile Lui? 1 Ioan 2:3-5.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Mulţi nesocotesc condiţia acceptării de către Tatăl. Noi trebuie
să examinăm îndeaproape adevărul cu privire la credinţa noastră ori
de câte ori ne apropiem de Dumnezeu. Dacă suntem neascultători,
aceasta înseamnă că prezentăm lui Dumnezeu o notă de plată pe
care El s-o onoreze în timp ce noi n-am împlinit condiţiile ce se cer
pentru ca nota de plată să ne poată fi onorată. Noi prezentăm lui
Dumnezeu făgăduinţele Sale şi-I cerem să le împlinească pe când,
dacă ar face acest lucru, şi-ar dezonora propriul Său nume.
Una dintre ultimele porunci pe care Domnul Hristos le-a dat
ucenicilor Săi a fost: “Să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.”
Ioan 13:34. Ascultăm noi de această poruncă, sau ne complăcem în
a avea trăsături de caracter aspre şi necreştineşti? Dacă în vreun fel
oarecare ne-am supărat sau rănit unii pe alţii, este de datoria noastră
să ne mărturisim greşeala şi să căutăm împăcarea. Aceasta este o
pregătire esenţială, ca să putem veni, prin credinţă, înaintea lui
Dumnezeu spre a cere binecuvântările Sale.” Parabolele Domnului
Hristos p. 143,144
Dragoste profundă unul pentru altul
5. Ce îi va deosebi pe ucenicii lui Hristos? Ce demonstrează
aceasta deoarece nu este natural ființei umane? Ioan 13:34,35.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Această iubire este dovada că ei sunt ucenici. 'Prin aceasta vor
cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unul
pentru altul.' Când oamenii sunt legați împreună, nu prin forță sau
interes propriu, ci prin iubire, ei descoperă lucrarea unei influențe
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care este mai presus de orice influență umană. Acolo unde există
această unitate, este o dovadă că imaginea lui Dumnezeu este
restaurată în umanitate, că a fost implantat un nou principiu al
vieții. Ea ne dovedeşte că în natura divină se află putere pentru a sta
împotriva forţelor supranaturale ale răului şi că harul lui Dumnezeu
biruie egoismul inimii fireşti.” –Hristos Lumina Lumii, p. 678.
6. Care este motivul lipsei dragostei lui Dumnezeu? Cine poate
schimba situația aceasta? 1 Ioan 2:9-11; 3:14.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Nimeni nu poate urî pe fratele său, sau chiar dușmanul său, fără
a se pune el însuși sub condamnare.” –(The Youth’s Instructor,
January 13, 1898) Mind, Character, and Personality, vol. 2, p. 529.
„M-am gândit cât de puțin apreciem declarațiile hotărâte ale
cuvântului lui Dumnezeu cu privire la relația noastră cu alții.
Egoismul din inima omului concentrează gândurile asupra sa însăși
și chiar și cei care par să aibă o legătură cu Dumnezeu, constatăm
cu tristețe uneori, cât de mult au gândurile concentrate asupra lor
înșiși și nu văd, nici nu simt nevoile altora. Noi suntem conectați
împreună ca într-o mare rețea a omenirii și în toate relațiile noastre
unul cu altul trebuie să căutăm să avem gândul lui Hristos. A
închide ochii față de cei nevoiași și bolnavi, a lăsa păcătoșii
neavertizați și prin indiferență și egoism să-i ispitim să zică:
'Nimănui nu-i pasă de sufletul meu', înseamnă a-L dezonora pe
Dumnezeu și a aduce ocară asupra cauzei lui Dumnezeu. Lucrarea
noastră este de a ne întări unul pe altul, în cea mai sfântă credință.”
–This Day with God, p. 274.
7. Cum pot deveni cu adevărat ucenici ai lui Isus toți cei care
doresc să fie? Ioan 8:31. Matei 10:22; 24:13.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Suntem soldați ai lui Hristos; și de la cei care se înrolează în
armata Lui se așteaptă să lucreze din greu, lucru care le va solicita
energiile în cea mai mare măsură. Trebuie să înțelegem că viața
unui soldat este o luptă agresivă, perseverență și rezistență. Noi
trebuie să îndurăm încercările în numele lui Dumnezeu. Noi nu
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suntem angajaţi în bătălii închipuite. Noi avem de înfruntat cei mai
puternici adversari, deoarece “noi n-avem de luptat împotriva cărnii
şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor,
împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva
duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti”. Efeseni 6:12. Noi
trebuie să ne găsim tăria tot acolo unde şi-au găsit puterea şi primii
ucenici. Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri.
Toţi s-au umplut de Duhul Sfânt, şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu
cu îndrăzneală. Mulţimea celor ce crezuseră, erau cu o inimă şi un
suflet.' Faptele Ap. 1:14; 4:31, 32.” –6T, p. 140.
Pentru studiu suplimentar
„Asaltat zilnic de ispită, în mod constant ispitit de conducătorii
poporului, Hristos știa că trebuie să-Și întărească umanitatea prin
rugăciune. Pentru a fi o binecuvântare pentru oameni, El trebuia să
comunice cu Dumnezeu, cerând putere, perseverență și statornicie.
Astfel, El a arătat ucenicilor Săi izvorul puterii Lui. Fără această
comuniune zilnică cu Dumnezeu, nici o ființă umană nu poate
câștiga putere pentru slujire. Este privilegiul fiecăruia de a se preda
pe sine însuși, cu toate încercările și ispitele, necazurile și
dezamăgirile sale, Tatălui Ceresc iubitor. Nici unul care face acest
lucru, care se încrede în Dumnezeu, nu va cădea pradă inamicului.”
–(Review and Herald, November 10, 1910) In Heavenly Places, 85.

*****
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12.
Sabatul din 22 decembrie 2018

ADUCEREA DE ROADE
„Este dorința Domnului ca urmașii Lui să crească în har, ca
dragostea lor să se înmulțească tot mai mult și mai mult, ca să aibă
din abundență roadele dreptății.... Unde există viață, va fi
dezvoltare și roade; dar dacă nu vom crește în har, spiritualitatea
noastră va fi pipernicită, bolnăvicioasă și zadarnică. Doar prin
creștere, prin aducerea de roade putem îndeplini scopul lui
Dumnezeu cu noi. 'Dacă aduceţi multă roadă, spunea Isus, prin
aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.'
Ioan 15:8. Pentru a aduce mult rod, trebuie să ne folosim la
maximum privilegiile noastre. Trebuie să ne folosim de fiecare
ocazie acordată pentru a obține putere.” That I May Know Him, 164
În căutarea roadelor
1. Într-o parabolă spusă de Isus, ce plantă avea un om în via sa?
Ce a așteptat în mod normal în sezon? Ce a găsit? Luca 13:6,7.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Dumnezeu nu Se poate uni cu aceia care trăiesc pentru a-şi
plăcea lor înşiși, pentru a-şi da lor locul cel dintâi. Aceia care fac
aceasta vor sfârşi prin a fi la coada tuturor. Păcatul care este
aproape cel mai fără nădejde şi cel mai de nevindecat este mândria
opiniei personale, înfumurarea. Lucrul acesta stă în calea oricărei
creşteri. Când un om are defecte de caracter, dar nu e în stare să
vadă lucrul acesta, când e aşa de plin de păreri înalte despre
competenţa sa, încât nu-şi poate vedea greşeala, cum poate fi
curăţit? Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Matei
9:12. Cum se mai poate dezvolta cineva când crede că umblarea lui
e desăvârşită?
„Atunci când cineva, despre care se presupune că e călăuzit şi
învăţat de Dumnezeu, se abate din drum, datorită încrederii în
propria sa capacitate, mulţi îi urmează exemplul. Paşii lui greşiţi pot
avea ca rezultat ducerea în rătăcire a mii de persoane.” –7T, pp.
199, 200.
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2. A acceptat grădinarul instrucțiunile proprietarului? Ce a
recomandat? Ce a spus clar Domnul despre orice pom care nu
dă roade bune? Luca 13:8,9. Matei 7:19
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Apoi, după aceea.' În cuvintele acestea e o lecţie pentru toţi
aceia care sunt legaţi de lucrarea lui Dumnezeu. Pomului care nu
aducea roadă i s-a acordat un timp de probă. La fel Dumnezeu are o
îndelungă răbdare cu poporul Său. Dar cu privire la aceia care au
avut mari avantaje, care stau în locuri de înaltă şi sfântă răspundere
şi nu aduc roade, El zice: Taie-l. La ce să mai cuprindă şi pământul
degeaba? Aceia care sunt legaţi de instituţiile ce servesc ca
instrumente speciale ale Domnului să-şi aducă aminte că El va cere
roade de la via Sa. În raport cu binecuvântările date, va fi cerută şi
restituirea. Îngerii cereşti au mers şi au apelat în toate locurile unde
s-au înfiinţat instituţii ale lui Dumnezeu. Necredincioşia în
instituţiile acestea e un păcat mai mare decât ar fi în altă parte,
deoarece are o influenţă mai mare de cum ar avea oriunde în altă
parte. Necredincioşia, nedreptatea, necinstea, închiderea ochilor
faţă de rele, toate acestea împiedică lumina pe care Dumnezeu
doreşte să o vadă că luminează de la instrumentele Sale.” –7T, pp.
199, 200.
Slăvirea Tatălui
3. În mod similar, ce așteaptă Domnul de la ucenicii Lui? Care
a fost intenția lui Isus când a trimis pe cei doisprezece ucenici ai
Săi? Ioan 15:8,16.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Acela care nu simte cerinţele obligatorii ale Legii lui
Dumnezeu şi neglijează să ţină fiecare poruncă încalcă întreaga
Lege. Acela care se mulţumeşte să atingă doar parţial standardul de
neprihănire şi care nu învinge orice duşman al spiritualităţii nu
poate îndeplini cerinţele lui Hristos. El dispreţuieşte întregul plan
privind viaţa lui religioasă, şi acest lucru slăbeşte caracterul şi, sub
puterea ispitei, defectele din caracterul său câştigă supremaţia şi
astfel răul triumfă. El trebuie să fie perseverent şi hotărât, pentru a
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atinge cel mai înalt standard cu putinţă. În multe cazuri, trebuie
învinse ideile şi obiceiurile preconcepute pentru ca să putem înainta
în viaţa de credinţă. Creştinul credincios aduce multă roadă, el este
un luptător; el nu este leneş, ci îşi va pune întreaga armură pentru a
se lupta în bătăliile Domnului. Lucrarea esenţială este de a face ca
gusturile, pofta, pasiunile, motivele, dorinţele să fie
corespunzătoare marelui standard moral de neprihănire. Lucrarea
trebuie să înceapă din inimă.” –Principiile fundamentale ale
educaţiei creştine, p. 118.
4. Are vreo ființă umană capacitatea de a da roade de la sine
spre slava lui Dumnezeu? Ce este necesar în mod constant
pentru a aduce roade? Ioan 15:4.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Fiecare persoană în parte, prin propria sa hotărâre, fie că Îl
îndepărtează pe Hristos, refuzând să primească Duhul Său şi să
urmeze exemplul Său, fie că intră într-o unire personală cu Domnul
Hristos printr-o renunţare de sine, credinţă şi ascultare. Noi trebuie,
fiecare pentru el, să alegem pe Hristos, pentru că El ne-a ales mai
întâi pe noi. Această unire cu Hristos trebuie să fie realizată de
aceia care din fire sunt în vrăjmăşie cu El. Aceasta este o legătură
de totală dependenţă, în care nu poate să intre o inimă îngâmfată.
Aceasta este o lucrare apropiată, intimă, despre care mulţi dintre cei
care mărturisesc că sunt urmaşi ai lui Hristos nu ştiu nimic. Ei Îl
primesc pe Domnul Hristos cu numele, dar nu ca singurul
conducător al inimilor lor.” –5T, pp. 46, 47.
O legătură vie
5. Asemenea unei ramuri ce trebuie să fie conectată la viță, de
cine trebuie să fim conectați dacă dorim să aducem roade?
Cum putem trăi în El? Ioan 15:5.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Fără Mine”, spune Domnul Hristos, “nu puteţi face nimic”. Cei
care încearcă să-şi aducă la îndeplinire lucrarea în propria lor putere
vor eşua cu siguranţă. Numai educaţia nu poate pregăti pe cineva
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corespunzător pentru a avea un loc în lucrare şi nu îl va face capabil
să dobândească o cunoaştere a lui Dumnezeu.” –Principiile
fundamentale ale educaţiei creştine, p. 196.
„Amintiţi-vă că în lucrarea lui Hristos, ca Mântuitor al vostru
personal, se află tăria şi biruinţa voastră. Aceasta este partea pe care
toţi trebuie să o îndeplinească. Hristos este Calea, Adevărul şi
Viaţa. El declară: Fără Mine nu puteţi face nimic. Ioan 15:5. Şi
sufletul care se pocăieşte şi crede, răspunde: „Pot totul în Hristos,
care mă întăreşte.” Filipeni 4:13. Acelora care fac lucrul acesta li se
dă asigurarea: Tuturor celor ce L-au primit, le-a dat puterea să se
facă copii ai lui Dumnezeu.' Ioan 1:12.” – 9T, p. 152.
6. Dacă o persoană locuiește permanent în Domnul și cuvântul
Lui este în el, ce se va întâmpla cu rugăciunile și cererile ei care
sunt în armonie cu voința divină? Ioan 15:7.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele,
cereţi orice veţi vrea şi vi se va da. Când vă rugaţi, prezentaţi
această făgăduinţă. Este privilegiul nostru să venim la El cu
îndrăzneală sfântă. Pe măsură ce Îi cerem, cu sinceritate, să-şi
reverse lumina peste noi, El ne va auzi şi ne va răspunde. Dar noi
trebuie să trăim în armonie cu rugăciunile noastre. Ele nu ne sunt de
nici un folos dacă umblăm contrar lor.” Îndrumarea copilului, 499.
„Toţi aceia care Îl primesc pe Hristos ca Mântuitor personal,
trebuie să demonstreze adevărul Evangheliei şi puterea Lui
mântuitoare asupra vieţii. Dumnezeu nu cere nimic, fără ca mai
întâi să ia toate măsurile pentru ca ele să poată fi împlinite. Prin
harul Domnului Hristos, noi trebuie să înfăptuim tot ceea ce
Dumnezeu ne cere.” –Parabolele Domnului Hristos, p. 301.
Roade bogate
7. Atunci când oamenii acceptă mesajul lui Dumnezeu, care va
fi rezultatul vizibil? Ce roade vor fi? Filipeni 1:11. Marcu 4:20.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Tu ai o experienţă de obţinut. Nu poţi să fii egoistă şi, în
același timp, să fii pregătită pentru orice lucrare sau responsabilitate
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mare sau primejdioasă în slujba lui Hristos. Unicul tău scop trebuie
să fie slava lui Dumnezeu, iar apoi creşterea ta va fi evidentă pentru
toţi. Trebuie să foloseşti toate mijloacele harului, pentru ca
dragostea ta faţă de Dumnezeu şi față de toți cei cu care te asociezi
să fie curată şi creştinească. Apoi vei aproba lucrurile bune şi vei fi
umplută cu roadele neprihănirii primite prin Isus Hristos spre slava
şi lauda lui Dumnezeu.” –Fiice ale lui Dumnezeu, p. 137.
„Toate bogăţiile cerului trebuie să fie descoperite prin poporul
lui Dumnezeu. “Prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit” spune
Domnul Hristos. “Dacă aduceţi multă roadă . . şi voi veţi fi astfel
ucenicii Mei.” Ioan 15:8.” –Parabolele Domnului Hristos, p. 301.
Pentru studiu suplimentar
„Cei care mărturisesc a crede adevărul să caute cât mai serios să
calce pe urmele Maestrului, slujind tuturor celor care au nevoie de
un Mântuitor. Hristos a stabilit clar condițiile de care depinde
mântuirea. „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, a spus Isus, să
se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.” Matei 16:24.
Da, să-l urmeze pe Hristos. Fiecare suflet drag care dorește să se
supună lui Dumnezeu să calce pe urmele Mântuitorului. Trebuie să
fie blând și smerit cu inima. Trebuie să aducă roade ale neprihănirii
după capacitățile date de Dumnezeu.” –The Upward Look, p. 329.
„Toţi urmaşii Domnului Hristos sunt tot atât de profund
interesaţi de această lecţie cum au fost şi ucenicii care au ascultat
cuvintele Sale. În apostazie, omul s-a înstrăinat de Dumnezeu.
Despărţirea este considerabilă şi îngrozitoare; dar Domnul Hristos a
luat din nou măsuri să ne lege de Sine. Puterea răului este atât de
identificată cu natura umană, încât nici un om nu poate birui, decât
dacă se uneşte cu Hristos. Prin această unire primim putere morală
şi spirituală. Dacă avem spiritul lui Hristos, vom face roade ale
neprihănirii, roade ce vor onora şi binecuvânta pe oameni şi vor
glorifica pe Dumnezeu.” – 5T, p. 230.

*****
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Citiți Raportul Misionar al Conferinței Generale pentru
Fondul de Pensii de la pagina 154.
13.
Sabatul din 29 decembrie 2018

„CE RĂSPLATĂ VOM AVEA?”
„Sunt bărbaţi şi femei care au lăsat totul pentru Hristos.
Interesele lor temporare, plăcerea, bucuria lor în societate, familie şi
prieteni, toate sunt pentru ei de o mai mică importanţă decât
interesele Împărăţiei lui Dumnezeu. Ei n-au făcut din casele şi
pământul lor, din rude şi prieteni, oricât de scumpi le-ar fi, primii în
ceea ce priveşte ataşamentul, dragostea lor şi cauza lui Dumnezeu
în al doilea rând. Şi cei care fac lucrul acesta, care îşi consacră viaţa
lor înaintării adevărului, pentru a aduce mulţi fii şi fiice la
Dumnezeu, au făgăduinţa că vor avea însutit în această viaţă şi în
lumea viitoare, viaţa veşnică. Aceia care lucrează dintr-un motiv
nobil şi din motive neegoiste se vor consacra lui Dumnezeu corp,
suflet şi spirit.” – 5T, p. 428.
Alegerea între Maestru și alții
1. Cui au dat întâietate Iacov, Ioan, Andrei și ceilalți ucenici?
Matei 10:37. Luca 14:26.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Sentimentele naturale față de rude și prieteni nu ar trebui să
determine niciun suflet să respingă lumina pe care o înțelege,
dezonorând astfel pe Dumnezeu și pe Isus Hristos, singurul Său
Fiu. Așa cum au făcut mulți în zilele lui Hristos, oamenii care vor
alege favoarea oamenilor mai degrabă decât favoarea lui Dumnezeu
vor formula orice scuză posibilă pentru neascultare. Când cineva
alege mai degrabă soția sau copiii, pe tată sau pe mamă, decât pe
Hristos, alegerea aceea va rămâne de-a lungul veacurilor veșniciei,
cu toată greutatea responsabilității ei.” –Solii alese, vol. 3, p. 401.
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2. Ce au lăsat în urmă ucenicii lui Isus când au început prin
credință să predice prin sate? Ne încredem că și nevoile noastre
vor fi asigurate? Ce trebuia să se facă fără mijloace? Marcu
6:7,8; 9:23.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Noi avem o responsabilitate mare şi sfântă cu privire la
adevărurile înalte care ne-au fost încredinţate. Suntem bucuroşi că
există persoane dispuse să lucreze în câmpul misionar,
mulţumindu-se cu o remuneraţie mică. Pentru aceste persoane,
îndemnurile conştiinţei şi simţământul datoriei de a le dezvălui
adevărul celor din ţări îndepărtate, care zac în întunericul
rătăcirilor, şi dragostea pentru Hristos şi pentru semenii lor sunt mai
importante decât banii.
„Cei care se vor dedica marii lucrări de vestire a adevărului sunt
nişte oameni care nu pot fi cumpăraţi cu bogăţii şi nici nu pot fi
înspăimântaţi de sărăcie. Dumnezeu doreşte ca slujitorii trimişi de
El să se dezvolte necontenit.” –Schiţe din viaţa mea, p. 302.
3. Ce a întrebat Petru după ce a auzit ce a spus Isus? A fost
ușor pentru ucenicii să lase totul, chiar și familiile lor, pentru
slujba Lui? Marcu 10:28. Matei 19:27.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„...Dar întrebarea lui Petru, “ce răsplată vom avea?” a dat la
iveală un spirit care, dacă nu era îndreptat, schimbat, ar fi făcut pe
ucenici neînstare a fi urmaşi ai Domnului Hristos; căci era spiritul
unui simbriaș. În timp ce ei fuseseră atraşi de iubirea lui Hristos,
ucenicii nu erau cu totul eliberaţi de fariseism. Ei încă nutreau
gândul că meritau o răsplată în raport cu munca lor.” –Parabolele
Domnului Hristos, p. 396.
„Dorinţa pe care o au unii dintre fraţii noştri de a câştiga repede
bani îi conduce să se angajeze în noi întreprinderi şi să investească
mijloace în acestea, însă, adesea, aşteptările lor de a face bani nu
sunt realizate. Ei ascund ceea ce ar fi putut folosi în lucrarea lui
Dumnezeu… Dacă banii sunt pierduţi, persoana priveşte la acest
lucru ca la o nenorocire ce a venit asupra lui însuşi şi o socoteşte
pierderea lui. Însă el trebuie să-şi aducă aminte că administrează
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bunuri ce aparţin altcuiva, că el este doar un ispravnic şi că
Dumnezeu este dezonorat prin gospodărirea neînţeleaptă a acelor
bunuri care ar fi putut fi folosite pentru înaintarea cauzei adevărului
prezent. În ziua socotelilor, ispravnicul necredincios trebuie să dea
socoteală de isprăvnicia lui.” – 1T, p. 226.
Cine seamănă va culege
4. Îi va vedea din nou cel care a lăsat casă, părinți și copii, de
dragul împărăției lui Dumnezeu? Ce promisiune a dat Isus
celor care Îi slujeau? Cum se compară ce au lăsat în urmă cu ce
vor primi? Luca 18:29, 30, prima parte.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Cu cât e mai mare influența omului spre bine, sub conducerea
Duhului lui Dumnezeu, cu atât mai hotărât va fi inamicul să
provoace invidia și gelozia față de el prin persecuție religioasă. Dar
tot cerul este de partea lui Hristos, nu al lui antihrist. Cei care Îl
iubesc pe Dumnezeu și sunt dispuși să fie părtași cu Hristos la
suferințele Sale, vor fi onorați de Dumnezeu.” –The Upward Look,
p. 40.
„La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă. Adevărul, o dată
pătruns în inimă prin Duhul lui Dumnezeu, va da afară iubirea de
bogăţii. Iubirea pentru Isus şi iubirea pentru bogăţii nu pot sălăşlui
în aceeaşi inimă. Iubirea faţă de Dumnezeu întrece cu mult iubirea
pentru bogăţii, în aşa fel încât posesorul acestora lasă bogăţiile, iar
sentimentele sale sunt îndreptate spre Dumnezeu. Iubirea faţă de
Dumnezeu şi faţă de semenii săi predomină, iar tot ce are nu
socoteşte ca fiind al său, ci îşi face cu credincioşie datoria de
ispravnic al lui Dumnezeu. Atunci el poate respecta marile porunci
ale Legii: În acest fel, este posibil ca un om bogat să intre în
Împărăţia lui Dumnezeu.
„Aici este recompensa pentru cei care se sacrifică pentru
Dumnezeu. Vor primi însutit în viața aceasta....” – 1T, pp. 172, 173.
5. Ce privilegiu vor avea ucenicii credincioși ai lui Hristos în
viitor, după întoarcerea Lui? Matei 19:28.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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„Mâncați și să beți la masa Mea' – adică, aveți părtășie cu Mine,
ca cei care sunt așezați într-o poziție de onoare în apropierea
regelui. Credincioșii lui Hristos trebuie să slujească sub autoritatea
Sa lucrările împărăției Sale spirituale. Isus le-a răspuns: „Adevărat
vă spun că, atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al
măririi Sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care M-aţi urmat veţi
şedea şi voi pe douăsprezece scaune de domnie şi veţi judeca pe
cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi ori şi cine a lăsat case
sau fraţi sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau
holde, pentru Numele Meu, va primi însutit şi va moşteni viaţa
veşnică.” Matei 19:28,29.” –Australasian Union Conference
Record, January 15, 1904.
6. Care va fi răsplata în plus a celor care și-au părăsit casele și
familiile pentru Maestru? Marcu 10:29,30.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Ne putem asigura binecuvântarea cerului atunci când privim la
fiecare dar ca fiind al lui Dumnezeu, primit pentru a fi folosit în
slujba Lui. Înapoiați lui Dumnezeu posesiunile încredințate și vi se
va încredința mai mult. Păstrați-vă posesiunile pentru voi înșivă și
nu veți primi nici o răsplată în viața aceasta și veți pierde răsplata
vieții care va veni.” - Înalta noastră Chemare, p. 191.
„Noi trebuie să trăim pentru lumea viitoare. Este atât de
mizerabil să trăim o viață la întâmplare, fără rost. Dorim o țintă în
viață - să trăim cu un scop. Dumnezeu să ne ajute pe toți să ne
jertfim, să ne purtăm de grijă mai puțin, să uităm de noi și de
interesele noastre egoiste; să facem bine, nu pentru onoarea pe care
ne-am aștepta să o primim aici, ci pentru că acesta este scopul vieții
noastre ce va da sens întregii noastre existențe. Rugăciunea noastră
zilnică să urce la Dumnezeu, ca El să ne elibereze de egoism....” –
This Day with God, p. 280.
Daruri minunate
7. Ce slavă este promisă tuturor celor care Îl iubesc pe
Mântuitorul și-L urmează până la capăt? Matei 25:34.
1 Corinteni 2:9.
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Sufletele care au fost degradate şi robite de Satana trebuie să fie
răscumpărate prin Evanghelie, spre a se împărtăşi de măreaţa
libertate a fiilor lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu nu se
mărgineşte numai la a-l elibera pe om de suferinţa care este o
urmare de neînlăturat a păcatului, ci are în vedere chiar salvarea lui
din păcat. Sufletul stricat şi sluţit trebuie să fie curăţit, transformat,
ca să poată fi îmbrăcat în “frumuseţile Domnului Dumnezeului
nostru”, asemenea chipului Fiului Său. Lucruri pe care ochiul nu
le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa
Sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L
iubesc. Psalmul 90:17; Romani 8:29; 1 Corinteni 2:9. Numai
veşnicia va putea să descopere destinul măreţ la care poate să
ajungă omul, refăcut după chipul lui Dumnezeu.” –Cugetări de pe
Muntele Binecuvântării, pp. 60, 61.
„Dumnezeu este infinit, în El sunt ‘ascunse toate comorile
înţelepciunii şi ale ştiinţei’. Şi în toată veşnicia, oamenii pot fi
cercetători care învaţă totdeauna, şi totuşi nu epuizează niciodată
comorile înţelepciunii Sale, ale bunătăţii şi puterii Sale.” – 5T, 703.
Pentru studiu suplimentar
„Dumnezeu este Izvorul vieţii şi noi putem să avem viaţa numai
dacă suntem în comuniune cu El. Se poate să ne bucurăm de
existenţă pentru un timp, chiar despărţiţi de Dumnezeu, dar nu
avem viaţă. “Dar cea dedată la plăcere, măcar că trăieşte, este
moartă.” 1 Timotei 5:6. Numai prin predarea voinţei noastre lui
Dumnezeu este posibil ca El să ne dea viaţa.” - Cugetări de pe
Muntele Fericirilor, pag. 61.
„Am văzut că cei care trăiesc cu un scop, care doresc să facă
bine, să fie o binecuvântare pentru semenii lor și să-L onoreze și
slăvească pe Mântuitorul lor, sunt cu adevărat cei mai fericiți de pe
pământ, în timp ce omul care este neliniștit, nemulțumit și care
încearcă toate lucrurile în speranța de a găsi fericirea, este trist și
dezamăgit mereu. El duce lipsă mereu, niciodată nu este mulțumit
pentru că trăiește pentru sine. Scopul tău să fie a face bine, a-ți face
partea ta în viață cu credincioșie.” –This Day with God, p. 280.
*****
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RAPORTUL MISIONAR AL CONFERINTEI GENERALE
PENTRU FONDUL DE PENSII
A se citi în Sabatul din 29 decembrie 2018
Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi adunată
în Sabatul din 5 ianuarie 2019
Delegații în sesiunea Conferinței Generale din 2017 au luat
decizia de a se oferi beneficii de pensionare pentru lucrătorii și
misionarii care și-a pus viața și sănătatea la dispoziție pentru a servi
în țări străine, mai ales în Africa și Asia, unde multe guverne nu
furnizează asigurări de securitate socială.
Cuvântul lui Dumnezeu spune că trebuie să ne îngrijim de
persoanele în vârstă și de cei nevoiași. În Vechiul Testament,
Leviții erau eliberați din slujba de la templu la vârsta de 50 de ani,
dar continuau să primească rația normală a tuturor celor care au
servit în templu. „De la vârsta de cincizeci de ani în sus, să iasă din
slujbă şi să nu mai slujească. Va putea să ajute pe fraţii lui în Cortul
Întâlnirii, să păzească ce le este dat în grijă; dar să nu mai facă
slujbă. Aşa să faci cu Leviții în ce priveşte slujbele lor.” Numeri
8:25,26. Astăzi, pastorii și lucrătorii se pensionează la vârsta la care
se obișnuiește în țările în care trăiesc. Media este de 65 de ani.
Explicații detaliate cu privire la acest subiect găsim în Slujitorii
Evangheliei, p. 426,427: „Este necesar să fie făcute pregătiri pentru
a avea grijă de pastori şi de ceilalţi slujitori credincioşi ai lui
Dumnezeu, care, din cauza condiţiilor grele sau a suprasolicitărilor
în lucrarea Sa, au ajuns bolnavi şi au nevoie de odihnă şi refacere
sau care, din cauza vârstei sau a pierderii sănătăţii, nu mai sunt în
stare să poarte povara şi să suporte arşiţa zilei. Adesea, pastorii sunt
chemaţi să lucreze într-un teritoriu despre care ştiu că va fi dăunător
pentru sănătatea lor, dar, nedorind să evite locurile dificile, ei
îndrăznesc să meargă, sperând că vor fi un ajutor şi o binecuvântare
pentru oameni. După un timp, constată că sănătatea lor suferă.
După ce încearcă o schimbare a climei şi a activităţii şi văd că nu
are loc nici o îmbunătăţire a sănătăţii, ce ar trebui să mai facă?
„Aceşti lucrători credincioşi, care au renunţat la avantajele
lumeşti pentru cauza lui Hristos, alegând sărăcia în locul plăcerilor
sau al bogăţiilor, şi care, uitând de ei înşişi, au lucrat plini de
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sârguinţă spre a câştiga suflete pentru Hristos, au dăruit cu
generozitate pentru progresul diferitelor întreprinderi în lucrarea lui
Dumnezeu, apoi au căzut la datorie, obosiţi şi bolnavi, fără mijloace
de întreţinere, nu trebuie să fie lăsaţi să lupte cu sărăcia şi suferinţa
sau să se simtă ca nişte cerşetori. Când boala şi infirmitatea se abat
asupra lor, lucrătorii noştri să nu fie lăsaţi să se întrebe cu teamă:
“Ce se va întâmpla cu soţia şi copiii mei, acum, când nu mai pot
lucra pentru a le împlini nevoile?” Este numai drept să fie luate
măsuri pentru a împlini nevoile acestor lucrători credincioşi şi ale
celor care depind de ei....
„...Domnul este foarte nemulţumit de neglijenţa faţă de slujitorii
Săi credincioşi. Cei din poporul nostru trebuie să fie dispuşi să ajute
aceste persoane aflate în circumstanţe neprielnice la fel de mult
cum au fost dispuşi să accepte sprijinul lor şi slujirea lor în vremea
când erau sănătoase.”
În timpul ultimei administrații a Conferinței Generale, lucrarea
lui Dumnezeu a fost înființată în multe țări noi. Îi mulțumim că
acum există lucrători activi în mai mult de 130 de țări. Cu toate
acestea, în multe dintre aceste țări este sărăcie, un standard redus de
trai, salarii foarte mici și lipsa asigurărilor sociale. Prin urmare,
Comitetul complet al Conferinței Generale a hotărât să creeze un
Fond de Pensii în cadrul Trezoreriei Conferinței Generale. Fondul
trebuie să fie crescut prin investiții înțelepte, deduceri din salariile
lucrătorilor și donații.
Administrarea unui astfel de fond implică mai multe provocări.
De exemplu, diferite țări au diferite valute, care fluctuează în mod
constant. Acest lucru are legătură cu inflația, care în mod constant
devaluează aproape toate monedele, ceea ce face imposibil ca doar
deducerile din salariile lucrătorilor să acopere aceste beneficii de
pensionare. În plus, uneori, un misionar lucrează într-o țară, dar se
pensionează în alta, în care nivelul de trai este diferit. Cu toate
acestea, biserica este responsabilă pentru a vedea dacă nevoile de zi
cu zi ale misionarilor, pastorilor și lucrătorilor pensionați sunt
îndeplinite.
Sprijinul dumneavoastră este foarte important pentru acest scop.
Dumnezeu să vă dea inimi generoase. Amintiți-vă de cuvintele
Domnului din Psalmul 82:3: „Faceţi dreptate celui slab şi orfanului,
daţi dreptate nenorocitului şi săracului,” O binecuvântare specială
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este promisă tuturor celor care respectă și oferă hrană persoanelor
în vârstă și celor în nevoie.
Dumnezeu să binecuvânteze fiecare colaborator și contribuție și
să le recompenseze.
– Tzvetan Petkov
Președintele Conferinței Generale
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DEVOŢIONAL

Nu mai traiesc eu,
ci Hristos traieste în mine
Cu versete biblice,
un gând inspirat al Spiritului Profetic
şi al autorilor consacraţi acestui subiect:
E. Waggoner şi A. Jones
(Compilaţie realizată de Sorin Nicola)
şi „Biblia la rând.”
(plan de citire a Bibliei într-un an)
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PREFAŢĂ
De la apariţia păcatului în Universul lui Dumnezeu – prin
înălţarea sinelui în Lucifer şi până când taina lui Dumnezeu se va
sfârşi – prin descoperirea frumuseţii lui Hristos în credincioşii Săi,
vom vedea că întreaga istorie a umanităţii este legată de această
chestiune. Rădăcina păcatului este preamărirea sinelui; esenţa
neprihănirii este moartea eului şi locuirea lui Hristos în creatură.
Pentru ca Dumnezeu să fie totul, noi trebuie să fim nimic. Uimirea
este că atunci când acceptăm această poziţie - adevăratul nostru loc
de creaturi dependente în totalitate de Creator, Dumnezeu ne umple
cu binecuvântata Lui prezenţă, cu caracterul Lui sublim. Acesta
este subiectul Bibliei.
Vom descoperi că esenţa Evangheliei este: „nu mai trăiesc eu, ci
Hristos trăieşte în mine”.
Datorită acestei înţelegeri, cea mai mare luptă este cea
împotriva eului propriu. Până nu înţelegi aceasta, loveşti cu
„pumnul în vânt”. Sinele este „cea mai mare povară” care ne apăsă
şi chinuieşte teribil. Este o singură soluţie.
Este chiar subiectul Evangheliei. Nu putem scăpa de sine decât
prin moarte. Crucea este soluţia. Şi nu doar odată pentru totdeauna,
ci clipă de clipă. Doar în acest fel, Hristos devine „viaţa noastră” şi
Se poate arăta şi lucra în şi prin noi. Oamenii care au înţeles şi
experimentat aceasta, au rezistat presiunilor şi luptelor cu puterile
întunericului.

Structura: Data, Verset devoţional, capitol(e) Biblia la rând.
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1 iulie,
Matei 11:28,29 Biblia la rând: Proverbele 4-7
„Trebuie să învăţăm să aducem totul înaintea Domnului cu
simplitate şi cu o credinţă stăruitoare. Cea mai mare povară pe care
suntem nevoiţi să o purtăm în această viaţă este sinele. Dacă nu
învăţăm în şcoala lui Hristos să fim smeriţi, vom pierde preţioasele
ocazii şi privilegii de a deveni prieteni ai lui Isus. Sinele este cel
mai dificil lucru pe care suntem nevoiţi să-l administrăm. Când
aşezăm poverile noastre asupra Lui, să nu uităm să lăsăm şi eul
nostru la picioarele lui Hristos.” E.White – Scrisoarea 57, 1887
2 iulie,
Psalmi 131:1,2
Biblia la rând: Proverbe 8-11
„Cel dintâi lucru pe care trebuie să-l înveţe toţi aceia care vor să
devină lucrători împreună cu Dumnezeu este lecţia neîncrederii în
sine; atunci sunt pregătiţi să li se dea caracterul lui Hristos. Acesta
nu se poate primi prin educaţie în şcolile cele mai înalte. Este rodul
înţelepciunii, care se poate primi numai de la Învăţătorul ceresc.”
E.White – Hristos, lumina lumii, p. 251
3 iulie,
Proverbe 15:33
Biblia la rând: Proverbe 12-14
„Umilinţa este o lecţie greu de învăţat pentru omul căzut. În
inima omenească există ceva care se ridică împotriva adevărului
descoperit despre Dumnezeu şi păcătoşi, călcarea legii divine şi
iertarea prin Hristos.” E.White – Mărturii, vol.4, p. 589
4 iulie,
Marcu 4:40
Biblia la rând: Proverbe 15-17
„A avea credinţă în făgăduinţele lui Dumnezeu, a înainta prin
credinţă, străduindu-ne în mod insistent să nu ne lăsăm conduşi de
împrejurări, constituie o lecţie greu de învăţat. Dar, chiar dacă este
greu de învăţat, fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să înveţe
această lecţie, iar aceasta constituie o necesitate imperativă.”
E.White - Manuscris 43, 1898
5 iulie,
Proverbe 3:5
Biblia la rând: Proverbe 18-20
„Prin contemplarea minunilor puterii divine, mintea va învăţa
cea mai grea, dar şi cea mai folositoare dintre lecţii, şi anume că
înţelepciunea omenească, dacă nu e unită cu Infinitul şi sfinţită prin
Hristos, este nebunie.” EWhite – Solii pt. tineret, p. 254
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6 iulie,
Ezechiel 14:6
Biblia la rând: Proverbe 21-23
„Când mintea se ocupă de eul propriu, ea se înstrăinează de
Hristos, izvorul puterii şi vieţii. De aceea, efortul continuu al lui
Satana este de a abate atenţia păcătosului de la Mântuitorul,
împiedicând astfel unitatea şi comuniunea sufletului cu Hristos. Cu
plăcerile păcatului, grijile, necazurile şi problemele încurcate ale
vieţii, greşelile altora sau propriile voastre greşeli şi nedesăvârşiri:
cu unele din acestea sau cu toate laolaltă va căuta el să abată mintea
voastră de la Hristos. Să nu ne lăsăm înşelaţi de şiretlicurile lui.”
E.White – Calea către Hristos, p. 72,73
7 iulie,
Matei 4:8,9
Biblia la rând: Proverbe 24-26
„Vor fi dintre aceia care îţi vor sugera că, pentru a avea succes
în profesia ta, trebuie, ‚să te descurci’; că, uneori, trebuie să te
depărtezi de la stricta corectitudine. Aceste ispite găsesc degrabă
intrare în inima omului; însă eu ştiu ce vorbesc. Nu vă lăsaţi
amăgiţi sau înşelaţi. Nu răsfăţaţi eul. Nu ţineţi deschisă uşa prin
care duşmanul vrea să intre pentru a lua în stăpânire sufletul. Există
pericol în cea dintâi şi cea mai uşoară îndepărtare de la o strictă
corectitudine. Fii sincer cu tine însuţi. Păstrează-ţi demnitatea dată
de Dumnezeu în temere de El.” E.White: Lucrarea medicală, p. 129
8 iulie,
Ieremia 42:20,21
Biblia la rând: Proverbe 27-29
„Motivul pentru care mulţi din acest veac nu fac progrese mai
mari în viaţa spirituală este acela că ei înţeleg că voia lui Dumnezeu
nu este altceva decât aceea ce vor ei să facă. În timp ce îşi urmează
propriile lor dorinţe, ei se mângâie cu gândul că se conformează
voinţei lui Dumnezeu... Sunt alţii care pentru o vreme au succes în
lupta împotriva dorinţei lor egoiste după plăcere şi viaţă uşoară. Ei
sunt sinceri şi zeloşi, dar obosesc din pricina efortului îndelungat, a
morţii zilnice şi a hărţuielilor neîntrerupte.” E.White – Istoria
faptelor apostolilor, p. 566
9 iulie,
Isaia 65:5
Biblia la rând: Proverbe 30-31
Buzele pot mărturisi o sărăcie a sufletului pe care inima n-o
recunoaşte, în timp ce vorbim lui Dumnezeu despre sărăcia noastră
spirituală, inima se poate umfla de mândria superiorităţii propriei
noastre umilinţe şi a îndreptăţirii proprii. Numai într-un singur fel
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se poate obţine adevărata cunoaştere de sine. Noi trebuie să privim
la Hristos. Ceea ce face pe oameni să se înalţe atât de mult în
propria lor dreptate este necunoaşterea Lui. Când contemplăm
curăţia şi desăvârşirea Lui, atunci noi vom vedea propria noastră
slăbiciune, sărăcie şi propriile noastre defecte, aşa cum sunt ele în
realitate.” E.White – Parabolele Domnului, p. 159
10 iulie, Proverbe 22:5
Biblia la rând: Eclesiast 1-4
„Totuşi nu trebuie să tragem concluzia că drumul care duce în
sus este greu, iar acela care duce în jos este uşor. De-a lungul
drumului care duce la moarte sunt chinuri şi pedepse, sunt dureri şi
dezamăgiri – avertizări de a nu merge pe el. Iubirea lui Dumnezeu a
făcut să fie aşa de greu pentru cei nesocotiţi şi încăpăţânaţi, ca să
nu-i nimicească. Este adevărat că drumul Satanei este făcut să pară
foarte atrăgător, dar nu este decât o amăgire.” E.White – Cugetări,
p. 140
11 iulie, 2 Corinteni 4:10,11 Biblia la rând: Eclesiast 5-8
„Nu ne putem permite să acţionăm din impuls. Nu putem fi pe
picior greşit nici o clipă. Asaltaţi de ispite fără număr, trebuie să
rezistăm cu fermitate sau vom fi biruiţi. Dacă am ajunge la
încheierea vieţii cu lucrarea neterminată, rezultatul ar fi o pierdere
veşnică... Hotărârea de a renunţa la eul nostru nu trebuie luată
numai la începutul vieţii de creştin. Ea trebuie reînnoită cu fiecare
pas nou către cer.” E.White – Divina vindecare, p. 453,456
12 iulie, Osea 10:12
Biblia la rând: Eclesiast 9-12
„Adevărata sfinţire constă în deplina predare în serviciul lui
Dumnezeu. Aceasta este condiţia adevăratei vieţuiri creştine.
Domnul Hristos cere o consacrare deplină, fără rezerve, pentru o
slujire neîmpărţită. El cere inima, mintea, sufletul şi puterea. Eul nu
trebuie încurajat. Cel care trăieşte pentru sine nu poate fi creştin.”
E.White – Parabolele Domnului, p. 49,50
13 iulie, Matei 21:44
Biblia la rând: CCântărilor 1-4
„Cei care urmează să fie înălţaţi trebuie ca mai întâi să cadă.
Trebuie să cădem pe Stâncă şi să fim zdrobiţi înainte de a putea fi
înălţaţi în Hristos. Eul personal trebuie să fie detronat şi îngâmfarea
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trebuie să fie umilită, dacă vrem să vedem slava împărăţiei
spirituale. Iudeii nu acceptau onoarea care se câştigă prin umilinţă.
De aceea ei nu L-au primit pe Răscumpărătorul lor. El era un semn
care stârnea împotrivire.” E.White – Hristos, lumina lumii, p. 58
14 iulie, Psalmi 51:17
Biblia la rând: CCântărilor 5-8
Nu contează cine eşti sau care a fost viaţa ta. Poţi fi mântuit
numai pe calea arătată de Dumnezeu. Trebuie să te pocăieşti;
trebuie să cazi pe Stânca Isus Hristos. Trebuie să simţi nevoia unui
medic şi a singurului remediu pentru păcat, sângele lui Isus Hristos.
Acest remediu poate fi obţinut numai prin pocăinţă faţă de
Dumnezeu şi credinţă în Domnul nostru Isus Hristos. Aceasta este
lucrarea cu care trebuie să înceapă mulţi dintre cei ce mărturisesc a
fi creştini şi chiar slujitori ai lui Hristos.”. E.White – Mărturii pt.
comunitate, vol.5, p. 219,220
15 iulie, 2 Corinteni 4:7
Biblia la rând: Isaia 1-3
Omul trebuie să fie golit de eul lui înainte de a putea fi, în
înţelesul deplin al cuvântului, un credincios în Isus. Când s-a
renunţat la eu, Domnul poate face din om o făptură nouă. Vase noi
pot să cuprindă vin nou. Iubirea lui Hristos îl va însufleţi pe
credincios cu o viaţă nouă. În acela care priveşte la Începătorul şi
Desăvârşitorul credinţei noastre, se va manifesta caracterul lui
Hristos.” E.White – Hristos, lumina lumii, p. 281
16 iulie, Apocalipsa 19:7,8 Biblia la rând: Isaia 4-8
Fraţilor, să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Să-L lăsăm pe El
să ducă la împlinire acest plan binecuvântat de a ţese prin toată
viaţa şi experienţa noastră modelul preţios al lui Isus Hristos. Vine
ziua, şi nu este departe, când suveica va fi trecută pentru ultima
oară, ultimul fir va fi condus de ea, ultimul punct în imagine va fi
făcut desăvârşit şi pecetluit cu pecetea viului Dumnezeu. Atunci îl
vom aştepta doar să vină, ca să fim ca şi El, pentru că Îl vom vedea
aşa cum este.” A.T. Jones – Solia îngerului al treilea, p. 183
17 iulie, Isaia 64:8
Biblia la rând: Isaia 9-11
„Olarul nu poate modela şi schimba spre cinste pe acela care
niciodată nu I-a fost în mâini. Viaţa creştină este aceea a unei
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predări zilnice, a unei supuneri şi biruinţe continue. În fiecare zi vor
fi câştigate noi şi noi victorii. Eul trebuie pierdut din vedere şi
dragostea cultivată în mod constant.” E.White – Înalta noastră
chemare, p. 332
18 iulie, 1 Regi 6:7
Biblia la rând: Isaia 12-14
„S-ar putea să fie nevoie să se lucreze mult la construirea
caracterului vostru; s-ar putea să fiţi o piatră necioplită care are
nevoie să i se da o formă şi să fie lustruită mai înainte de a-şi putea
ocupa locul în templul lui Dumnezeu. Nu e nevoie să fiţi surprinşi
dacă folosind ciocanul şi dalta, Dumnezeu taie şi îndepărtează
colţurile ascuţite ale caracterului vostru, până sunteţi pregătiţi să
ocupaţi locul pe care Dumnezeu îl are pentru voi. Nici o fiinţă
omenească nu poate face lucrarea aceasta. Ea poate fi făcută numai
de Dumnezeu. Şi să fiţi siguri că El nu va da nici o lovitură
zadarnică. Fiecare lovitură a Lui e dată din iubire, pentru fericirea
voastră veşnică. El vă cunoaşte slăbiciunile şi lucrează pentru a
reface, nu pentru a nimici.” E.White – Mărturii pt. comunitate,
vol.7, p. 264
19 iulie, Zaharia 9:16
Biblia la rând: Isaia 15-19
„Meşterul divin nu acordă mult timp materialului nepreţios.
Numai giuvaiere preţioase şlefuieşte El, în forma unui palat,
înlăturând marginile dure. Acest proces este sever şi dificil; el
răneşte mândria umană. Hristos taie adânc în experienţa pe care,
omul, în mândria sa, o consideră completă şi îndepărtează
măgulirea eului din caracter. El înlătură părţile de prisos punând
piatra pe roata de polizor, presând-o bine, astfel ca duritatea să fie
înlăturată. Ţinând apoi giuvaerul în lumină, Stăpânul vede chipul
Său reflectându-se în el, şi-l hotărăşte vrednic de coroana Sa.”
E.White – Înalta noastră chemare, p. 319
20 iulie, Isaia 44:13
Biblia la rând: Isaia 20-24
Tu te afli în atelierul lui Dumnezeu. Dacă te vei supune
procesului de finisare, de ajustare şi de făţuire, pentru ca asperităţile
să poată fi îndepărtate, nodurile şi suprafaţa aspră să fie nivelate şi
potrivite cu ajutorul cuţitului de rindea al lui Dumnezeu, tu vei fi
destoinic prin harul Lui, pentru locaşul ceresc. Dar, dacă te
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cramponezi de eul tău şi nu eşti dispus să suporţi procesul de probă
pentru locaşul ceresc, nu vei avea nici un loc în acea construcţie
care se alcătuieşte fără sunet de secure sau ciocan. Dacă firea ta nu
este transformată, dacă nu eşti curăţit şi ridicat prin sfinţirea
adevărului pentru aceste zile de pe urmă, vei fi găsit nevrednic
pentru un loc printre îngerii cei sfinţi şi curaţi.” E.White – Mărturii
pt. comunitate, vol.4, p. 259
21 iulie, Psalmi 66:10-12
Biblia la rând: Isaia 25-28
„Flăcările cuptorului n-au rostul să distrugă, ci să cureţe, să
înnobileze, să sfinţească. Dacă n-ar veni necazuri, n-am simţi atât
de mult nevoia de Dumnezeu şi de ajutorul Lui şi am ajunge mândri
şi încrezuţi. În necazurile ce se abat peste tine, văd dovada că ochiul
lui Dumnezeu este îndreptat spre tine şi că El vrea să Te atragă la
Sine. Nu cei sănătoşi, ci cei răniţi, au nevoie de medic; aceia care
sunt apăsaţi până la limita puterii lor de a suporta au nevoie de
ajutor. Întoarce-te la cetăţuie. Învaţă lecţia preţioasă: ‚Veniţi la
Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă.” E.White
– Mărturii pt. comunitate, vol.8, p. 124,125
22 iulie, Isaia 1:25
Biblia la rând: Isaia 29-31
Lucrarea de curăţire şi purificare trebuie să continue până ce
slujitorii Săi sunt umiliţi, atât de morţi faţă de eu, încât, când sunt
chemaţi la slujire activă, privirea lor va fi numai spre slava Lui.
Atunci, El va accepta eforturile lor; ei nu vor acţiona pripit, din
impuls; nu se vor grăbi şi nu vor pune în pericol cauza Domnului,
fiind robi ai ispitelor şi pasiunilor şi urmaşi ai minţii lor fireşti
aţâţate de Satana. O, cât de înfricoşător este vătămată cauza lui
Dumnezeu de voinţa perversă a omului şi de temperamentul
nesupus! Cât de multă suferinţă îşi atrage asupra lui însuşi, urmând
propriile lui pasiuni încăpăţânate! Dumnezeu îi trece pe oameni
prin încercare iar şi iar, mărind presiunea până când umilinţa
perfectă şi schimbarea caracterului îi aduc în armonie cu Hristos şi
spiritul cerului, devenind victorioşi asupra lor înşişi.” E.White –
Mărturii pt. comunitate, vol.4, p. 86,87
23 iulie, Iov 19:26,27
Biblia la rând: Isaia 32-34
„Dumnezeu Îşi conduce mereu poporul, pas cu pas. El îi va
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aduce în diferite situaţii rânduite astfel, pentru a se da pe faţă ceea
ce este în inimă. Unii sunt tari într-un punct, însă cad la următorul.
Cu fiecare pas înainte, inima este încercată şi pusă la probă tot mai
mult. Dacă cei ce pretind că fac parte din poporul lui Dumnezeu
descoperă că inimile lor se opun acestei lucrări drepte, acest lucru
ar trebui să-i convingă că au o lucrare de făcut pentru a birui, pentru
ca să nu fie vărsaţi din gura Domnului.” E.White –1T, p. 188
24 iulie, Evrei 12:15
Biblia la rând: Isaia 35-37
„Lucrarea de restaurare nu poate fi niciodată completă până
când nu se ajunge la rădăcinile răului. Din nou şi din nou mlădiţele
au fost retezate, în timp ce rădăcina amărăciunii a fost lăsată să dea
lăstari şi să întineze pe mulţi; dar trebuie să se ajungă până în
profunzimea răului ascuns, simţămintele morale trebuie judecate şi
rejudecate în lumina prezenţei divine.” E.White – Comentarii
biblice, vol.5, pag.1152
25 iulie, Deuteronom 8:2
Biblia la rând: Isaia 38-40
„El pune la încercare aceste persoane şi, în providenţa Sa
înţeleaptă, le aduce în diferite situaţii şi în împrejurări variate,
punându-i la probă, ca ei să poată descoperi ce este în inima lor şi
punctele slabe din caracter pe care nu le cunoşteau. El le dă ocazii
să corecteze aceste slăbiciuni, să şlefuiască colţurile aspre ale
naturii lor şi să se facă potriviţi pentru slujirea Lui, pentru ca atunci
când îi cheamă El la acţiune, ei să fie gata şi îngerii din cer să-şi
poată uni munca cu efortul omenesc în lucrarea ce trebuie făcută pe
pământ… Ca să realizeze acest lucru, adesea El permite să-i atace
focul suferinţei, ca să-i cureţe.” E.White – 4T, p. 85,86
26 iulie, Isaia 44:19
Biblia la rând: Isaia 41-43
„Duhul Sfânt va descoperi greşeli şi defecte de caracter care ar
fi trebuit înţelese şi corectate… Este aproape timpul când viaţa
interioară va fi dată pe faţă pe deplin. Toţi vor privi, ca într-o
oglindă acţiunea obârşiei ascunse a motivelor. Domnul ar vrea ca
acum să-ţi examinezi viaţa şi să vezi cum stă raportul vieţii tale
înaintea Lui” E.White – Review & Herald, 10 noiembrie 1896
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27 iulie, Psalmi 119:71,75
Biblia la rând: Isaia 44-46
„Sunt oameni care nu-şi văd defectele. Ei au un duh egoist, de
avariţie şi îşi orbesc singuri ochii faţă de păcatul pe care îl au, acela
al lăcomiei, pe care Biblia îl numeşte idolatrie. Se poate ca oamenii
de acest gen să fi fost preţuiţi de fraţii lor ca fiind creştini
exemplari; dar ochiul lui Dumnezeu citeşte inima şi deosebeşte
motivaţiile. El vede ceea ce omul nu poate vedea în gânduri şi
caracter. În providenţa Sa El aduce aceste persoane în poziţii care
vor descoperi în timp defectele din caracterul lor, pentru ca, dacă
doresc să le vadă şi să le corecteze, să o poată face… Interesul
egoist biruie mila şi iubirea lui Dumnezeu. Uneori Domnul le
îngăduie oamenilor de acest tip să-şi urmeze calea egoistă în orbire
spirituală, până când defectele lor sunt evidente pentru toţi cei care
au discernământ spiritual, până când dau mărturie prin faptele lor că
nu sunt creştini autentici.” E.White –3T, p. 513,514
28 iulie, Psalmi 45:2
Biblia la rând: Isaia 47-49
„Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să aibă un efect sfinţitor asupra
legăturilor noastre cu orice membru al familiei omeneşti. Aluatul
adevărului nu va produce un spirit de rivalitate, nici ambiţie şi nici
dorinţa de întâietate. Iubirea adevărată, de sus, nu este egoistă şi
nici schimbătoare. Ea nu va depinde de laudele omeneşti. Inima
aceluia care primeşte harul lui Dumnezeu va fi plină până la refuz
de iubire pentru Dumnezeu şi pentru aceia pentru care a murit
Domnul Hristos… El este blând şi serios, având păreri umile despre
sine, şi totuşi plin de nădejde, totdeauna încrezându-se în mila şi
iubirea lui Dumnezeu.” E.White – Parabolele Domnului, p. 102,103
29 iulie, Psalmi 38:12-15
Biblia la rând: Isaia 50-52
„Mulţi au o intensă sensibilitate nesfinţită care-i păstrează
neîncetat în alertă din cauza unor cuvinte, unor priviri sau unor
fapte pe care ei le pot interpreta ca o lipsă de respect şi apreciere.
Toate acestea trebuie biruite. Ne putem aştepta la răspândirea de
zvonuri false despre noi; dar dacă urmăm o cale dreaptă, dacă
rămânem indiferenţi faţă de aceste lucruri, atunci şi alţii vor fi tot
indiferenţi. Să lăsăm ca Dumnezeu să poarte de grijă de reputaţia
noastră…” E.White – Înalta noastră chemare, p. 237
166

Lecţiunile Şcolii de Sabat

30 iulie, Psalmi 39:9
Biblia la rând: Isaia 53-56
„Calomnia poate fi contrazisă prin felul nostru de vieţuire; ea nu
poate fi combătută prin cuvinte de indignare. Marea noastră grijă să
fie aceea de a lucra în frica de Dumnezeu şi să dovedim prin
comportarea noastră că aceste zvonuri sunt false. Nici unul dintre
acestea nu ne pot vătăma caracterele atât de mult ca eul nostru.
Pomul slab şi casa înclinată au nevoie permanent de a fi proptite.
Când ne arătăm prea îngrijoraţi pentru apărarea reputaţiei noastre
împotriva atacurilor din afară, dăm impresia că ea nu este fără vină
înaintea lui Dumnezeu şi de aceea are nevoie permanentă de
susţinere.” E.White – Înalta noastră chemare, p. 237
31 iulie, Psalmi 109:4
Biblia la rând: Isaia 57-59
„Ce biruinţă veţi câştiga dacă veţi învăţa să primiţi lucrările
providenţei lui Dumnezeu cu o inimă mulţumitoare şi cu hotărârea
de a trăi numai spre slava Lui, în suferinţă sau sănătate, în
abundenţă sau nevoie! Eul este viu şi tremură la fiecare atingere.
Înainte să puteţi învinge în Numele lui Isus şi să primiţi răsplata
celui credincios, eul trebuie crucificat.” E.White – Mărturii pt.
comunitate, vol.4, p. 221
1 august, Isaia 57:20,21
Biblia la rând: Isaia 60-63
„Păcatul ne-a distrus pacea. Cât timp eul este nesupus, nu putem
găsi odihnă. Patimile cele mai mari ale inimii nu pot fi stăpânite de
nici o putere omenească. În privinţa aceasta, suntem la fel de fără
putere ca ucenicii, care nu erau în stare să liniştească furtuna ce
urla. Dar Acela care a liniştit valurile Mării Galileii prin Cuvântul
Său are un cuvânt aducător de pace pentru orice om. Oricât de
grozavă ar fi furtuna, aceia care se îndreaptă spre Isus cu strigătul:
‚Doamne, mântuieşte-ne!’ vor fi eliberaţi.” E.White – Hristos,
lumina lumii, p. 337,338
2 august, Isaia 30:15,16
Biblia la rând: Isaia 64-66
„Iubirea de noi ne distruge pacea. Câtă vreme mai trăieşte eul,
suntem gata să-l ferim de mortificare sau insultă; dar, dacă a murit,
iar viaţa noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, atunci nu ne
va mai durea, dacă nu vom fi băgaţi în seamă sau vom fi dispreţuiţi.
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Atunci vom fi surzi faţă de reproşuri şi orbi faţă de dispreţ şi
insultă.” E.White - Cugetări, p. 17
3 august, Coloseni 3:3
Biblia la rând: Ieremia 1-3
„Există un singur remediu. Stăpânirea de sine în orice situaţie.
Efortul de a ajunge într-o situaţie mai favorabilă, în care eul să nu
fie tulburat, poate avea succes pentru un timp; dar Satana ştie unde
să găsească aceste suflete sărmane şi le va ataca în punctele lor
sensibile din nou şi din nou. Atâta timp cât se concentrează numai
asupra propriului lor sine, ei vor fi tulburaţi neîncetat... Dar există
speranţă. Viaţa aceasta, atât de furtunoasă şi frământată de conflicte
şi îngrijorări, trebuie să fie adusă în legătură cu Hristos, iar apoi, eul
va înceta să pretindă supremaţia... Ei trebuie să se umilească,
rostind în mod sincer: ‚Am greşit. Ai vrea să mă ierţi? Pentru că
Dumnezeu a spus că nu trebuie să lăsăm ca soarele să apună peste
mânia noastră’. Aceasta este singura cale care ne poate conduce în
mod sigur la biruinţă. Mulţi... cultivă ura şi sunt plini de spiritul
răzbunării... Opuneţi-vă unor asemenea simţăminte şi veţi
experimenta o mare schimbare în relaţiile voastre cu semenii.”
E.White – Instructorul tineretului, 10 noiembrie 1886
4 august, Romani 8:7
Biblia la rând: Ieremia 4-5
„Cei care sunt morţi faţă de eu nu vor fi aşa sensibili şi nu vor fi
gata să reacţioneze la tot ceea ce poate să-i irite. Morţii nu pot să
simtă. Tu nu eşti mort. Dacă ai fi, şi viaţa ta ar fi ascunsă în Hristos,
ai trece pe lângă o mie de lucruri pe care le observi acum şi care te
supără, ca fiind nevrednice de observat; atunci te-ai apuca de cele
veşnice şi ai fi deasupra acestor mărunte încercări ale vieţii.”
E.White – Mărturii pt. comunitate, vol.2, p. 425,426
5 august, Eclesiastul 7:21,22 Biblia la rând: Ieremia 6-8
„Eşti întotdeauna gata să te justifici, motivând că eşti deosebit
de sensibil, că te afectează profund şi că suferi foarte mult. Am
văzut că toate acestea nu reprezintă o scuză în ochii lui Dumnezeu.
Tu confunzi sensibilitatea cu mândria. Eul tău este proeminent.
Când eul este crucificat, această sensibilitate a ta, adică mândria, va
pieri; până atunci, nu te poţi considera creştin. A fi creştin înseamnă
a fi asemenea lui Hristos, a avea umilinţă, smerenie şi blândeţe,
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care te fac să suporţi contrazicerea fără să te înfurii şi fără să-ţi
pierzi controlul. Dacă falsele scuze, în spatele cărora te ascunzi, ar
putea fi date la o parte şi dacă ai putea să te vezi aşa cum te vede
Dumnezeu, ai înceta să-ţi mai justifici eul şi ai cădea în umilinţă la
picioarele lui Hristos, Singurul care poate îndepărta defectele
caracterului tău şi te poate vindeca.” E.White – Mărturii pt.
comunitate, vol.2, p. 573
6 august, Iacov 3:17
Biblia la rând: Ieremia 9-11
„,Cel încet la mânie’, spune înţeleptul, ‚este mai bun decât cel
puternic; şi acela care-şi stăpâneşte spiritul, mai bun decât cel care
cucereşte o cetate.’ Bărbatul sau femeia care-şi păstrează echilibrul
minţii când este ispitit să îngăduie patima, se află în ochii lui
Dumnezeu şi ai îngerilor cereşti pe o poziţie mai înaltă decât cel
mai renumit general care a condus vreodată la biruinţă o armată în
luptă. Un împărat celebru, pe patul de moarte, a spus: ‚Dintre toate
cuceririle mele nu este decât una ce să-mi aducă mângâiere acum,
iar aceea este biruinţa ce am câştigat-o asupra propriului meu
temperament furtunos.’ Alexandru Macedon şi Cezar au găsit că
este mai uşor să supună o lume decât să se supună pe ei înşişi. După
ce au cucerit naţiune după naţiune, au căzut: unul, ‚victima
necumpătării, altul victima ambiţiei necugetate.’” E.White –
Îndrumarea copilului, p. 97
7 august, Exod 34:29
Biblia la rând: Ieremia 12-14
„În iubirea de sine, înălţarea de sine şi mândrie există o mare
slăbiciune; este putere însă în umilinţă. Adevărata noastră
demnitate nu se menţine când ne gândim mai mult la noi înşine, ci
atunci când Dumnezeu Se află în toate gândurile noastre şi inimile
ne sunt pline de strălucirea iubirii faţă de Răscumpărătorul nostru şi
faţă de semeni. Simplitatea caracterului şi smerenia inimii vor
aduce fericirea, câtă vreme înfumurarea va aduce nemulţumire,
bombăneli şi o continuă dezamăgire. Ceea ce ne va da tăria divină
este faptul de a învăţa să ne gândim mai puţin la noi înşine şi mai
mult la a-i face pe alţii fericiţi.” E.White – Mărturii, vol.3, p. 477
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8 august, 2 Cronici 26:16
Biblia la rând: Ieremia 15-17
„Dumnezeu nu-ţi cere să te temi de faptul că El nu va împlini
făgăduinţele Sale, că răbdarea Lui se va sfârşi sau că mila Lui se va
epuiza. Teme-te mai degrabă de faptul că voinţa ta nu se va supune
voinţei lui Dumnezeu şi ca nu cumva trăsăturile de caracter
moştenite sau cultivate să stăpânească în viaţa ta. ‚Căci Dumnezeu
este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa
şi înfăptuirea.’ Să te temi ca nu cumva eul să se interpună între tine
şi Mântuitorul tău. Teme-te mai degrabă ca nu cumva voinţa ta
personală să strice planurile cele mari pe care Dumnezeu vrea să le
aducă la îndeplinire prin tine. Teme-te a te încrede în propria ta
putere, teme-te a trage mâna ta din mâna Domnului Hristos şi a
încerca să mergi pe drumurile vieţii fără continua Sa prezenţă.”
E.White – Parabolele Domnului, p. 162,163
9 august, Psalmi 127:1
Biblia la rând: Ieremia 18-21
„Iubirea omenească nu poate aduce niciodată fructe preţioase,
dacă nu este unită cu natura divină şi dacă nu este cultivată pentru
ceruri. Domnul Isus vrea ca să vadă căsătorii fericite, vieţi tihnite.”
E.White – Ecoul biblic, 4 sep. 1899
„O căsătorie poate fi întemeiată în siguranţă numai în Hristos.
Dragostea omenească poate fi manifestată prin legături foarte
strânse doar în măsura în care este alimentată de dragostea divină.
Numai acolo unde domneşte Hristos poate exista o afecţiune
adâncă, sinceră şi lipsită de egoism.” E.White – Divina vindecare,
p. 260
„Unele familii au o mică biserică în cămin. O dragoste reciprocă
leagă inimă de inimă şi unitatea ce există între membrii familiei
rosteşte cea mai eficientă predică ce poate fi rostită cu privire la
sfinţenia practică. Crucea este înălţată în căminul lor…” E.White –
Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, p. 246
10 august, Psalmi 101:2
Biblia la rând: Ieremia 22-24
„Căminul în care membrii sunt amabili, binevoitori, este un
cămin de creştini care exercită o influenţă spre bine. Alte familii
vor observa rezultatele unui astfel de cămin şi-i vor urma exemplul,
păzind, la rândul lor, căminul de influenţele satanice. Îngerii lui
Dumnezeu vizitează adesea căminul în care voia lui Dumnezeu este
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în centrul atenţiei. Sub influenţa harului divin, un astfel de cămin
devine un loc odihnitor pentru călătorii obosiţi, trudiţi. Prin veghere
atentă, eul nu este alimentat. Se formează deprinderi corecte. Există
o grijă deosebită pentru drepturile celorlalţi. La cârmă este credinţa
care lucrează prin dragoste şi curăţă sufletul – fiind suverană peste
toată casa. Sub influenţa sfinţitoare a unui asemenea cămin,
principiul frăţiei, prezentat în Cuvântul lui Dumnezeu, este mai
mult recunoscut şi i se dă ascultare.” E.White – Letter 272, 1903.
11 august, 1 Corinteni 13:5
Biblia la rând: Ieremia 25-27
„Tocmai în acest punct vital mulţi greşesc. Fericiţi sunt cei care
şi-au găsit greşeala şi au ajuns la înţelegerea şi practicarea dragostei
adevărate. ‚Dragostea nu caută folosul său.’ De aceea dragostea de
sine nu este deloc dragoste, în adevăratul sens al cuvântului. Nu
este decât un fals josnic. Şi cu toate acestea în cele mai multe cazuri
pe care lumea le numeşte dragoste de fapt nu este dragoste pentru
altul, ci dragoste de sine... Adevărata fericire se regăseşte în
proporţia în care există adevărata dragoste, lipsită de egoism.
Aceasta este o lecţie pe care lumea o învaţă cu greu, anume că
adevărata fericire se găseşte numai atunci când încetezi a o mai
căuta şi te decizi să lucrezi pentru fericirea altora.” E.Waggoner –
Galateni, p. 125
12 august, 1 Ioan 4:16
Biblia la rând: Ieremia 28-30
„Dragostea nu are sfârşit. Declaraţia este categorică: niciodată.
Nu există nici o excepţie şi nu se îngăduie vreuna datorită
împrejurărilor. Dragostea nu este afectată de împrejurări. Adesea
auzim vorbindu-se despre dragostea cuiva care se răceşte, dar
aceasta nu se poate întâmpla cu dragostea adevărată. Dragostea
adevărată este întotdeauna caldă, ea întotdeauna curge; nimic nu
poate îngheţa fântâna dragostei. Dragostea este absolut fără sfârşit
şi neschimbătoare, pur şi simplu pentru că este viaţa lui Dumnezeu.
Nu este nici o altă dragoste adevărată decât dragostea lui
Dumnezeu, de aceea singura posibilitate ca dragostea să poată fi
manifestată printre oameni este ca dragostea lui Dumnezeu sa fie
primită din plin în inimă prin Duhul Sfânt… Adevărul acesta îl
vedem atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, Fântâna dragostei.
El este dragoste. Dar nu se poate da nici o explicaţie pentru
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existenţa Sa. Cea mai înaltă idee omenească despre dragoste este să
iubeşti pentru că eşti iubit sau pentru că obiectul dragostei noastre
este uşor de iubit. Dar Dumnezeu iubeşte pe cei care nu sunt uşor
de iubit. El îi iubeşte pe cei care-L urăsc.” E.Waggoner – Galateni,
p. 125,126
13 august, Romani 12:10
Biblia la rând: Ieremia 31-32
„Adevărata fineţe şi gentileţe a manierelor nu se poate găsi
niciodată într-un cămin unde stăpâneşte egoismul. Cei fini cu
adevărat, totdeauna au minte şi inimă, totdeauna au consideraţie
pentru alţii. Adevărata fineţe nu găseşte satisfacţie pentru
împodobirea şi expunerea trupului. Adevărata fineţe şi nobleţe a
sufletului se va vedea în eforturile de a-i binecuvânta şi înălţa pe
alţii.” E.White – Mărturii, vol.2, p. 244
14 august, Estera 3:5
Biblia la rând: Ieremia 33-36
„Nici chiar cea mai exigentă supraveghere a comportamentului
nu este suficientă pentru a ascunde temperamentul impulsiv, spiritul
de critică şi vorbirea necugetată. Un comportament cu adevărat
manierat nu va putea fi niciodată cultivat, atâta timp cât eul este
considerat obiectul suprem al afecţiunilor. Iubirea trebuie să
locuiască în inimă. Motivaţiile acţiunilor unui creştin adevărat
izvorăsc din adâncurile iubirii faţă de Maestrul său. Din rădăcinile
simţămintelor sale faţă de Hristos, răsare un interes neegoist pentru
fraţii săi. Iubirea îi conferă celui ce o are onestitate, bunătate şi un
comportament plăcut şi atrăgător. Ea luminează expresia feţei şi
modelează tonul vocii; ea rafinează şi înalţă întreaga fiinţă.”
E.White – Slujitorii Evangheliei, p. 123
15 august, Ioan 7:46
Biblia la rând: Ieremia 37-39
„Regula de aur este principiul adevăratei curtoazii, iar cea mai
autentică ilustrare a acesteia se vede în viaţa şi caracterul Domnului
Isus. Oh, ce raze de blândeţe şi frumuseţe străluceau în jur în viaţa
de zi cu zi a Mântuitorului nostru! Ce dulceaţă răspândea numai
prezenţa Sa! Acelaşi spirit va fi descoperit şi în copiii Săi. Cei în a
căror inimă locuieşte Hristos vor fi înconjuraţi de o atmosferă
divină. Hainele lor albe vor fi înmiresmate cu parfumul grădinii lui
Dumnezeu. Feţele lor vor reflecta lumină din lumina Lui, netezind
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cărarea pentru cei obosiţi şi care se împiedică pe cale.” E.White –
Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 111
16 august, Matei 6:6
Biblia la rând: Ieremia 40-43
„Sunt mulţi aceia care s-au consacrat Domnului Hristos, şi
totuşi, n-au găsit o ocazie de a face o mare lucrare sau mari
sacrificii în slujba Sa. Unii ca aceştia se pot mângâia cu gândul că
nu este necesară supunerea, lepădarea de sine a martirului, care este
cea mai plăcută înaintea lui Dumnezeu; poate că nu misionarul care
a fost expus zilnic primejdiilor şi morţii va fi cel mai bine notat, în
rapoartele cerului. Creştinul însă, care se dovedeşte a fi creştin în
viaţa lui personală în predarea zilnică a eului său, în sinceritatea
scopului şi purităţii gândului, în blândeţe atunci când este provocat,
în credinţă şi evlavie, în credincioşie în cele mai neînsemnate
lucruri, unul care în viaţa de cămin reprezintă caracterul Domnului
Hristos – unul ca acesta poate fi mult mai preţios înaintea lui
Dumnezeu, decât poate cel mai renumit misionar sau martir.”
E.White – Parabolele Domnului, p. 404
17 august, Proverbe 16:32
Biblia la rând: Ieremia 44-46
„O, cât de diferite sunt criteriile după care Dumnezeu şi oamenii
măsoară caracterul! Dumnezeu vede multe ispite cărora le-am
rezistat, despre care lumea şi nici chiar prietenii cei mai apropiaţi nau ştiut nimic, niciodată – ispite în cămin, ispite în inimă. El vede
umilinţa inimii din cauza propriei slăbiciuni; pocăinţa sinceră, chiar
şi pentru un singur cuget rău. El vede deplina predare a inimii în
lucrarea Sa. El a luat notă de ceasurile grele de luptă cu sine, cu eul
– lupte ce au adus biruinţa.” E.White – Parabolele Domnului, 275
18 august, Ioan 6:9
Biblia la rând: Ieremia 47-48
„Studiaţi modul în care să-i învăţaţi pe copii să fie atenţi cu alţii.
Tinerii trebuie să fie obişnuiţi de timpuriu cu supunerea, lepădarea
de sine şi căutarea fericirii altora. Ei trebuie învăţaţi să-şi supună
temperamentul iute, să-şi reţină vorba înflăcărată, să manifeste
bunătate, curtoazie şi stăpânire de sine neschimbătoare. Cu câtă
grijă ar trebui părinţii să-i conducă pe copii ca să neutralizeze orice
faptă de egoism! Ei ar trebui să sugereze în mod continuu căi prin
care copiii lor pot deveni atenţi faţă de alţii şi pot învăţa să facă
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cinste părinţilor lor care fac totul pentru ei.” E.White – Îndrumarea
copilului, p. 134
19 august, 1 Regi 1:6
Biblia la rând: Ieremia 49
„Puţini sunt părinţii care încep destul de devreme să-i înveţe
ascultarea pe copiii lor. De obicei copilul este lăsat până la doi sau
trei ani, ca apoi părinţii să înceapă a-l disciplina. Ei se abţin de la
aceasta gândind că este prea tânăr ca să înveţe să asculte. Dar, în tot
acest timp, eul creşte puternic în mica făptură şi, cu fiecare zi ce
trece, devine tot mai greu pentru părinţi să câştige controlul asupra
copilului.” E.White – Îndrumarea copilului, p. 83
20 august, Proverbe 25:28
Biblia la rând: Ieremia 50
„În copilărie şi tinereţe caracterul este cel mai sensibil. Este
momentul prielnic de a dobândi puterea stăpânirii de sine. De la
vatra focului şi de la masa familiei sunt exercitate influenţe ale
căror rezultate durează cât veşnicia. Mai mult decât oricare
înzestrare naturală, obiceiurile întemeiate în primii ani hotărăsc
dacă un om va fi biruitor sau înfrânt în lupta vieţii.” E.White –
Îndrumarea copilului, p. 151
21 august, Proverbe 18:12
Biblia la rând: Ieremia 51-52
„Copiii au nevoie de apreciere, compasiune şi încurajare, dar ar
trebui să avem grijă să nu hrănim în ei o dragoste pentru laude. Nu
este înţelept să le acordăm o atenţie deosebită sau să repetăm cu ei
de faţă cuvintele lor înţelepte. Părintele sau învăţătorul care ţine
înaintea sa adevăratul ideal al caracterului şi posibilităţile de
realizare nu poate nutri sau încuraja spiritul de îngâmfare. El nu va
încuraja în tineri dorinţa sau efortul de etalare a capacităţilor sau
competenţelor lor. Cel care priveşte mai sus de sine însuşi va fi
umil; cu toate acestea, va avea o demnitate care nu va fi tulburată
sau făcută de ruşine de etalări exterioare sau măreţie omenească.”
E.White – Educaţie, p. 238
22 august, Filipeni 2:12,13
Biblia la rând: Plângeri 1-2
„Bătăliile se dau zilnic. O mare luptă se dă pe lângă fiecare
suflet între prinţul întunericului şi Prinţul vieţii. (…) Ca
reprezentanţi ai lui Dumnezeu, aveţi datoria de a vă preda Lui, ca El
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să poată plănui, dirija şi chiar de a lupta pentru voi, prin cooperarea
voastră. (…) El are să fie cu voi în lupta de zi cu zi împotriva eului,
pentru ca să puteţi fi consecvenţi principiilor; pentru ca patima,
când se luptă pentru supremaţie, să poată fi redusă la tăcere prin
harul lui Hristos; pentru ca voi să fiţi mai mult decât biruitori prin
Acela care ne-a iubit.” E.White – Harul uimitor, p. 34
23 august, Matei 14:30,31
Biblia la rând: Plângeri 3-5
„Este o mare nefericire să suferi de îndoială cronică, păstrânduţi gândurile îndreptate fără încetare asupra propriului eu. Dacă
priveşti spre sine, dacă eul este tema gândirii şi a conversaţiei tale,
nu te poţi aştepta să ajungi asemenea chipului lui Hristos. Nu eul
este mântuitorul tău. Tu nu deţii însuşiri răscumpărătoare în tine
însuţi. ‚Eul’ este un vas prea fragil pentru a purta credinţa ta. Vasul
acesta se va scufunda într-un mod tot atât de sigur, pe cât de sigură
este încrederea pe care i-ai acordat-o. Singura cale de a fi în
siguranţă este aceea de a te îmbarca pe corabia vieţii. Isus este
Căpitanul ei şi nu a pierdut niciodată un pasager.” E.White –
Scrisoarea 11, 1897
24 august, Isaia 41:10
Biblia la rând: Ezechiel 1-4
„Isus nu te-a lăsat să fii surprins de încercările şi greutăţile pe
care le întâmpini. El ţi-a spus totul cu privire la ele şi ţi-a mai spus
să nu te laşi înfrânt şi apăsat când vin încercările. Priveşte la Isus,
Răscumpărătorul tău, fii vesel şi bucură-te. Necazurile cele mai
grele de suportat sunt acelea care vin de la fraţii noştri de credinţă şi
de la prietenii noştri cei mai intimi; dar chiar şi aceste necazuri pot
fi suportate cu răbdare. Isus nu zace în mormântul cel nou al lui
Iosif. El a înviat şi S-a înălţat la cer pentru a mijloci în favoarea
noastră. Avem un Mântuitor care ne-a iubit atât de mult, încât a
murit pentru noi, pentru ca prin El să putem avea nădejde, putere,
curaj şi un loc cu El pe tronul Lui. El poate şi vrea să te ajute ori de
câte ori Îl rogi.” E.White – Mărturii pt. comunitate, vol.8, p. 129
25 august, 1 Petru 5:7
Biblia la rând: Ezechiel 5-8
„Dacă încerci să-ţi porţi singur poverile, vei fi zdrobit sub ele.
Ai răspunderi grele. Isus le cunoaşte şi nu te va părăsi, dacă tu nu-L
părăseşti. El este onorat când Îi încredinţezi Lui paza sufletului tău,
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ca unui Creator credincios. El te îndeamnă să nădăjduieşti în harul
Lui, crezând că El nu doreşte să porţi aceste grele răspunderi în
propria ta putere. Crede numai şi vei vedea mântuirea lui
Dumnezeu.” E.White – Mărturii pt. comunitate, vol.8, p. 129
26 august, Proverbe 3:5,6
Biblia la rând: Ezechiel 9-12
„Când începem să ne ocupăm pe cont propriu de realizarea
tuturor lucrurilor pe care le avem de făcut şi să depindem de propria
noastră înţelepciune pentru succes, noi luăm asupra noastră o
povară pe care Dumnezeu nu ne-a dat-o şi încercăm să o purtăm
fără ajutorul Lui. Ne asumăm responsabilităţile ce Îi aparţin lui
Dumnezeu şi, astfel, ne aşezăm realmente în locul Său. În aceste
condiţii, suntem îndreptăţiţi să ne temem şi să anticipăm pericolele
şi eşecul, deoarece ele vor veni în mod sigur asupra noastră. Dar,
dacă credem cu adevărat că Dumnezeu ne iubeşte şi ne doreşte
binele, vom înceta să ne îngrijorăm cu privire la viitor. Dacă ne
vom încrede în Dumnezeu, aşa cum se încrede un copil în părintele
lui, atunci necazurile şi crizele vieţii noastre vor dispărea, deoarece
voinţa noastră este cufundată în voinţa lui Dumnezeu.” E.White –
Minte, caracter şi personalitate, vol.2, p. 102
27 august, Psalmi 23:1,2
Biblia la rând: Ezechiel 13-15
„Deci cum putem noi murmura şi cum putem să ne plângem?
Cum putem noi să ne îngrijorăm şi să fim neliniştiţi pentru viitor?
Nu este Domnul în corabie cu noi? Nu împarte El cu noi pericolul
în care ne aflăm? Credem noi asigurarea din Cuvântul Său? Atunci,
cum putem să risipim timpul, plângându-ne singuri de milă? A face
astfel – a murmura din cauza vieţii noastre grele sau a ne mira de ce
sunt îngăduite să vină asupra noastră asemenea încercări –
înseamnă a nu crede cuvintele Domnului: ‚Eu sunt cu tine! Eu nu te
voi uita, nu te voi părăsi!’ Şi atunci nu numai că temerile noastre
egoiste vor fi uitate la gândul că Isus împărtăşeşte necazul nostru,
dar ne putem bucura în mijlocul furtunii, ştiind că El nu poate pieri
şi, ca urmare, deoarece El este cu noi, noi nu putem pieri. Chiar
dacă ar veni moartea, nu trebuie ca lucrul acesta să ne zguduie
credinţa, pentru că El a murit şi chiar prin acest fapt El a biruit
moartea. Chiar şi în aceasta ne putem bucura.” E.Waggoner –
Semnele timpului, 21 sep. 1891
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28 august, Ioan 10:28
Biblia la rând: Ezechiel 16-17
„Dumnezeu e în stare şi doreşte să împartă servilor săi toată
puterea de care au nevoie şi să le dea înţelepciunea necesară
diferitelor lor trebuinţe. El va împlini, mai mult decât suficient,
aşteptările acelora care îşi pun încrederea în El. Isus nu ne cheamă
să-L urmăm, pentru ca apoi să ne părăsească. Dacă predăm vieţile
noastre în slujba Sa, niciodată nu vom fi în vreo situaţie pentru care
Dumnezeu să nu fi făcut o asigurare. Oricare ar fi situaţia noastră,
avem o Călăuză care să ne îndrume pe drumul nostru; oricare ar fi
încurcătura noastră, avem un Sfătuitor sigur, oricare ar fi necazul
nostru, pierderea grea sau singurătatea în care am fi, avem un
Prieten compătimitor. Dacă în ignoranţa noastră, facem un pas
greşit, Hristos nu ne părăseşte... Căci El va izbăvi pe săracul care
strigă şi pe nenorocitul care n-are ajutor.”(Ps.72:12).” E.White –
Credinţa prin care trăiesc, p. 126
29 august, Deuteronom 32:9-12 Biblia la rând: Ezechiel 18-20
„Dacă Israel ar fi ascultat de instrucţiunile date lor prin Moise,
nici unul din acei care au pornit în călătorie din Egipt nu ar fi căzut
în pustie pradă bolilor sau morţii. Ei erau sub protecţia unui
Conducător puternic. Hristos le garantase că îi va conduce în
siguranţă în ţara făgăduită, dacă aveau să urmeze călăuzirea Sa.
Această mulţime colosală care număra peste un milion de oameni
era sub conducerea Sa directă. Ei erau familia lui. Interesul Său era
pentru fiecare dintre ei.” E.White – Manuscris 144, 1903
30 august, Hagai 2:23
Biblia la rând: Ezechiel 21-22
„Curcubeul făgăduinţei, care înconjoară tronul de sus, este o
mărturie veşnică pentru faptul că ‚atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu născut pentru ca oricine
crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică’ (Ioan 3:16). Acesta
dă mărturie Universului că Dumnezeu nu-Şi va uita niciodată copiii
în lupta cu răul. Pentru noi, el este o asigurare că vom avea tărie şi
protecţie atâta timp cât însuşi tronul va exista.” E.White – Divina
vindecare, p. 95
31 august, Isaia 49: 15, 16
Biblia la rând: Ezechiel 23-24
„Hristos nu va părăsi sufletul pentru care Şi-a dat viaţa. Sufletul
poate să-L părăsească şi să fie copleşit de ispită, dar Hristos nu
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poate să Se întoarcă niciodată de la cineva pentru care a dat ca preţ
de răscumpărate propria Sa viaţă. Trăiţi în legătură cu Hristos cel
viu şi El vă va ţine tare cu o mână care nu vă va lăsa. Să cunoaştem
şi să credem iubirea pe care o are Dumnezeu faţă de noi şi atunci
vom fi în siguranţă. Iubirea aceasta este o fortăreaţă de neînvins
împotriva tuturor înşelăciunilor şi asalturilor Satanei. ‚Numele
Domnului este un turn tare, cel neprihănit fuge în El şi stă la
adăpost’ (Prov. 18,10).” E.White – Cugetări, p. 120
1 sept.,
Ioan 8:29
Biblia la rând: Ezechiel 25-27
„Prezenţa Tatălui L-a înconjurat pe Hristos şi nimic nu L-a lovit în
afară de ceea ce a îngăduit iubirea infinită, pentru binecuvântarea
lumii. Acesta era izvorul mângâierii Sale, acesta este şi al nostru.
Cel care este umplut cu Duhul lui Hristos rămâne în Hristos. Orice
ar veni asupră-i vine de la Mântuitorul, care îl înconjoară cu
prezenţa Sa. Nimic nu îl poate atinge dacă Domnul nu aprobă.
Toate suferinţele şi necazurile noastre, toate ispitele şi încercările,
toate întristările şi durerile, toate persecuţiile şi privaţiunile, pe
scurt, toate lucrează împreună pentru binele nostru. Toate
experienţele şi împrejurările sunt lucrătorii lui Dumnezeu prin care
binele ajunge la noi.” E.White – Divina vindecare, p. 489
2 sept.,
Matei 15:32
Biblia la rând: Ezechiel 28-30
„Isus era izvorul harului vindecător pentru lume şi, în tot timpul
acelor ani pe care i-a petrecut retras la Nazaret, viaţa Sa se revărsa
în râuri de iubire şi de bunătate. Bătrânii, cei întristaţi şi împovăraţi
de păcat, copiii la joacă în bucuria lor nevinovată, micile creaturi
din crânguri, animalele răbdătoare, purtătoare de poveri – toată
suflarea era mai fericită datorită prezenţei Sale. El, al cărui cuvânt
puternic susţinea lumile, Se apleca să aline o pasăre rănită. Nimic
nu rămânea neobservat de El, nimic faţă de care să nu binevoiască
să dea ajutor.” E.White – Hristos, lumina lumii, p. 75
3 sept.,
Marcu 1:41
Biblia la rând: Ezechiel 31-32
„Isus căuta să-i ajute pe toţi cei în suferinţă, pe care îi întâlnea.
Nu avea mulţi bani de dat. Dar, de multe ori, Se lăsa nemâncat ca
să-i ajute pe aceia care erau în mai mare lipsă ca El. Fraţii Lui
simţeau că influenţa Lui era cu totul deosebită de a lor. El avea tact,
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aşa cum nici unul dintre ei nu avea şi cum nici nu doreau să aibă.
Când ei vorbeau aspru cu bieţii oameni nenorociţi, Isus îi căuta şi le
spunea cuvinte de încurajare. Celor care erau în nevoie, le dădea un
pahar cu apă rece sau le dădea în mod discret chiar hrana Lui.
Alinându-le suferinţele, adevărurile pe care le învăţa erau unite cu
fapte bune şi, în felul acesta, erau fixate în minte.” E.White –
Hristos, lumina lumii, p. 88
4 sept.,
Matei 9:35,36
Biblia la rând: Ezechiel 33-35
„El n-a trecut pe lângă nici o fiinţă umană ca şi cum ar fi fost
fără valoare, ci a căutat să dea fiecăreia leacul mântuitor. Oriunde
Se găsea, El ştia să dea o învăţătură potrivită cu locul şi
împrejurările. Căuta să inspire nădejde celui mai decăzut şi celui
lipsit de perspective, asigurându-i că pot ajunge şi ei copii
neprihăniţi şi nevinovaţi ai lui Dumnezeu. Adesea, îi întâlnea pe
aceia care se aruncaseră în stăpânirea lui Satana şi care nu aveau
putere să se desfacă din mrejele lui. Unora ca acestora, descurajaţi,
bolnavi, ispitiţi şi decăzuţi, Isus le spunea cuvinte de cea mai
duioasă milă, cuvinte de care ei aveau nevoie şi pe care le puteau
înţelege. Pe alţii îi găsea în luptă pe viaţă şi pe moarte cu vrăjmaşul
sufletelor. Pe aceştia îi încuraja să stăruie, asigurându-i că vor birui,
pentru că îngerii lui Dumnezeu erau de partea lor şi aveau să le dea
biruinţa. Aceia pe care îi ajuta în felul acesta erau convinşi că în
faţa lor era Cineva în care se puteau încrede cu toată inima. El nu
avea să trădeze tainele pe care le ascultase urechea Sa sensibilă.
Isus vindeca şi corpul şi sufletul. El Se interesa de orice suferinţă pe
care o întâlnea şi aducea vindecare tuturor suferinzilor, deoarece
cuvintele Lui blânde erau ca un balsam vindecător. Nimeni nu
putea zice că El a făcut o minune; dar puterea vindecătoare a iubirii
pornea de la El la cei bolnavi şi apăsaţi.” E.White – Hristos, lumina
lumii, p. 92,93
5 sept.,
Proverbe 11:25
Biblia la rând: Ezechiel 36-38
„Legea iubirii pretinde consacrarea trupului, minţii şi sufletului
în slujba lui Dumnezeu şi a semenilor noştri. Şi această slujire, în
timp ce face ca noi să fim o binecuvântare pentru alţii, ne aduce
nouă înşine cele mai mari binecuvântări. Altruismul stă la baza
oricărei dezvoltări reale. Printr-o slujire altruistă ne cultivăm în
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gradul cel mai înalt fiecare calitate. Devenim din ce în ce mai mult
părtaşi la natura divină. Suntem potriviţi pentru cer, pentru că
primim cerul în inimile noastre.” E.White – Educaţie, p. 17
6 sept.,
Proverbe 19:17
Biblia la rând: Ezechiel 39-40
„Singura cale pentru a creşte în har este aceea de a face în mod
dezinteresat lucrarea pe care ne-a încredinţat-o Domnul Hristos: a
face tot ceea ce stă în puterile noastre ca să ajutăm şi să
binecuvântăm pe aceia care au nevoie de ajutorul pe care li-l putem
da. Puterea vine prin exerciţiu; activitatea este în esenţă condiţia
vieţii. Aceia care se străduiesc să menţină vieţuirea creştină,
acceptând în mod pasiv binecuvântările ce vin prin mijloacele
harului, fără să facă nimic pentru Hristos nu fac altceva decât
încearcă să trăiască numai mâncând, fără să şi muncească. Dar în
cele spirituale, ca şi în cele fizice, aceasta are întotdeauna ca
rezultat degenerare şi decădere. Un om care va refuza să-şi
folosească membrele sale nu peste mult timp nu va mai avea putere
ca să le folosească. Tot la fel şi creştinul care nu va folosi puterile
pe care i le-a dat Dumnezeu, nu numai că nu va mai creşte în
Hristos, dar va pierde şi puterea pe care o avea.” E.White – Calea
către Hristos, p. 80,81
7 sept.,
Proverbe 11:24
Biblia la rând: Ezechiel 41-43
„Folosite pentru binecuvântarea altora, darurile Sale se
înmulţesc, cresc. Circumscrise la o slujire egoistă, ele descresc şi în
final sunt retrase. Acela care refuză să împartă şi altora din darurile
primite, va constata – în cele din urmă – că nu mai are nimic de dat.
El este supus unui proces care cu siguranţă va diminua, va pipernici
şi în cele din urmă va nimici calităţile sufletului.” E.White –
Parabolele Domnului, p. 248
8 sept.,
Luca 6:38
Biblia la rând: Ezechiel 44-46
„Efortul făcut pentru binecuvântarea altora va avea ca rezultat
propria noastră binecuvântare. Acesta a fost de fapt scopul urmărit
de Dumnezeu atunci când ne-a dat partea noastră de lucru în cadrul
Planului de Mântuire. El a dat astfel oamenilor privilegiul de a
deveni părtaşi de natură divină şi, la rândul lor, aceştia să fie o
binecuvântarea pentru toţi semenii lor. Aceasta este cea mai mare
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onoare, cea mai mare bucurie pe care Dumnezeu o poate da celor
credincioşi. Cei care devin astfel părtaşi la lucrarea iubirii divine
sunt aduşi cel mai aproape de Creatorul lor.” E.White – Calea către
Hristos, p. 79,80
9 sept.,
1 Corinteni 9:19
Biblia la rând: Ezechiel 47-48
„Să învăţăm a ne încrede în iubirea Lui, aşezând asupra Sa
grijile noastre. Să gustăm bucuria câştigării sufletelor pentru El.
Căci în iubirea şi interesul nostru pentru cei pierduţi, vom uita de
noi înşine, de eul nostru. Atunci, plăcerile firii îşi vor pierde puterea
seducătoare, iar greutăţile nu ne vor mai descuraja. Plugul
adevărului îşi va face atunci lucrarea sa. El va desţeleni ogorul. El
nu va reteza numai vârfurile mărăcinilor, ci îi va scoate din
rădăcină.”E.White – Parabolele Domnului, p. 59
10 sept., Fapte 20:35
Biblia la rând: Daniel 1-3
„Aceia care îşi predau viaţa unei serviri creştine cunosc ce
înseamnă adevărata fericire. Interesele şi rugăciunile lor se întind
dincolo de eul personal. Ei înşişi cresc atunci când caută să-i ajute
pe alţii. Ei se familiarizează cu cele mai mari planuri, cu cele mai
înflăcărate acţiuni cutezătoare, şi ce pot face ei decât să crească
atunci când se aşază în canalul divin al luminii şi binecuvântării?
Unii ca aceştia primesc înţelepciune din cer. Ei ajung să se
identifice din ce în ce mai mult cu Hristos în toate planurile Lui. Nu
e prilej pentru stagnare spirituală. Ambiţia egoistă şi slujirea de sine
sunt mustrate prin contactul constant cu interesele absorbitoare,
aspiraţiile înălţătoare, care aparţin de activităţile înalte şi sfinte.”
E.White – Mărturii pt. comunitate, vol.9, p. 43
11 sept., Luca 10:33-35
Biblia la rând: Daniel 4-5
„În întâmplarea samariteanului milos, Hristos ilustrează natura
adevăratei religii. El arată că aceasta nu constă în sisteme, crezuri
sau ritualuri, ci în fapte de iubire, în facerea celui mai mare bine
altora, în bunătate veritabilă… Astăzi este tot atât de mare nevoie în
lume de această lecţie ca şi atunci când a fost rostită de Isus.
Egoismul şi formalitatea rece aproape că au stins focul iubirii şi au
risipit calităţile ce ar trebui să parfumeze caracterul. Mulţi din cei
care-i poartă numele au pierdut din vedere faptul că, fiind creştini,
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ei trebuie să-L reprezinte pe Hristos. Dacă nu manifestăm lepădarea
de sine pentru binele altora în cercul familiei, între vecini, în
biserică şi oriunde ne-am afla, atunci nu suntem creştini, oricare near fi mărturisirea.” E.White – Lucrarea de binefacere, p. 38
12 sept., Iacov 1:27
Biblia la rând: Daniel 6-8
„Adevărata compasiune a omului faţă de semenii lui ar trebui să
fie semnul care îi deosebeşte pe cei care Îl iubesc pe Dumnezeu şi
se tem de El, de cei care nu respectă legea Sa. Cât de mare a fost
mila exprimată de Hristos prin faptul că a venit în lume ca Să-şi dea
viaţa ca jertfă pentru omenirea muribundă! Religia Lui ducea la
îndeplinirea adevăratei lucrări misionare medicale. El era o putere
vindecătoare. ‘Milă voiesc şi nu jertfă’, a spus El. Acesta este testul
pe care marele Autor al adevărului l-a folosit pentru a distinge între
religia adevărată şi cea falsă. Satana face jocul vieţii pentru fiecare
suflet. El ştie că mila demonstrată în mod practic este testul purităţii
şi altruismului inimii şi va face orice efort posibil ca să ne închidă
inima la nevoile altora, ca până la urmă să nu mai fim mişcaţi la
vederea suferinţei. El va pune multe lucruri în cale pentru a
împiedica manifestarea iubirii şi a simpatiei.” E.White – Lucrarea
de binefacere, p. 33
13 sept., Matei 25:14
Biblia la rând: Daniel 9-12
„Urmaşii Domnului Hristos au fost răscumpăraţi pentru slujire.
Domnul ne învaţă că scopul real al vieţii este slujirea. Domnul
Hristos a fost muncitor şi tuturor urmaşilor Săi le-a dat legea slujirii
– slujirii lui Dumnezeu şi a semenilor lor. Aici, Domnul Hristos a
prezentat lumii cea mai înaltă concepţie a vieţii ce a fost cunoscută
vreodată. Trăind pentru a sluji altora, omul este astfel adus în
legătură cu Domnul Hristos. Legea slujirii devine veriga de legătură
ce ne leagă de Dumnezeu şi de semenii noştri.” E.White –
Parabolele Domnului, p. 327
14 sept., Luca 9:23
Biblia la rând: Osea 1-4
„Noi trebuie să trăim pentru lumea viitoare. Este atât de
devastator să trăieşti la întâmplare, o viaţă fără sens. Noi urmărim
un scop în viaţă – o viaţă pentru un scop. Dumnezeu să ne ajute să
fim oameni care se sacrifică pe ei înşişi, se preocupă mai puţin
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pentru ei, uită de ei şi de interesele lor egoiste şi împlinesc binele
nu pentru onoarea pe care ne aşteaptă să o primim aici, ci pentru că
acesta este scopul vieţii noastre şi justificarea finală a întregii
noastre existenţe. Fie ca rugăciunea noastră zilnică să se înalţe la
Dumnezeu, pentru ca El să ne elibereze de egoismul nostru.”
E.White – Minte, caracter şi personalitate, vol.2, p. 417
15 sept., 2 Corinteni 8:9
Biblia la rând: Osea 5-9
„Planul de mântuire a fost conceput cu o jertfă atât de lată şi
adâncă şi înaltă, încât este de nemăsurat. Hristos nu Şi-a trimis
îngerii în această lume căzută, în timp ce El a rămas în ceruri; ci El
însuşi a ieşit în afara taberei, suferind ocara. A devenit un ‚om al
durerii şi obişnuit cu suferinţa’; El Însuşi a luat deficienţele noastre
şi a purtat slăbiciunile noastre. Iar absenţa tăgăduirii de sine în
urmaşii Lui declaraţi, este privită de Dumnezeu ca o tăgăduire a
numelui de creştin. Aceia care afirmă că sunt una cu Hristos şi îşi
permit dorinţe egoiste după haine, mobilă şi mâncăruri scumpe şi
bogate, sunt creştini numai cu numele. A fi creştin înseamnă a fi
asemenea lui Hristos.” E.White – Sfaturi pentru ispravnici, p. 42,43
16 sept., Luca 5:28
Biblia la rând: Osea 10-14
„Matei a lăsat totul, s-a sculat şi a mers după El. N-a fost nici o
ezitare, nici o îndoială, nici un gând pentru faptul că el urma să
schimbe ocupaţia lui bănoasă cu sărăcia şi greutăţile. Îi era de ajuns
să se afle împreună cu Isus, să poată asculta cuvintele Lui şi să se
unească cu El în lucrare.” E.White – Hristos, lumina lumii, p. 215
17 sept., Luca 5:10,11
Biblia la rând: ioel 1-3
„Aşa se întâmplase şi cu ucenicii chemaţi mai înainte. Când Isus
a invitat pe Petru şi pe tovarăşii lui să-I urmeze, ei au părăsit îndată
corăbiile şi plasele lor. Unii dintre aceşti ucenici aveau prieteni care
depindeau de sprijinul lor; dar când au primit chemarea
Mântuitorului n-au ezitat şi n-au întrebat: ‚Cum vom trăi şi cum îmi
voi întreţine familia?’ Ei au ascultat chemarea; şi când mai târziu
Isus i-a întrebat: ‘Când v-am trimis fără pungă, fără traistă şi fără
îmbrăcăminte, aţi dus voi lipsă de ceva?’ Ei au răspuns: ‘De
nimic.’(Luca 22:35)” E.White – Hristos, lumina lumii, p. 215
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18 sept., Ezechiel 7:19
Biblia la rând: Amos 1-4
„Dorinţa ta de avere a fost ideea centrală a minţii tale. Această
unică pasiune, a dobândirii de bani, a redus la tăcere orice
considerent nobil şi înalt şi te-a făcut indiferent faţă de nevoile
altora. Te-ai făcut aproape la fel de insensibil ca o bucată de fier.
Aurul şi argintul tău sunt infectate şi au devenit o cangrenă a
sufletului. Dacă generozitatea ta ar fi crescut o dată cu bogăţiile
tale, ai fi privit banii ca pe un mijloc prin care să poţi face bine.”
E.White – Mărturii pt. comunitate, vol.3, p. 598
19 sept., 1 Timotei 6:9
Biblia la rând: Amos 5-9
„Domnul a spus îngerului Său, care te-a slujit: ‚Eu am pus-o la
încercare în sărăcie şi suferinţă şi ea nu s-a despărţit de Mine, nici
nu s-a revoltat împotriva Mea. Acum o voi pune la încercare în
prosperitate. Am să-i descopăr o pagină a inimii umane, cu care n-a
făcut cunoştinţă. Îi voi arăta că banii sunt cel mai periculos vrăjmaş
pe care l-a întâlnit vreodată. Am să-i descopăr înşelăciunea
bogăţiilor, că ele sunt o cursă, chiar pentru cei care socotesc că sunt
siguri faţă de egoism şi se dovedesc a fi împotriva înălţării,
extravaganţei, mândriei şi plăcerii de a fi lăudaţi de oameni.’”
E.White –2T, p. 278.
20 sept., 1 Timotei 6:10
Biblia la rând: Obadia 1
„Am văzut că Satana le-a poruncit îngerilor lui să-şi întindă
capcanele în special pentru cei care aşteptau ce-a de-a doua venire a
lui Hristos şi păzeau toate poruncile lui Dumnezeu… Mergeţi,
îmbătaţi-i cu nenumărate griji pe cei ce au pământuri şi bani. Dacă
îi veţi putea face să-şi întoarcă iubirea către aceste lucruri, încă nu
i-am pierdut. Ei pot să mărturisească tot ce poftesc – faceţi-i numai
să le pese mai mult de bani decât de succesul Împărăţiei lui Hristos
sau de răspândirea adevărurilor pe care le urâm. Prezentaţi lumea
înaintea lor în cea mai atrăgătoare lumină, pentru ca ei să o
iubească şi să o idolatrizeze. Trebuie să păstrăm în rândurile noastre
toate mijloacele materiale prin care putem câştiga controlul.
Luptaţi-vă pentru fiecare centimetru de teren. Faceţi ca lăcomia şi
dragostea pentru comorile pământeşti să fie trăsăturile
fundamentale ale caracterului lor. Atâta vreme cât aceste trăsături
domnesc, mântuirea şi harul vor sta deoparte. Îngrămădiţi în jurul
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lor orice atracţie şi ei vor fi cu siguranţă ai noştri. Şi nu numai că
vom fi siguri de ei, dar influenţa lor detestabilă nu va mai fi
exercitată pentru a-i conduce pe alţii la cer.’” E.White – Experienţe
şi viziuni, p. 267,268
21 sept., 1 Timotei 6:9
Biblia la rând: Iona 1-4
„Dumnezeu nu poate fi de acord nici cu cel mai mic grad de
lăcomie sau egoism şi este scârbit de rugăciunile şi cererile celor
care îşi îngăduie aceste trăsături rele. Văzând că nu are mult timp,
Satana îi face pe oameni să fie tot mai egoişti şi mai lacomi şi
jubilează apoi văzându-i preocupaţi de ei înşişi, avari şi lipsiţi de
generozitate. Dacă ochii unor asemenea persoane ar putea fi
deschişi, l-ar putea vedea pe Satana într-un triumf diabolic, jubilând
din pricina lor şi râzând de nebunia celor care îi acceptă sugestiile şi
intră în capcanele lui... Toţi aceştia vor fi cernuţi şi scoşi în afara
poporului lui Dumnezeu.” E.White – Experienţe şi viziuni, p. 269
22 sept., 2 Corinteni 8:21
Biblia la rând: Mica 1-4
„Un om cu adevărat onest nu va profita niciodată de slăbiciunea
de caracter sau de incompetenţa altuia pentru a-şi umple
portmoneul, ci va încasa un preţ echitabil pentru ceea ce vinde.
Dacă marfa vândută prezintă defecte, el le va declara în mod
deschis fratelui sau semenului său, chiar dacă, procedând astfel, ar
fi posibil să-şi prejudicieze propriile sale interese financiare.”
E.White – Scrisoarea 3, 1878
23 sept., Isaia 58:6-8
Biblia la rând: Mica 5-7
„Mi s-a arătat că motivul pentru care poporul lui Dumnezeu nu
este mai spiritual şi nu are mai multă credinţă este acela că este
afectat de egoism. Profetul se adresează păzitorilor Sabatului; nu
păcătoşilor, nu necredincioşilor, ci celor care au mari pretenţii de
neprihănire. Nu abundenţa întrunirilor voastre este ceea ce acceptă
Dumnezeu. Nu rugăciunile numeroase, ci facerea binelui,
îndeplinirea binelui potrivit la timpul potrivit; a fi mai puţin
preocupaţi de sine şi mai mărinimoşi. Sufletele noastre trebuie să se
dezvolte. Atunci Dumnezeu le va face ca o grădină udată ale cărei
izvoare nu seacă.” E.White – Lucrarea de binefacere, p. 26
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24 sept., Isaia 58:9,10
Biblia la rând: Naum 1-3
„Înaintea noastră se află o mie de uşi prin care putem fi de folos.
Adesea, ne plângem de resursele sărace de care dispunem, dar, dacă
ar fi cu adevărat sinceri, creştinii şi-ar putea înmulţi mijloacele de o
mie de ori. Egoismul, îngăduinţa de sine sunt cele care stau în calea
folosului pe care l-am putea aduce. Cât de multe cheltuieli se fac
pentru lucruri care nu sunt altceva decât idoli care ne acaparează
gândurile, timpul şi tăria ce ar trebui folosite pentru un scop mai
înalt! Cât de mulţi bani sunt irosiţi pe case şi mobilier scump, pe
plăceri egoiste, pe o hrană sofisticată şi dăunătoare, pe îngăduinţe
vătămătoare! Cât de mult se aruncă în vânt pe daruri care nu sunt de
folos nimănui! Cei care mărturisesc că sunt creştini cheltuiesc pe
lucruri inutile, adesea vătămătoare, mai mult, de multe ori mai mult
decât cheltuiesc pentru salvarea de suflete din mâna ispititorului.”
E.White – Divina vindecare, p. 207
25 sept., 1 Ioan 4:8
Biblia la rând: Habacuc 1-3
„Cel ce se iubeşte numai pe sine, este un călcător al Legii. Acest
lucru dorea Isus să-l lămurească tânărului; şi de aceea El l-a pus la
probă, un test care să scoată în evidenţă egoismul inimii sale. El i-a
arătat pata, partea bolnavă a caracterului său. Tânărul n-a mai
manifestat dorinţa unei mai mari iluminări. În sufletul său, el
cultiva un idol; lumea era dumnezeul său. El mărturisea că păzeşte
poruncile, dar era lipsit de principiile ce formau chiar spiritul şi
viaţa tuturor poruncilor. El nu avea adevărata iubire faţă de
Dumnezeu şi faţă de om. Lipsa aceasta era lipsa a tot ceea ce l-ar fi
putut califica să intre în împărăţia Cerurilor. Din cauza iubirii sale
egoiste şi a dorinţei sale de câştig lumesc, el nu mai era în armonie
cu principiile cerului.” E.White – Parabolele Domnului, p. 393
26 sept., Matei 21:19
Biblia la rând: Țefania 1-3
„Faptul că Hristos a blestemat pomul pe care propria putere îl
crease stă ca o avertizare pentru toate bisericile şi pentru toţi
creştinii. Nimeni nu poate trăi Legea lui Dumnezeu fără să
slujească altora. Dar sunt mulţi oameni care nu trăiesc viaţa
neegoistă, plină de milă a lui Hristos... Zic, dar nu fac. În sentinţa
rostită asupra smochinului, Hristos demonstrează cât de urâtă este
în ochii Lui această pretenţie deşartă. El declară că păcătosul
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neprefăcut este mai puţin vinovat decât acela care zice că-I serveşte
lui Dumnezeu, dar nu aduce roade pentru slava Sa.” E.White –
Hristos, lumina lumii, p. 585
27 sept., Proverbe 20:6
Biblia la rând: Hagai 1-2
„Am cunoscut persoane care fac mare caz de mărturisirea lor,
ale căror inimi sunt aşa de ambalate în iubire de sine şi egoism,
încât nu pot aprecia ceea ce scriu eu. Toată viaţa lor s-au gândit şi
au trăit numai pentru ei înşişi. A te sacrifica spre a face bine altora
sau a te lipsi pe tine spre a-i ajuta pe alţii – nici vorbă de aşa ceva la
ei. N-au nici cea mai mică idee că Dumnezeu cere aceasta de la ei.
Idolul lor este eul. În veşnicie trec săptămâni, luni şi ani, dar ei n-au
nici un raport în ceruri despre fapte binefăcătoare, de sacrificiu
pentru binele altora, de hrănirea celor flămânzi, de îmbrăcare a
celor goi sau de primirea în casă a celor străini. Această primire de
străini, ca oaspeţi, nu este agreabilă. Dacă ei ar şti că toţi cei care au
căutat să facă şi altora parte de dărnicia lor sunt vrednici de laudă,
atunci ar putea fi convinşi să facă ceva în privinţa aceasta. Dar este
o virtute în a risca ceva. Poate că am putea să-i primim ca oaspeţi
pe îngeri.” E.White – Mărturii pt. comunitate, vol.2, p. 27
28 sept., 2 Corinteni 12:15,16 Biblia la rând: Zaharia 1-5
„Dumnezeu vrea să aibă oameni gata să rişte totul şi orice ca să
salveze suflete. Cei care nu vor să înainteze decât atunci când văd
mai dinainte fiecare pas al căii lor în toată claritatea lui, nu vor fi de
folos în acest timp pentru înaintarea adevărului lui Dumnezeu.
Acum este nevoie de lucrători care să se arunce înainte, atât în
întuneric cât şi în lumină, şi care să stea cu bărbăţie neclintiţi sub
descurajări şi dezamăgiri, lucrând înainte cu credinţă şi semănând
cu lacrimi şi cu nădejde stăruitoare de-a lungul apelor, încrezători
în Domnul că El le va face să rodească. Dumnezeu caută bărbaţi,
plini de curaj, nădejde, credinţă şi stăruinţă ca să lucreze spre o
ţintă.” E.White – Schiţe din viaţa mea, p. 169
29 sept., Filipeni 3:7,8
Biblia la rând: Zaharia 6-10
„În măsura în care iubirea lui Hristos ne umple inima şi ne
controlează viaţa, lăcomia, egoismul şi iubirea comodităţii vor fi
înfrânte şi plăcerea noastră va fi de a face voia lui Hristos, ai cărui
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slujitori pretindem că suntem. Fericirea noastră va fi atunci
proporţională cu lucrările noastre altruiste, înrâurite de iubirea lui
Hristos.” E.White – Mărturii pt. comunitate, vol.3, p. 416
30 sept., Romani 5:5
Biblia la rând: Zaharia 11-14
„Să presupunem că Domnul Hristos ar locui în fiecare inimă şi
egoismul, sub toate formele lui, ar fi îndepărtat din biserică. Care ar
fi rezultatul? Armonia, unitatea şi iubirea frăţească s-ar vedea tot
aşa de real şi adevărat ca în biserica pe care a înfiinţat-o pentru
prima dată Domnul Hristos. Activitatea creştină s-ar vedea
pretutindeni. Întreaga biserică ar fi cuprinsă de flăcările sacrificiului
pentru slava lui Dumnezeu. Fiecare creştin va oferi totul pentru a fi
consumat pe altar, ca rezultat al sacrificiului. Ar fi atunci o
activitate mult mai mare în a produce metode noi, care să fie
folosite şi în studierea modului în care să ne apropiem mai mult de
sărmanii păcătoşi, spre a-i salva de la ruina veşnică.” E.White –
Mărturii pt. comunitate, vol.5, p. 216
1 oct.,
Galateni 5:22,23
Biblia la rând: Maleahi 1-4
„Oriunde se dă pe faţă iubire şi simpatie, acolo unde inima
acţionează spre binecuvântarea şi ajutorarea altora, acolo se
manifestă lucrarea Duhului cel Sfânt al lui Dumnezeu. În inima
păgânismului, oamenii care nu au nici o cunoştinţă a Legii scrise a
lui Dumnezeu, care n-au auzit niciodată despre numele Domnului
Hristos, au fost buni cu slujitorii Săi, ocrotindu-i cu primejdia
propriei lor vieţi. Faptele lor mărturisesc despre lucrarea unei puteri
divine. Duhul Sfânt a însămânţat harul Domnului Hristos în inima
acestor sălbatici şi a deşteptat simpatia lor, contrar naturii şi
educaţiei lor. Lumina ‚care luminează pe orice om venind în lume’
(Ioan l: 9) străluceşte în sufletele lor; şi această lumină, dacă este
urmată, va călăuzi picioarele lor spre Împărăţia lui Dumnezeu.”
E.White – Parabolele Domnului, p. 386
2 oct.,
Apocalipsa 2:4,5
Biblia la rând: Matei 1-4
„Primul impuls al inimii reînnoite este de a-i aduce şi pe alţii la
Mântuitorul. Cei care nu au această dorinţă dau dovadă că şi-au
pierdut dragostea dintâi. Ei ar trebui să-şi cerceteze inimile
îndeaproape în lumina Cuvântului lui Dumnezeu şi să caute cu
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seriozitate un nou botez cu Duhul lui Hristos. Să se roage pentru o
înţelegere mai profundă a acelei iubirii minunate pe care Isus a
manifestat-o faţă de noi, părăsind ţinuturile Sale şi venind într-o
lume căzută pentru a-i salva pe cei care pier.” E.White – Lucrarea
de binefacere, p. 49,50
3 oct.,
1 Corinteni 6:19
Biblia la rând: Matei 5-6
„Scopul lui Dumnezeu din veacurile veşnice a fost ca fiecare
fiinţă creată, de la serafimul luminos şi sfânt şi până la om, să fie un
templu în care să locuiască Creatorul. Din cauza păcatului, omul a
încetat să mai fie un templu pentru Dumnezeu. Fiind întunecată şi
mânjită de rele, inima omului n-a mai dat la iveală slava Celui
Sfânt. Dar planul cerului a fost realizat prin întruparea Fiului lui
Dumnezeu. Dumnezeu locuieşte în corp omenesc şi prin harul
salvator inima devine din nou templul Său. Dumnezeu vroia ca
templul din Ierusalim să fie o mărturie continuă despre înaltele
ţeluri puse în faţa fiecărei fiinţe. Dar iudeii n-au înţeles
însemnătatea clădirii la care priveau cu atâta mândrie. Ei nu s-au
consacrat pentru a fi temple sfinte ale Spiritului lui Dumnezeu.”
E.White – Hristos, lumina lumii, p. 162
4 oct.,
Efeseni 5:32
Biblia la rând: Matei 7-9
„Dumnezeu are o biserică. Ea nu este o catedrală măreaţă, nici
biserica naţională şi nici diferitele denominaţiuni. Ea este formată
din oamenii care Îl iubesc pe Dumnezeu şi păzesc poruncile Sale.
‚Unde sunt adunaţi doi sau trei în numele Meu, acolo sunt şi Eu în
mijlocul lor.’ Oriunde Hristos se află în mijlocul chiar şi a câtorva
oameni, aceasta este biserica lui Hristos, pentru că numai prezenţa
Celui Înalt şi Sfânt care trăieşte veşnic poate constitui o biserică.”
E.White – Upward Look, p. 315
5 oct.,
Exod 25:8
Biblia la rând: Matei 10-11
Aceeaşi greşeală a fost făcută şi de cei care au intrat în Canaan.
Ei şi-au pus toată încrederea în Domnul Cel care locuia în cort şi nu
au acceptat ca serviciul sanctuarului să fie mijlocul prin care El să
locuiască în ei prin credinţă. În consecinţă vieţile lor au cunoscut o
creştere în nelegiuire. Dumnezeu a permis ca acest prim cort să fie
distrus şi chivotul lui Dumnezeu să fie luat de către neamuri
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(Ieremia 7:12; 1Samuel 4:10-12), ca poporul să înveţe astfel să-L
descopere pe Dumnezeu personal şi să I se închine individual, ca El
să poată locui în ei.” A.T.Jones – Profet, Preot, Împărat, p. 51,52
6 oct.,
Ieremia 7:4-7
Biblia la rând: Matei 12-13
„În loc de a permite ca marele scop al templului să fie împlinit
în ei, poporul l-a pervertit în întregime. În loc să permită templului
şi serviciilor lui, aşezat în mijlocul lor de Dumnezeu spre a-i învăţa
că El doreşte cu adevărat să locuiască în mijlocul lor locuind în
inimile lor şi sfinţind vieţile lor, ei au exclus scopul adevărat al
templului şi l-au pervertit până acolo încât să-l facă să acopere
nelegiuirea cea mai grosolană şi păcătoşenia cea mai întunecată.
Pentru un astfel de sistem nu mai există alt remediu decât
distrugerea.” A.T.Jones – Profet, Preot, Împărat, p. 54,55
7 oct.,
Matei 24:1,2
Biblia la rând: Matei 14-17
„Lucrurile au mers la fel, încât atunci când a venit Isus, centrul
şi inima sanctuarului şi serviciilor lui, aceeaşi stare predomina în
Israel. În inimile lor Îl persecutau şi urmăreau să-L omoare, iar pe
dinafară erau aşa de sfinţi încât nu puteau intra în sala de judecată a
lui Pilat ca să nu se spurce! Dar nici de data aceasta ei nu au fost în
stare să vadă acest adevăr. N-au acceptat această reformă. Nu au
împlinit scopul sanctuarului în ei, astfel ca Dumnezeu să poată
locui în ei. L-au respins pe Cel care venise personal să le arate
adevăratul scop şi adevărată cale. De aceea, din nou, singurul
remediu a fost distrugerea. Şi din nou, templul, casa lor ‚cea sfântă
şi slăvită’, a fost dată pradă flăcărilor.” A.T. Jones – Profet, Preot,
Împărat, p. 55,56
8 oct.,
Evrei 10:19,20
Biblia la rând: Matei 18-20
„Aceasta este calea cea nouă şi vie pe care Hristos, ‚ne-a
deschis-o… prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său’, nouă,
întregii omeniri. Domnul desăvârşirii, prin care orice suflet poate
intra în locul cel mai sfânt dintre locuri, în cela mai sfinte
experienţe dintre experienţe, în cele mai sfinte legături posibile. El
ne-a deschis această nouă şi vie cale prin trupul Său, ceea ce
înseamnă că, venind în trup, identificându-Se cu omul în carne, El a
pus la dispoziţia noastră, care suntem carne, o cale dinspre locul
190

Lecţiunile Şcolii de Sabat

unde ne aflăm, spre locul unde Se află El în prezent, la dreapta
tronului Măririi în cer, în locul cel mai sfânt. Venind în trup şi fiind
în toate lucrurile asemenea nouă, ispitit deci, în toate privinţele, ca
şi noi, Isus S-a identificat cu orice suflet omenesc exact acolo unde
acest suflet se afla. Şi de acolo de unde se află fiecare suflet
omenesc, El a deschis un drum, o ‚cale nouă şi vie’, ce trece prin
toate vicisitudinile şi experienţele vieţii şi chiar prin mormânt,
ducând spre cel mai sfânt loc dintre toate, la dreapta lui Dumnezeu,
pentru vecie.” A.T.Jones – Profet, Preot, Împărat, p. 62,63
9 oct.,
Psalmi 87:5-7
Biblia la rând: Matei 21-22
„Renaşterea este singura cale prin care noi putem intra în
cetatea lui Dumnezeu. Ea este strâmtă şi poarta pe care urmează să
intrăm e îngustă, dar pe ea trebuie să conducem bărbaţi, femei şi
copii, învăţându-i că, pentru a fi mântuiţi, trebuie să aibă o inimă
nouă şi un duh nou.” E.White – Mărturii pt. comunitate, vol.9, p. 24
10 oct.,
Romani 8:9
Biblia la rând: Matei 23-24
„Hristos este uşa de la staulul lui Dumnezeu. Prin uşa aceasta au
intrat toţi copiii Săi, din cele mai vechi timpuri. În Isus, aşa cum
este arătat în ceremonii, cum este prefigurat în simboluri, cum este
prezentat în descoperirea profeţilor, cum este dezvăluit în
învăţăturile date ucenicilor şi în minunile săvârşite în favoarea fiilor
oamenilor, ei L-au văzut pe ‚Mielul lui Dumnezeu care ridică
păcatul lumii’ (Ioan 1:29) şi prin El au fost aduşi în staulul harului
Său. Mulţi au venit prezentând alte ţinte în care să creadă lumea: sau inventat ceremonii şi sisteme prin care oamenii speră să
primească îndreptăţire şi pace de la Dumnezeu şi, în felul acesta, să
intre în staulul Său. Dar unica poartă este Hristos; toţi cei care au
introdus ceva care să-I ia locul lui Isus, care au căutat să pătrundă în
staul pe vreo altă cale, sunt hoţi şi tâlhari.” E.White – Hristos,
lumina lumii, p. 478
11 oct.,
Ioan 12:19
Biblia la rând: Matei 25-26
„Aşa după cum Hristos în individ lucrează prin individ pentru a
mântui, la fel Hristos în biserică lucrează prin întreaga biserică
pentru a mântui. Dar dacă biserica începe să se mândrească şi crede
că ea este mai presus de tot şi începe să se încreadă în ea însăşi, în
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slava ei şi în puterea ei pentru mântuire, ea, în acel moment, se
pune pe ea în locul lui Isus Hristos ca Mântuitor. Aceasta este
aceeaşi înălţare de sine a bisericii ce există şi în individ. Şi înălţarea
de sine a indivizilor a făcut ca biserica să se înalţe pe sine şi a dus-o
în apostazie. În acest fel, biserica s-a prezentat pe ea drept cale a
mântuirii, de fapt drept mântuitor, drept canal al mântuirii şi cu
pretenţia că toţi trebuie să fie mântuiţi pe calea pe care a deschis-o
ea.” A.T.Jones – Solia îngerului al treilea, p. 333.
12 oct.,
1 Petru 2:9
Biblia la rând: Matei 27-28
„Biserica lui Dumnezeu este locul trăirii unei vieţi sfinte, pline
de diferite daruri şi înzestrată cu Spiritul Sfânt. Membrii ei trebuie
să-şi găsească fericirea în fericirea acelora pe care îi ajută şi îi
binecuvântează.” E.White – Istoria faptelor apostolilor, p. 12
13 oct.,
Matei 5:13
Biblia la rând: Marcu 1-3
„Solia mântuirii se vesteşte oamenilor prin fiinţe omeneşti. Dar
iudeii căutaseră să monopolizeze adevărul, care este viaţa veşnică.
Ei îngrămădiseră mana vie, şi aceasta se stricase. Religia pe care au
încercat să o păstreze numai pentru ei le-a devenit un blestem. Ei Lau jefuit pe Dumnezeu de slava Sa şi au înşelat lumea prin
contrafacerea Evangheliei. Ei au refuzat să se predea lui Dumnezeu
pentru salvarea lumii şi au devenit agenţi ai lui Satana pentru
distrugerea ei.” E.White – Hristos, lumina lumii, p. 37
14 oct.,
Deuteronom 8:12-14 Biblia la rând: Marcu 4-5
„Însă poporul Israel a pierdut din vedere marile lui privilegii, ca
reprezentanţi ai lui Dumnezeu. Ei L-au uitat pe Dumnezeu şi astfel
au dat greş în împlinirea misiunii lor sfinte. Binecuvântările primite
de ei nu au adus nici o fericire lumii. Toate avantajele le-au folosit
pentru înălţarea lor. Ei s-au închis faţă de lume pentru a scăpa de
ispită. Restricţiile pe care Dumnezeu le-a pus cu privire la legăturile
cu cei idolatri, pentru a-i feri să se conformeze obiceiurilor
păgâneşti, le-au folosit ca să ridice un zid de despărţire între ei şi
toate celelalte naţiuni. Ei L-au jefuit pe Dumnezeu de serviciul pe
care li l-a cerut să I-l facă şi au jefuit pe semenii lor de călăuzirea
religioasă, cum şi de un exemplu sfânt.” E.White – Istoria faptelor
apostolilor, p. 15
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15 oct.,
Matei 21:38
Biblia la rând: Marcu 6-7
„Gospodarii, care fuseseră aşezaţi să aibă grijă de via
Domnului, au fost necredincioşi faţă de lucrarea ce le-a fost
încredinţată. Preoţii şi învăţătorii n-au fost credincioşi în a învăţa
poporul. Ei n-au înălţat înaintea lor bunătatea şi mila lui Dumnezeu,
cum şi dreptul Său la iubire şi slujirea lor. Aceşti gospodari au
urmărit numai propria lor slavă. Ei au dorit numai să-şi însuşească
roadele viei. Preocuparea lor era aceea de a atrage asupra lor atenţia
şi onoarea. Domnul a învăţat pe poporul Său, că El era Stăpânul
viei şi că tot ceea ce ei aveau le era dat în păstrare şi administrare,
spre a fi folosite pentru El în slujba Lui... În acest fel, Neamurilor li
s-a dat ocazia să interpreteze greşit caracterul lui Dumnezeu şi
legile împărăţiei Sale.” E.White – Parabolele Domnului, p. 293
16 oct.,
Isaia 47:8
Biblia la rând: Marcu 8-9
„Nu există nici un om sau grup de oameni pe pământ care să
deţină monopolul adevărului – un stoc, ca să spunem aşa, astfel că
oricine-l doreşte să trebuiască să meargă la ei. Adevărul este
independent de oameni. Adevărul este de la Dumnezeu; pentru că
Hristos, care este strălucirea slavei Sale şi întipărirea Fiinţei Lui
(Evrei 1:3), este adevărul (Ioan 14:6). Oricine primeşte adevărul
trebuie să-l primească de la Dumnezeu şi nu de la vreun om, tot aşa
cum Pavel a primit Evanghelia. Dumnezeu poate folosi şi foloseşte
oameni ca instrumente sau canale, dar El singur este Cel care dă.
Nici numele, nici numărul nu au nimic de a face în stabilirea
adevărului. Nu este mai puternic nici nu este acceptat mai repede
când este prezentat de zece mii de prinţi decât atunci când este
susţinut de un singur şi umil lucrător. Şi nu avem motiv să credem
că probabilitatea ca zece mii de oameni să deţină adevărul ar fi mai
mare decât cea ca unul singur să-l aibă. Fiecare om de pe pământ
poate fi posesorul a tot atât de mult adevăr pe cât este gata să
folosească, şi nu mai mult.” E.Waggoner – Galateni, p. 36,37
17 oct.,
Efeseni 4:15,16
Biblia la rând: Marcu 10-11
„Observaţi că această organizare – această reorganizare, vine de
la Cap. Organizarea nu vine de la membre; ea vine de la Cap. Să
recitesc acest lucru acum şi voi mai adăuga un verset. ‚Spunând
adevărul în dragoste’ – acesta este trupul lui Hristos – ‚spunând
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adevărul în dragoste’ – aceste membre – ‚să crească în toate
privinţele în El care este Capul, Hristos’; de la cine? – de la Hristos
– ‚tot trupul’ – adică toate membrele. ‚Tot trupul, îmbinat împreună
şi strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură de întărire, potrivit
cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei’ – aceasta de la Cap – făcând
creşterea trupului spre zidirea sa în dragoste’. Şi atunci nu vedeţi că
numai aceasta este organizarea în biserica lui Hristos? Întreaga
reorganizare trebuie să vină de la Hristos Însuşi prin Spiritul lui
Dumnezeu. El o poate face; şi numai El. A.T. Jones – Aceasta este
Biserica
18 oct.,
Coloseni 1:18
Biblia la rând: Marcu 12-13
Astfel, corpul este organizat de la Cap. Energia vieţii,
revărsându-se prin Spiritul lui Dumnezeu de la Cap către toate
membrele – fiecare membru pus în mişcare de la Cap, fiecare
membru călăuzit de voinţa care locuieşte în Cap – aceasta este
desăvârşirea organizării.” A.T. Jones – Aceasta este Biserica
19 oct.,
Fapte 16:6-8
Biblia la rând: Marcu 14
„Suntem înclinaţi să credem că dacă într-un câmp nu se trimite
un grup organizat de lucrători, eforturile depuse vor fi inutile. Este
ca şi cum ar trebui să facem parte dintr-o organizaţie ca să facem
binele. Dar Ioan Botezătorul nu a lucrat după acest plan. Misiunea
lui era de a pregăti calea pentru Mesia prin solia dată lui de
Dumnezeu şi sub călăuzirea Spiritului Sfânt el şi-a făcut lucrarea
care i-a fost destinată fără a chema în ajutorul lui pe preoţi sau
rabini. După ce ucenicii au primit Spiritul Sfânt, ei au ieşit să ducă
altora lumina şi cunoştinţa pe care o primiseră. Erau puţini la
număr, dar sub călăuzirea Spiritului Sfânt, ei au făcut mai mult
pentru convertirea celor din Ierusalim decât au făcut vreodată
marile organizaţii religioase. Ei şi-au extins lucrarea în părţile
îndepărtate ale pământului. Dumnezeu a binecuvântat eforturile
lor… Aşa ar dori Domnul să lucrăm şi noi.” E.White – Review &
Herald, 29 martie 1898
20 oct.,
Galateni 1:15-18
Biblia la rând: Marcu 15-16
„El nu s-a suit pur şi simplu datorită recomandării lor, ci acelaşi
Duh l-a mişcat şi pe el şi pe ei. El nu s-a suit ca să înveţe adevărul
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Evangheliei, ci ca să-i păstreze puritatea; nu ca să afle ce este cu
adevărat Evanghelia, ci ca să le spună ce a predicat el printre
păgâni. Cei care erau importanţi în adunare nu i-au dat nimic. El nu
primise Evanghelia de la nici un om şi nu avea nevoie de mărturia
nimănui ca să ştie că era adevărată. Când Dumnezeu vorbeşte,
aprobarea unui om este o impertinenţă. Domnul ştia că fraţii din
Ierusalim au nevoie de mărturia lui şi noii convertiţi aveau nevoie
să ştie că aceia pe care Dumnezeu i-a trimis spun cuvintele lui
Dumnezeu şi prin urmare toţi spun acelaşi lucru. Ei aveau nevoie de
asigurarea că aşa cum ei se întorseseră de la ‚mulţi dumnezei’
pentru a sluji singurului Dumnezeu, adevărul este de asemenea unul
singur, şi că este numai o singură Evanghelie pentru toţi oamenii.”
E.Waggoner – Galateni, p. 35
21 oct.,
Fapte 15:28
Biblia la rând: Luca 1-2
„Fraţii din Ierusalim au demonstrat legătura lor cu Dumnezeu
prin faptul că ‚au cunoscut harul’ care-i ‚fusese dat’ lui Pavel.
Aceia care sunt conduşi de Duhul lui Dumnezeu întotdeauna vor
‚cunoaşte’ de îndată lucrarea Duhului în alţii. Cea mai sigură
dovadă că cineva nu ştie personal nimic despre Duhul este că el nu
poate recunoaşte lucrarea Lui. Ceilalţi apostoli aveau Duhul Sfânt şi
ei au cunoscut că Dumnezeu îl alesese pe Pavel pentru o lucrare
deosebită printre neamuri; şi, cu toate că metoda lui de lucru era
diferită de a lor, pentru că Dumnezeu îi dăduse daruri deosebite
pentru lucrarea sa deosebită, ei i-au dat fără vreo condiţie mâna
dreaptă de însoţire, cerându-i numai să-şi aducă aminte de săracii
dintre poporul său; ‚şi chiar aşa am şi căutat să fac.’” E.Waggoner –
Galateni, p. 39
22 oct.,
Galateni 2:9,10
Biblia la rând: Luca 3-4
„Cum trebuie să privim şi cum trebuie să procedăm pentru a
afla omul potrivit care să ocupe un anumit loc? Trebuie să-L rugăm
pe Dumnezeu să ne deschidă ochii şi să ni-i ungă cu alifia cerească
pentru a-i putea vedea pe aceşti oameni pe care Dumnezeu i-a
chemat deja. Aceasta este adevărata cale de a ‚căuta oameni’.
Nimic altceva nu poate reprezenta calea corectă de a căuta oameni.
Trebuie căutaţi oameni dintre noi. Dumnezeu îi are. El i-a pregătit.
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Ei sunt deja pregătiţi. El ne-a spus acest lucru.” A.T.Jones –
Aceasta este biserica
23 oct.,
Marcu 11:27,28
Biblia la rând: Luca 5-6
„Să spunem din nou că poziţia, slujba sau locul nu conferă
niciodată autoritate. Autoritatea pe care un om o are deja de la
Dumnezeu îl va califica pentru locul poziţiei la care îl cheamă
Dumnezeu. Iar dacă el nu are acea autoritate înainte de a intra în
slujbă, atunci nu are nici o autoritate în slujbă. Punctul de vedere
potrivit căruia locul sau slujba conferă autoritate, este cu siguranţă
principiul infailibilităţii papale. Principiul creştinismului este acela
potrivit căruia Dumnezeu investeşte oamenii cu autoritate şi, fie că
deţin sau nu un loc, ei au autoritate. Iar ‚darul unui om’ întotdeauna
‚îi creează loc’.” A.T. Jones – Aceasta este biserica
24 oct.,
Matei 20:25-28
Biblia la rând: Luca 7-8
„Puterea despotică ce s-a dat pe faţă, ca şi când poziţiile ar face
pe oameni dumnezei, mă înspăimântă şi trebuie să ne umple de
teamă. Această dictatură este un blestem, prin oricine şi oriunde sar exercita. Pe vremea primei veniri a lui Hristos, bărbaţii care
compuneau Sinedriul îşi exercitau autoritatea lor, pentru a stăpâni
pe oameni după găsirea lor cu cale. În felul acesta, sufletele pentru
care El Şi-a dat viaţa ca să le elibereze de sclavia lui Satana, sunt
luate iarăşi sclave sub aceeaşi putere, dar sub altă formă.” E.White –
Mărturii speciale, p. 315
25 oct.,
Galateni 2:3-5
Biblia la rând: Luca 9-10
„Legile şi regulile care sunt făcute în centrele lucrării vor fi în
curând sfărâmate în atomi. Oamenii nu trebuie să se impună. Lăsaţi
ca fiecare să lucreze în domeniul pe care Dumnezeu i-l poate indica
prin Spiritul Său Sfânt. Sufletul este răspunzător doar înaintea lui
Dumnezeu. Cine poate spune cât de multe căi de lumină au fost
închise prin planuri pe care Domnul nu le-a recomandat şi nici nu
le-a stabilit? Domnul nu cere permisiunea celor din poziţii de
răspundere când doreşte să folosească pe unii ca slujitori ai Săi,
pentru a răspândi adevărul El va folosi pe cei pe care vrea să-i
folosească. „ E.White – Review & Herald, 23 iulie 1895
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26 oct.,
Galateni 5:1
Biblia la rând: Luca 11-12
Dacă se întind prea mult corzile, dacă regulile sunt făcute prea
rigide, dacă oamenii continuă să lege pe colaboratorii lor tot mai
strâns prin porunci omeneşti mulţi vor fi mişcaţi de Spiritul lui
Dumnezeu să rupă orice restricţie şi să îşi apere libertatea lor în Isus
Hristos. Nici unei fiinţe umane nu i se va permite să îmi prescrie
propria mea libertate sau să primejduiască libertatea deplină a
fraţilor mei, fără ca vocea mea să se ridice în semn de protest.”
E.White – Review & Herald, 23 iulie 1895
27 oct.,
Romani 14:12
Biblia la rând: Luca 13-15
„Oamenii sunt responsabili individual înaintea lui Dumnezeu şi
trebuie să acţioneze aşa cum îi îndeamnă Dumnezeu, nu aşa cum o
altă minte acţionează asupra minţilor lor, pentru că dacă această
metodă de influenţare indirectă este menţinută, sufletele nu pot fi
influenţate şi îndrumate de marele EU SUNT. Pe de altă parte, ei
vor avea experienţa amestecată cu experienţa altuia, şi vor fi ţinuţi
sub o restrângere morală, care nu permite nici o libertate de acţiune
sau alegere.” E.White – 1888 Materials, p. 112
28 oct.,
Isaia 9:16
Biblia la rând: Luca 16-18
„Fiecare suflet în mod individual are o răspundere înaintea lui
Dumnezeu şi el nu trebuie să fie instruit arbitrar de către oameni cu
privire la ce să facă şi ce să spună şi unde să meargă. Nu trebuie să
ne punem încrederea în sfatul oamenilor şi să consimţim la tot ceea
ce spun ei până când nu avem dovada că se află sub influenţa
Spiritului lui Dumnezeu.” E.White – Review & Herald, 1 iulie 1909
29 oct.,
Fapte 2:44-47
Biblia la rând: Luca 19-20
“Aşa va fi totdeauna când Duhul lui Dumnezeu pune stăpânire
pe viaţă. Cei ale căror inimi sunt pline de iubirea lui Hristos vor
urma exemplul Lui, ‚care pentru noi s-a făcut sărac, pentru ca prin
sărăcia Lui noi să ne îmbogăţim.’ Bani, timp, influenţă – toate
darurile pe care ei le-au primit din mâna lui Dumnezeu le vor preţui
numai ca mijloace de înaintare a Evangheliei. Aşa era în prima
biserică; şi când în biserica de azi se vede că, prin puterea Duhului
Sfânt, membrii şi-au dezlipit inima de lucrurile pământeşti şi sunt
gata să facă sacrificii pentru ca semenii lor să audă Evanghelia,
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adevărurile vestite vor avea o puternică influenţă asupra
ascultătorilor.” E.White – Istoria faptelor apostolilor, p. 59,60
30 oct.,
Fapte 4:13
Biblia la rând: Luca 21-22
„Rezultatele ce au însoţit lucrarea apostolilor aleşi ai lui Hristos
au fost glorioase. La începutul lucrării lor, unii dintre ei erau
oameni neînvăţaţi, dar consacrarea lor faţă de lucrarea Maestrului
lor era fără rezerve şi, sub îndrumarea Sa, ei au dobândit o pregătire
pentru marea lucrare încredinţată lor. Harul şi adevărul domneau în
inimile lor, inspirându-le pornirile inimii şi controlându-le acţiunile.
Viaţa lor era ascunsă cu Hristos în Dumnezeu şi eul era pierdut din
vedere, cufundat în adâncurile iubirii nemărginite.” E.White –
Istoria faptelor apostolilor, p. 594
31 oct.,
1 Ioan 4:17
Biblia la rând: Luca 23-24
„Dorinţa după întâietate trebuie să moară. Un singur subiect de
întrecere ar trebui să le absoarbă pe toate celelalte şi anume: cine va
ajunge să semene mai mult cu Hristos în caracter? Cine va ajunge
să-şi ascundă în totul eul în Isus?” E.White – Mărturii pt.
comunitate, vol.6, p. 43
1 noi.,
Isaia 10:15
Biblia la rând: Ioan 1-2
„În timp ce te străduieşti cu atâta zel să fii primul, adu-ţi aminte
că vei fi ultimul înaintea lui Dumnezeu, dacă nu reuşeşti să ai un
duh zdrobit şi smerit. Mândria inimii îi va face pe mulţi să dea greş
acolo unde ar fi putut avea succes. ‚Când vorbea Efraim, răspândea
groaza în Israel. Dar cum a păcătuit cu Baal, a murit.’ Puţini sunt
aceia care se vor umili ca un copilaş, pentru ca să intre în Împărăţia
cerurilor. Puţini primesc harul lui Dumnezeu cu lepădare de sine, cu
un profund şi permanent sentiment de nevrednicie. Ei nu pot
suporta manifestarea puterii lui Dumnezeu, căci aceasta ar încuraja
în ei preţuirea de sine, mândria şi invidia. Din cauza aceasta,
Domnul poate face aşa de puţin pentru noi acum.” E.White –
Mărturii pt. comunitate, vol.5, p. 51
2 noi.,
2 Samuel 1:19-27
Biblia la rând: Ioan 3-4
„Ca popor, am predicat Legea până am ajuns la fel de uscaţi
precum dealurile Ghilboa, peste care nu cădea nici rouă, nici ploaie.
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Trebuie să predicaţi pe Hristos în Lege şi va exista sevă şi vitalitate
în predicare, ceea ce va însemna hrană pentru turma flămândă a lui
Dumnezeu. Nu trebuie să ne încredem deloc în meritele noastre, ci
în meritele lui Isus din Nazaret. Ochii noştri trebuie unşi cu alifie.
Trebuie să ne apropiem de Dumnezeu şi El Se va apropia de noi,
dacă mergem pe calea indicată de El. O, dacă am înainta aşa cum
au făcut apostolii după ziua Cincizecimii! Şi atunci, mărturia
voastră va avea un ecou viu şi suflete vor fi convertite la
Dumnezeu.” E.White – Review & Herald, 11 martie 1890
3 noi.,
Ieremia 3:3
Biblia la rând: Ioan 5-6
„Există o deplorabilă lipsă de spiritualitate în poporul nostru. O
mare lucrare trebuie făcută pentru ei, mai înainte ca să poată deveni
ceea ce Domnul Hristos a dorit ca ei să fie – lumina lumii. Ani de
zile, am simţit un profund chin sufletesc atunci când Domnul mi-a
arătat câtă nevoie au comunităţile noastre de Isus şi iubirea Sa. A
existat un spirit de mulţumire de sine şi o înclinaţie spre poziţii de
frunte şi supremaţie. Am văzut că înălţarea de sine a devenit ceva
obişnuit printre adventiştii de ziua a şaptea şi că, dacă mândria
omului nu va putea să fie înlăturată şi Hristos să fie înălţat, ca
popor, nu vom fi într-o stare mai bună pentru a primi pe Domnul
Hristos când va veni a doua oară decât au fost iudeii când El a venit
prima dată.” E.White – Mărturii pt. comunitate, vol.5, p. 728,729
4 noi.,
Ieremia 23:6
Biblia la rând: Ioan 7-8
„Domnul, în marea Sa îndurare, a trimis o foarte preţioasă solie
prin fraţii Waggoner şi Jones. Această solie urmăreşte să aducă mai
proeminent în faţa lumii pe Mântuitorul răstignit, jertfa pentru
păcatele întregii lumi. Ea invită poporul să primească neprihănirea
lui Hristos. Aceasta este solia pe care Dumnezeu a ales-o să fie dată
lumii. Este solia îngerului al treilea, care trebuie proclamată cu voce
tare şi însoţită de revărsarea Duhului Său în măsură bogată.”
E.White – Mărturii speciale, p. 91,92
5 noi.,
Romani 1:16,17
Biblia la rând: Ioan 9-10
„Nu există decât un singur lucru în lumea acesta, de care omul
să aibă nevoie, şi acest lucru este îndreptăţirea, iar ea este un fapt şi
nu o teorie. Ea este Evanghelia… Neprihănirea nu poate fi atinsă
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decât prin credinţă; în consecinţă, toate lucrurile vrednice de a fi
predicate trebuie să ducă la îndreptăţirea prin credinţă.”
E.Waggoner – Buletinul Conferinţei Generale 1891, p. 75
6 noi.,
Galateni 1:7
Biblia la rând: Ioan 11-12
„Nu există nimic în lumea aceasta care să poată acorda har şi
îndreptăţire oamenilor şi omul nu poate face absolut nimic care să
aducă mântuire. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru
mântuire, nu puterea omului. Orice învăţătură care conduce omul să
se încreadă într-un obiect, fie că este o imagine, o pictură sau orice
altceva, sau să se încreadă pentru mântuire în lucrarea sau efortul
propriu, chiar dacă acel efort este direcţionat către cel mai merituos
obiect, este o pervertire a adevărului Evangheliei – o Evanghelie
falsă.” E.Waggoner – Galateni, p. 36
7 noi.,
Galateni 1:9
Biblia la rând: Ioan 13-15
„‚Dar de ce să fie ‚anatema’ asupra cuiva pentru predicarea unei
Evanghelii diferite? Pentru că el este mijlocul prin care alţii sunt
înlănţuiţi în blestem, prin faptul că îi conduce să se încreadă pentru
mântuirea lor în ceva ce nu există. Din moment ce galatenii Îl
părăseau pe Dumnezeu, ei se încredeau într-o presupusă putere
omenească, propria lor putere, pentru mântuire. Dar nici un om nu
poate mântui pe altul (Psalm 49:7,8); şi ‘blestemat să fie omul care
se încrede în om, care se sprijină pe un muritor şi îşi abate inima de
la Domnul.’ Ieremia 17:5. Cel care conduce pe alţii în blestem
trebuie desigur să fie el însuşi blestemat.” E.Waggoner – Galateni,
p. 18
8 noi.,
Matei 13:15
Biblia la rând: Ioan 16-17
„Dacă razelor de lumină care au strălucit la Minneapolis li s-ar
fi permis să-şi exercite puterea convingătoare asupra celor care s-au
opus ei, dacă toţi ar fi cedat şi şi-ar fi supus atunci voinţa Duhului
lui Dumnezeu, ei ar fi primit cele mai bogate binecuvântări, l-ar fi
dezamăgit pe vrăşmaş şi ar fi stat ca nişte bărbaţi credincioşi, tare la
datoria lor. Ar fi avut o experienţă bogată; dar eul a spus, Nu! Eul
nu a vrut să fie zdrobit; eul a luptat pentru supremaţie şi fiecare
dintre aceste persoane vor fi testate din nou asupra aceloraşi puncte
la care au eşuat atunci...” E.White – Scrisoarea 19, 1892
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9 noi.,
Ioan 9:34
Biblia la rând: Ioan 18-19
„Dacă aţi venit aici gândind că ştiţi ceva, trebuie să recunoaşteţi
că încă nu aţi ajuns să cunoaşteţi aşa cum ar trebui să cunoaşteţi.
Sunteţi gata să pornim la studiu în acest fel? Sunteţi gata să venim
la studiu mâine, poimâine şi de fiecare dată, păstrând în mintea
noastră gândul că noi nu ştim nimic aşa cum ar trebui să ştim?
Chiar dacă este vorba de cel mai în vârstă predicator dintre noi, şi el
trebuie să vină spunând: ‚Eu nu am ajuns încă să cunosc aşa cum ar
trebui să cunosc, învaţă-mă Tu, Doamne.’ Şi vom învăţa cu toţii.
Oricine va veni aici în acest fel, va învăţa ceva din fiecare lecţie pe
care o va auzi...” A.T.Jones – Solia îngerului al treilea, p. 10,11
10 noi.,
2 Corinteni 4:2
Biblia la rând: Ioan 20-21
„Iudeii nu studiaseră Scripturile cu dorinţa de a se conforma
voinţei lui Dumnezeu. Ei căutaseră profeţii care puteau fi
interpretate în aşa fel încât să-i înalţe pe ei înşişi şi să arate că
Dumnezeu dispreţuieşte toate celelalte naţiuni. Mândria lor semeaţă
era că Mesia avea să vină ca împărat, care să-i biruie pe vrăjmaşii
Lui şi, în mânia Sa, să-i calce în picioare pe păgâni.” E.White –
Hristos, lumina lumii, p. 66
11 noi.,
Ieremia 23:28
Biblia la rând: Faptele ap. 1-3
„Hristos a oferit perle preţioase ale adevărului, dar oamenii leau amestecat în gunoiul superstiţiei şi erorii. El le-a oferit cuvintele
vieţii veşnice, dar ei nu trăiau ‚cu orice cuvânt care iese din gura lui
Dumnezeu.’ El a văzut că lumea nu poate descoperi cuvântul lui
Dumnezeu, căci era ascuns de tradiţiile oamenilor. El a venit să
prezinte în faţa lumii importanţa legăturii dintre cer şi pământ,
aşezând adevărul la locul lui. Doar Isus putea să descopere adevărul
pe care oamenii trebuiau să-l cunoască spre a obţine mântuire. Doar
El putea să-l aşeze în cadrul adevărului, iar lucrarea Lui a fost aceea
de a elibera adevărul de eroare şi de a-l aşeza în faţa oamenilor în
lumina lui cerească.” E.White – Review & Herald, 18 februarie
1890
12 noi.,
Matei 15:14
Biblia la rând: Faptele ap. 4-5
„Hristos Şi-a condus poporul şi a fost Lumina lumii. Când l-a
ales pe Avraam ca reprezentant al adevărului Său, El l-a scos din
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ţara lui, departe de familia lui şi l-a pus deoparte. El dorea să-l
modeleze după tiparul Său. El dorea să-l înveţe după propriul Său
plan. Tiparul învăţătorilor lumii nu trebuia să fie asupra lui. El
trebuia să fie învăţat cum să poruncească copiilor şi casei lui după
el să ţină calea Domnului, să facă dreptate şi judecată. Aceasta este
lucrarea pe care Dumnezeu doreşte să o facem noi. El doreşte să
înţelegem cum să ne conducem familiile, copiii, cum să poruncim
casei noastre să ţină calea Domnului.” E.White – Review & Herald,
18 feb. 1890
13 noi.,
Marcu 8:11
Biblia la rând: Faptele ap. 6-7
„...Nimic nu mă înspăimântă mai mult decât să văd spiritul de
ceartă manifestat de fraţii noştri. Ne aflăm pe un teren periculos
atunci când nu ne putem întâlni ca nişte creştini şi cu amabilitate să
examinăm punctele controversate. Îmi vine să fug dintr-un astfel de
loc, ca nu cumva să iau chipul celor care nu pot investiga deschis
doctrinele Bibliei. Cei care nu pot examina cu imparţialitate
dovezile unei poziţii care se deosebeşte de a lor, nu sunt potriviţi să
înveţe în nici un departament al cauzei lui Dumnezeu. Ceea ce
avem nevoie este botezul cu Duhul Sfânt. Fără acest lucru, nu
suntem mai potriviţi să ieşim în lume decât erau ucenicii după
răstignirea Domnului lor.” E.White – Review & Herald, 18
februarie 1890
14 noi.,
Proverbe 22:19
Biblia la rând: Faptele ap. 8-9
„Voi nu trebuie să veniţi cu propriile voastre idei la Biblie şi să
faceţi din părerile voastre un centru în jurul căruia să graviteze
adevărul. Trebuie să vă lăsaţi la uşa investigaţiei ideile voastre
personale şi, cu inimile umile, supuse, cu eul ascuns în Hristos, cu
rugăciune serioasă să căutaţi înţelepciune de la Dumnezeu. Să aveţi
simţământul că trebuie să cunoaşteţi voia descoperită a lui
Dumnezeu, pentru că aceasta priveşte soarta noastră veşnică. Biblia
este o călăuză care vă ajută să găsiţi calea spre viaţa veşnică.”
E.White – Fundamentele educaţiei creştine, p. 308
15 noi.,
Luca 10:25,26
Biblia la rând: Faptele ap. 10-11
„Când studiaţi Cuvântul, lăsaţi la uşa cercetării părerile voastre
preconcepute şi ideile voastre moştenite şi cultivate. Nu veţi putea
202

Lecţiunile Şcolii de Sabat

pune mâna pe adevăr, dacă studiaţi Scripturile pentru a vă apăra
ideile. Lăsaţi toate acestea la uşă şi cu o inimă zdrobită intraţi
înăuntru ca să ascultaţi ceea ce are Domnul să vă spună. Când
umilul căutător al adevărului stă la picioarele lui Hristos şi învaţă
de la El, Cuvântul îi dă pricepere. Acelora care sunt prea înţelepţi în
propria lor concepţie despre studiul Bibliei Hristos le zice: ‚Voi
trebuie să ajungeţi blânzi şi smeriţi cu inima, dacă doriţi să ajungeţi
înţelepţi pentru mântuire.’ Nu citiţi Cuvântul în lumina părerilor
voastre de mai înainte; ci, cu o inimă liberă de prejudecată,
cercetaţi-l cu grijă şi rugăciune.” E.White – Solii pentru tineret, 200
16 noi.,
Fapte 17:11
Biblia la rând: Faptele ap. 12-13
„Isus nu Îşi învăţa ucenicii aşa cum făceau rabinii. Mulţi dintre
iudei veneau să asculte cum descoperea Isus tainele mântuirii, dar
nu veneau să înveţe; ei veneau să critice, să Îl prindă cu vreo
inconsistenţă, ca să poată produce prejudecăţi în mintea poporului.
Ei erau mulţumiţi cu cunoştinţele lor, dar copiii lui Dumnezeu
trebuie să fie obişnuiţi cu vocea adevăratului Păstor. Nu este
aceasta o vreme când este foarte potrivit să postim şi să ne rugăm?
Suntem în pericolul de a intra în vrajbă, în pericolul de a ne separa
în tabere asupra unui punct controversat. Nu ar fi cazul să-L căutăm
pe Dumnezeu cu seriozitate, cu umilinţă, ca să putem şti care este
adevărul? E.White – Review & Herald, 18 februarie 1890
17 noi.,
Ioan 6:45
Biblia la rând: Faptele ap. 14-15
„...Dumnezeu doreşte ca minţile noastre să se dezvolte. El
doreşte să reverse harul Său peste noi. Putem avea o masă plină de
bunătăţi în fiecare zi, căci Dumnezeu ne poate deschide întreaga
comoară a cerului. Noi trebuie să fim una cu Hristos aşa cum El
este una cu Tatăl, iar Tatăl ne va iubi aşa cum Îl iubeşte pe Fiul
Său. Putem avea acelaşi ajutor pe care l-a avut Hristos, putem avea
putere pentru fiecare urgenţă.” E.White – Review & Herald,
18 februarie 1890
18 noi.,
Ioan 10:11
Biblia la rând: Faptele ap. 16-17
„Hristos, Marele Păstor, a încredinţat slujitorilor Săi, ca subpăstori, grija turmei Sale. El le porunceşte să aibă acelaşi interes pe
care l-a dat El pe faţă şi să simtă răspunderea cea sfântă a
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însărcinării pe care le-a dat-o. El le-a poruncit solemn să fie
credincioşi, să hrănească turma, să întărească pe cea slabă, să
învioreze pe aceea care este gata să cadă şi să o ocrotească de lupii
răpitori. Pentru a salva oile Sale, Hristos Şi-a dat propria Sa viaţă.
El atrage atenţia slujitorilor Săi la o astfel de manifestare a
dragostei, care să fie un exemplu pentru ei. Dar ‚cel plătit, care nu
este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui’, nu are un interes adevărat
pentru turmă. El lucrează numai pentru câştig şi nu se îngrijeşte
decât de sine. El urmăreşte numai interesul său, în loc de a îngriji
de ceea ce i-a fost încredinţat; iar în timp de primejdie el va fugi,
părăsind turma.” E.White – Patriarhi şi profeţi, p. 193
19 noi.,
Coloseni 1:28
Biblia la rând: Faptele ap. 18-19
„Biserica şi-a întors spatele şi n-a mai urmat pe Domnul
Hristos, conducătorul ei, şi se retrage în mod sigur spre Egipt. Şi cu
toate acestea, puţini sunt alarmaţi sau surprinşi de lipsa lor de
putere spirituală. Îndoiala şi chiar necredinţa în Mărturiile Duhului
lui Dumnezeu se ridică în comunităţile noastre de pretutindeni.
Satana doreşte ca lucrurile să fie astfel. Pastorii care predică eul în
loc să-L predice pe Hristos au făcut ca lucrurile să fie astfel.”
E.White – Mărturii pt. comunitate, vol.5, p. 218
20 noi.,
1 Corinteni 3:5,6 Biblia la rând: Faptele ap. 20-21
„Mulţumirea de sine şi autosuficienţa omoară viaţa spirituală.
Eul este înălţat; despre eu se vorbeşte. O, dacă eul acesta ar putea
muri! ‚Eu mor zilnic’, spunea apostolul Pavel. Când această mândră
şi îndrăzneaţă mulţumire de sine şi această vanitoasă neprihănire
personală pătrund în suflet, nu mai este loc pentru Isus. Lui I se dă
atunci un loc inferior, în vreme ce eul se umflă, plin de importanţă
şi se umple întregul templu al sufletului. Acesta este motivul pentru
care Domnul poate să facă prea puţin pentru noi...” E.White –
Mărturii pt. comunitate, vol.5, p. 539
21 noi.,
Matei 16:6
Biblia la rând: Faptele ap. 22-23
„Făţărnicia fariseilor era rezultatul egoismului. Ţinta vieţii lor
era proslăvirea proprie. Lucrul acesta i-a făcut să pervertească şi să
aplice greşit Scripturile şi i-a orbit faţă de misiunea lui Hristos.
Până şi ucenicii Domnului Hristos erau în primejdia de a cultiva
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acest rău subtil. Aceia care se numărau printre urmaşii lui Isus, dar
nu părăsiseră totul pentru a deveni ucenicii Lui, erau influenţaţi
într-o mare măsură de raţionamentele fariseilor. Adesea, ei se
zbăteau între credinţă şi necredinţă şi nu pătrundeau comorile de
înţelepciune ascunse în Hristos. Nici măcar ucenicii, deşi pe
dinafară părăsiseră totul pentru Hristos, nu încetaseră în inima lor
să umble după lucruri mari.” E.White – Hristos, lumina lumii, 410
22 noi.,
Luca 10:20
Biblia la rând: Faptele ap. 24-26
„Nu vă bucuraţi că aveţi putere, ca să nu pierdeţi cumva din
vedere dependenţa voastră de Dumnezeu. Fiţi cu băgare de seamă,
ca să nu se apropie de voi mulţumirea de sine şi să ajungeţi să
lucraţi în propria putere mai degrabă decât în spiritul şi tăria
Domnului vostru. Eul este totdeauna gata să se laude dacă într-o
măsură oarecare lucrarea are succes. Eul se îngâmfă şi se înalţă şi
cei din jur rămân cu o impresie greşită şi nu înţeleg că Dumnezeu
este totul în tot. Apostolul Pavel zice: ‚Când sunt slab, atunci sunt
tare’ (2 Cor. 12:10). Când ne dăm seama de slăbiciunea noastră,
înţelegem că trebuie să ne sprijinim pe o putere care nu este în
noi...” E.White – Hristos, lumina lumii, p. 494
23 noi.,
Iov 32:21,22
Biblia la rând: Faptele ap. 27-28
„Nu este prudent să vorbim în mod apreciativ despre persoane
sau să ridicăm în slăvi calităţile unui slujitor al lui Hristos. În ziua
lui Dumnezeu, foarte mulţi vor fi puşi în cumpănă şi vor fi găsiţi
uşori din pricina înălţării lor. Aş dori să-i avertizez pe fraţii şi
surorile mele să nu aducă niciodată cuvinte măgulitoare înaintea
oamenilor din pricina calităţilor lor; căci ei nu pot face faţă acestui
lucru. Eul este înălţat cu uşurinţă şi, ca o consecinţă, persoanele îşi
pierd cumpătul. Şi iarăşi, le spun fraţilor şi surorilor mele, dacă
vreţi să aveţi sufletele nemânjite de sângele vreunui om, nu
măguliţi, nu lăudaţi niciodată eforturile bieţilor muritori; căci acest
lucru poate fi spre ruina lor...” E.White – 3T, p. 186
24 noi.,
Proverbe 26:28
Biblia la rând: Romani 1-3
„Orice linguşire trebuie înlăturată, pentru că a linguşi este
lucrarea lui Satana. Bieţii oameni slabi şi căzuţi, în general, se cred
îndeajuns în privinţa aceasta şi n-au nevoie de ajutor. Linguşirea
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pastorilor voştri nu-şi are locul. Aceasta perverteşte mintea şi nu
duce la blândeţe şi umilinţă, totuşi, femeilor şi bărbaţilor le place să
fie lăudaţi şi prea adesea este cazul că aceasta le place şi pastorilor.
Prin aceasta, le este satisfăcută vanitatea, dar ea s-a dovedita fi o
cursă pentru mulţi. Mustrarea trebuie să fie preţuită mai mult decât
linguşirea.” E.White – 2T, p. 339
25 noi.,
1 Corinteni 15:9
Biblia la rând: Romani 4-7
„Adevăraţii oameni mari sunt invariabil modeşti. Umilinţa este
un dar care rămâne asupra lor ca o haină firească. Cei care au
acumulat cunoştinţe folositoare şi deţin talente şi curăţie adevărată
sunt cei care vor fi dispuşi să admită slăbiciunea propriei lor
priceperi. Ei nu sunt încrezuţi şi nici lăudăroşi, ci, prin raportare la
cunoştinţe mai înalte, cu ajutorul cărora să se poată ridica la o mai
mare valoare intelectuală, li se pare că de-abia au început urcarea.
Cel care de-abia a început sau are o spoială de cunoştinţă, care se
consideră pe sine înţelept şi care îşi dă aere de o importanţă
dezgustătoare, este un cugetător superficial.” E.White 4T, p. 339.
26 noi.,
1 Petru 5:6
Biblia la rând: Romani 8-10
„Înainte de onoare este umilinţa. Pentru a sta într-un loc înalt
înaintea oamenilor, Dumnezeu alege pe lucrătorul care, asemenea
lui Ioan Botezătorul, ia un loc umil în faţa lui Dumnezeu. Ucenicul
care seamănă mai mult cu un copil este lucrătorul care are mai mult
succes în lucrarea lui Dumnezeu. Inteligenţele cereşti pot să
conlucreze cu acela care nu caută să-şi înalţe eul, ci să salveze
suflete. Acela care simte mai mult nevoia după ajutorul divin va
stărui mai mult ca să-l aibă; iar Duhul Sfânt i-L va descoperi pe
Isus, care va întări şi va înălţa sufletul. În urma comuniunii cu
Hristos, el pleacă să lucreze pentru cei care pier în păcatele lor. El
este uns pentru misiunea sa şi are succes acolo unde mulţi învăţaţi
şi intelectuali dau greş.” E.White – Hristos, lumina lumii, p. 437
27 noi.,
Matei 28:18
Biblia la rând: Romani 11-14
„Inteligenţele cereşti aşteaptă să coopereze cu uneltele
omeneşti, pentru a putea descoperi lumii ce pot deveni fiinţele
umane şi, prin unirea cu divinul, ce poate fi înfăptuit pentru
salvarea sufletelor care sunt gata să piară. Nu există nici o limită a
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măsurii în care poate fi folositor cineva care, punând eul deoparte,
face loc lucrării Duhului Sfânt asupra inimii sale şi duce o viaţă pe
deplin consacrată lui Dumnezeu. Toţi cei care se consacră trup,
suflet şi spirit în slujba Sa vor primi în mod constant noi înzestrări
cu puteri fizice, mintale şi spirituale. Rezervele inepuizabile ale
cerului le stau la dispoziţie. Hristos le dă suflarea propriului Său
Duh, viaţa propriei Sale vieţi. Duhul Sfânt pune la lucru cele mai
înalte puteri ale Sale în minte şi inimă...” E.White – Divina
vindecare, p. 160
28 noi.,
1 Corinteni 3:9
Biblia la rând: Romani 15-16
„Nu există nici un fel de religie acolo unde tronează eul. Acela
care face din proslăvirea de sine ţinta vieţii sale, se va vedea lipsit
de harul care-l poate face un lucrător cu succes în serviciul
Domnului Hristos. Acolo unde sunt nutrite mândria şi mulţumirea
de sine, lucrarea are de suferit... Numai atunci când egoismul a
murit, când lupta pentru supremaţie a fost cu desăvârşire exclusă,
când mulţumirea umple inimile şi iubirea constituie parfumul vieţii
– numai atunci Domnul Hristos locuieşte în suflet, iar noi suntem
recunoscuţi ca împreună lucrători cu Dumnezeu.” E.White –
Parabolele Domnului, p. 403
29 noi.,
Psalmi 68:34
Biblia la rând: 1 Corinteni 1-4
„Prin faptele lor bune, urmaşii lui Hristos trebuie să aducă slavă
nu lor înşişi, ci Aceluia prin al Cărui har şi putere au făcut toate
acestea. Orice faptă bună este adusă la îndeplinire numai prin
Spiritul Sfânt, şi Spiritul este dat pentru proslăvirea Celui ce l-a dat,
nu pentru a celui ce l-a primit. Când lumina lui Hristos străluceşte
în suflet, gura va fi plină de laudă şi mulţumire faţă de Dumnezeu.
Rugăciunile voastre, împlinirea datoriei, bunătatea voastră,
tăgăduirea de sine nu vor alcătui niciodată tema gândurilor sau
conversaţiilor voastre. Isus va fi mărit, eul va fi ascuns, şi Hristos
Se va arăta ca totul în toate.” E.White – Cugetări, p. 81
30 noi.,
Iacob 4:12
Biblia la rând: 1 Corinteni 5-9
„Străduinţa de a câştiga mântuirea prin fapte proprii, îi face
negreşit pe oameni să îngrămădească datini omeneşti, ca baricadă
împotriva păcatului. Văzând că nu sunt în stare să ţină Legea, ei vor
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născoci reguli şi rânduieli care să-i silească la ascultare. Toate
acestea abat mintea de la Dumnezeu la eul personal. Iubirea Sa din
inima omului se stinge şi, o dată cu ea, piere şi iubirea faţă de
aproapele. Un sistem născocit de mintea omenească, cu
nenumăratele sale pretenţii, îi va face pe cei care-l susţin să-i judece
pe toţi aceia care nu împlinesc măsura prescrisă. Atmosfera criticii
egoiste şi strâmte înăbuşă sentimentele nobile şi generoase şi îi face
pe oameni să devină nişte judecători egoişti şi iscoditori josnici.”
E.White – Cugetări, p. 124
1 dec.,
Luca 15:29-32
Biblia la rând: 1Corinteni 10-13
„Prin fiul cel mare erau reprezentaţi iudeii nepocăiţi din zilele
Domnului Hristos şi, de asemenea, Fariseii din toate timpurile, care
privesc cu dispreţ la aceia pe care ei îi socotesc vameşi şi păcătoşi.
Pentru faptul că ei înşişi n-au căzut în patimile cele mai josnice, ei
sunt plini de îndreptăţire de sine. Domnul Hristos a întâmpinat pe
aceşti chiţibuşari pe terenul lor. Asemenea fiului cel mai mare din
parabolă, ei s-au bucurat de privilegii deosebite din partea lui
Dumnezeu. Deşi ei pretindeau să sunt fii ai casei lui Dumnezeu,
aveau însă spiritul slujitorilor plătiţi. Ei lucrau, dar nu din dragoste,
ci în nădejdea că vor primi o răsplată; în ochii lor, Dumnezeu era un
stăpân sever. Ei vedeau pe Domnul Hristos invitând pe vameşi şi pe
păcătoşi să primească, în dar, darul Duhului Său – dar pe care
rabinii sperau să-l primească numai prin eforturi mari şi penitente –
şi pentru aceasta s-au simţit jigniţi, întoarcerea fiului risipitor, care
umplea inima tatălui cu bucurie, nu făcea decât să le trezească
gelozia.”
2 dec.,
Iacov 4:1
Biblia la rând: 1 Corinteni 14-16
„Cei care se enervează uşor, să refuze să răspundă atunci când
le sunt adresate cuvinte care îi deranjează. Să se îndrepte spre
Domnul în rugăciune, cerându-I să le arate cum să lucreze pentru
sufletele care pier în păcat. Cel care perseverează în lucrarea
încredinţată va fi atât de pătruns de Spiritul lui Dumnezeu, încât
comportamentul, vocea şi întreaga lui viaţă vor fi o revelare a lui
Hristos. Încercaţi aceasta, fraţilor, încercaţi. Răstigniţi-vă eul, în loc
de a căuta să vă răstigniţi fraţii. ‚Dacă voieşte cineva să vină după
208

Lecţiunile Şcolii de Sabat

Mine’, a spus Domnul Hristos, ‚să se lepede de sine, să-şi ia crucea
şi să Mă urmeze’ (Matei 16:24).” E.White – Scrisoarea 11, 1905
3 dec.,
Isaia 58:6
Biblia la rând: 2 Corinteni 1-4
„Dacă te recunoşti ca păcătos, mântuit numai datorită iubirii
Tatălui nostru ceresc, atunci trebuie să avem milă pentru alţii, care
suferă în păcat. Atunci, mizeria şi pocăinţa nu le vei întâmpina cu
gelozie şi mustrare.
Când gheaţa egoismului se topeşte în inima noastră, atunci vom
fi în armonie cu Dumnezeu şi vom împărtăşi cu El bucuria salvării
celui pierdut.” E.White – Parabolele Domnului, p. 211
4 dec.,
1 Petru 3:8
Biblia la rând: 2 Corinteni 5-9
„Fratele tău, care este bolnav din punct de vedere spiritual, are
nevoie de tine, după cum şi tu personal ai avut nevoie de iubirea
unui frate. El are nevoie de experienţa cuiva care a fost tot aşa de
slab ca şi el, unul care să poată simpatiza cu el şi să-l ajute.
Recunoaşterea propriei noastre slăbiciuni ne va fi de ajutor, ca să
putem fi de folos altuia în nevoile sale amare. Niciodată n-ar trebui
să trecem pe lângă un suflet suferind, fără a căuta să-l mângâiem,
după cum şi noi suntem mângâiaţi de Dumnezeu.” E.White –
Parabolele Domnului, p. 388
5 dec.,
1 Corinteni 12:13 Biblia la rând: 2 Corinteni 10-13
„Fraţilor, ce face universul lui Dumnezeu? – Priveşte ca să ne
vadă că suntem fraţi. Ei vor să ne vadă că suntem fraţi – iată ce face
cerul. Priveşte să ne vadă fiind fraţi în biserică – să fiţi fraţi şi surori
cu adevărat. Priveşte ca să ne vadă privindu-ne ochi în ochi. Aşa că
fraţilor, să nu lăsăm ca să privească în zadar.
De ce să ne defăimăm şi să ne luptăm unii împotriva altora?
Diavolul face război împotriva fraţilor noştri. Să-i lăsăm lui aceasta.
Haideţi să ne iubim fraţii, să stăm alături de fraţii noştri...”
A.T.Jones – Solia îngerului al treilea, p. 146
6 dec.,
Coloseni 3:12-14
Biblia la rând: Galateni 1-3
„Da, avem nevoie de sprijinul fiecăruia pe care Hristos l-a
cumpărat. Am nevoie, pentru a avea succes în război. Am nevoie de
acesta. Şi, fraţilor, promit înaintea Domnului, că prin harul Său veţi
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avea sprijinul meu în lupta voastră. Dacă veţi fi înfrânţi, vă voi
ridica. Dacă vă veţi descuraja, voi spune, ‚Ai curaj frate’. Dacă veţi
cădea, voi spune ‚Există posibilitate de ridicare’. Fraţilor, ceea ce
vrea Dumnezeu este să ne iubim unii pe alţii aşa cum ne-a iubit El,
şi noi ne vom iubi unii pe alţii aşa cum ne-a iubit El pe noi. Când îl
avem pe El – dragostea Lui în inimile noastre – noi nu putem face
altceva, şi nici nu am vrea, chiar dacă am putea.” A.T.Jones – Solia
îngerului al treilea, p. 146
7 dec.,
Matei 20:11,12
Biblia la rând: Galateni 4-6
„Domnul Hristos a avertizat pe ucenici, primii care au fost
chemaţi să-I urmeze, ca să nu se lase stăpâniţi de un asemenea rău.
El a văzut că slăbiciunea, blestemul bisericii, va fi un spirit de
îndreptăţire de sine. Oamenii aveau să creadă că ei pot face ceva
pentru a obţine un loc în Împărăţia Cerului. Ei îşi imaginează faptul
că numai atunci când au făcut oarecare progrese, atunci, Domnul va
veni să-i ajute. În acest fel, avea să fie pusă o mai multă încredere
în om şi mai puţină în Domnul Hristos. Mulţi dintre cei ce urmau să
facă un progres oarecare aveau să se umfle de mândrie şi să
gândească despre ei că sunt superiori celorlalţi. Acestora le face
plăcere să fie lăudaţi şi devin geloşi, dacă nu sunt consideraţi ca
fiind cei mai importanţi. Împotriva acestei primejdii, Domnul
Hristos a căutat să avertizeze pe ucenicii Săi.” E.White –
Parabolele Domnului, p. 401
8 dec.,
1 Petru 1:18,19
Biblia la rând: Efeseni 1-3
„Îndreptaţi-vă fraţilor spre Calvar! Vă întreb, care este preţul
omului? Este singurul Fiu al Dumnezeului infinit, dat pentru noi.
Este preţul tuturor comorilor cereşti. Acesta este preţul omului!
Atunci putem să privim uşor pe unul pe care Dumnezeu îl
preţuieşte atât de mult?: Pe unul pentru care Dumnezeu a dat toate
comorile Universului? Pot să-l privesc uşor, ca şi cum ar fi nimic şi
să-l consider neînsemnat? Nu domnilor! El valorează cât tot ce a
plătit Dumnezeu pentru el. Şi acesta este preţul plătit de Dumnezeu
pentru voi. Vă voi considera atunci ca fiind de mică valoare,
neînsemnaţi şi de calitate inferioară? Nu domnilor! Eu cer har de la
Dumnezeu ca să mă facă în stare să vă apreciez la întreaga valoare
pe care a plătit-o pentru voi. Cum aş putea face altfel dacă Îl iubesc
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pe Hristos care a plătit preţul? Fraţilor, este nevoie de dragostea lui
Hristos în inimile noastre, şi atunci îi vom iubi pe toţi cei pe care îi
iubeşte El, aşa cum El i-a iubit de la început.”A.T.Jones – Solia
îngerului al treilea, p. 145,146
9 dec.,
Isaia 52:3
Biblia la rând: Efeseni 4-6
„Un suflet este de mai mare valoare pentru cer decât o lume
întreagă de bunuri: case, terenuri şi bani. Pentru convertirea unui
singur suflet trebuie să întrebuinţăm puterile noastre până la extrem.
Un suflet câştigat la Hristos va face să strălucească de jur
împrejurul său lumina cerului, străbătând întunericul moral şi
salvând alte suflete.” E.White – Mărturii, vol.6, p. 22
10 dec.,
Isaia 3:5
Biblia la rând: Filipeni 1-4
„Înălţarea de sine este atât de înrădăcinată în inima omenească
şi dorinţa de a deţine putere este atât de intensă, încât multe minţi,
inimi şi suflete ajung să fie absorbite de ideea de a-i domina şi de ai comanda pe alţii. Această influenţă distrugătoare asupra minţii nu
poate fi învinsă decât cerând de la Domnul o înţelegere sfântă cu
privire la sine. Numai puterea harului divin poate să-l ajute pe om
să înţeleagă adevărata stare în care se află şi să producă schimbarea
care trebuie să aibă loc în inima lui.” E.White – Minte, caracter şi
personalitate, vol.1, p. 278
11 dec.,
Eclesiastul 4:1
Biblia la rând: Coloseni 1-4
„Esenţa imoralităţii este egoismul şi, pentru că fiinţele umane au
cedat în faţa puterii egoismului, în lumea de azi se vede lipsa
loialităţii faţă de Dumnezeu. Naţiuni, familii şi persoane individuale
sunt întru totul animate de dorinţa de a aşeza eul în centrul
intereselor lor. Omul urmăreşte cu pasiune să-şi domine semenii.
Izolându-se pe sine de Dumnezeu şi de semeni, în egoismul său,
omul îşi urmează propriile înclinaţii nestăpânite. El acţionează de
parcă binele celorlalţi ar fi dependent de supunerea lor faţă de
supremaţia sa.” E.White – Review & Herald, 25 iunie 1908
12 dec.,
Ioan 8:33,34
Biblia la rând: 1 Tesaloniceni 1-5
„Acela care priveşte la Hristos în tăgăduirea Sa de Sine, în
smerenia inimii Sale, va fi constrâns să zică, aşa cum zicea şi
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Daniel când L-a văzut pe Acela care era asemenea Fiului omului:
‚Frumuseţea puterii mele se schimbă în sluţenie’ (Dan. 10:8).
Independenţa şi dominaţia sinelui, cu care ne preamărim de multe
ori, sunt văzute în adevărata lor ticăloşie, ca fiind semnele robiei lui
Satana. Firea omenească se luptă totdeauna pentru întâietate, este
totdeauna gata de ceartă, dar acela care Îl află pe Isus este golit de
eu, de mândrie, de iubire, de întâietate şi în sufletul lui este pace.
Eul este pus în slujba Duhului Sfânt. Atunci nu mai ardem de
dorinţa de a avea locul cel mai de frunte. Nu mai avem ambiţia de a
da buzna şi a izbi cu coatele spre a atrage atenţia, ci simţim că locul
nostru cel mai înalt este la picioarele Mântuitorului. Privim la Isus,
aşteptând ca mâna Sa să ne conducă şi glasul Său să ne
călăuzească.” E.White – Cugetări, p. 15,16
13 dec.,
Fapte 1:13
Biblia la rând: 2 Tesaloniceni 1-3
„Apostolii se deosebeau mult unii de alţii prin obiceiuri şi
temperament. Între ei se aflau vameşul Levi-Matei şi zelotul aprins
Simon, vrăjmaşul neîmpăcat al autorităţii Romei; generosul şi
impulsivul Petru şi Iuda cel cu spirit josnic; Toma cel sincer, totuşi
timid şi fricos; Filip, zăbavnic cu inima şi înclinat spre îndoială, şi
ambiţioşii fii ai lui Zebedei, atât de direcţi cu fraţii lor. Aceştia au
fost adunaţi, fiecare cu greşelile lui diferite, având toţi tendinţe
către rău, moştenite sau cultivate; dar în şi prin Hristos ei trebuiau
să rămână în familia lui Dumnezeu, învăţând să rămână una în
credinţă, în învăţătură, în spirit... Hristos fiind marele centru, ei
urmau să se apropie unul de altul exact în măsura în care se
apropiau de centru.” E.White – Hristos, lumina lumii, p. 297
14 dec.,
Ioan 17:21-23
Biblia la rând: 1 Timotei 1-6
„Iubirea este temelia evlaviei. Oricare ar fi mărturisirea
credinţei noastre, nimeni nu are o iubire curată faţă de Dumnezeu,
dacă nu are o iubire neegoistă faţă de fratele său. Noi nu vom putea
niciodată să ajungem în posesia unui astfel de spirit, încercând
numai să iubim pe alţii. Ceea ce ne trebuie, este iubirea lui Hristos
în inimă. Când eul este ascuns, contopit în şi cu Hristos, atunci
iubirea va izvorî în mod spontan. Desăvârşirea caracterului creştin
se obţine când impulsul de a ajuta şi a binecuvânta pe alţii porneşte
în mod constant dinăuntru – atunci când lumina strălucitoare a
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soarelui divin umple inima şi se descoperă pe feţele noastre.”
E.White – Parabolele Domnului, p. 385
15 dec.,
Ioan 13:35
Biblia la rând: 2 Timotei 1-4
„‚Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă
veţi avea dragoste unii pentru alţii.’ Cu cât semănăm mai mult în
caracter cu Mântuitorul nostru, cu atât mai mare va fi iubirea
noastră faţă de aceia pentru care a murit El. Creştinii care manifestă
un spirit de iubire neegoistă unul faţă de celălalt dau o mărturie
pentru Hristos, căreia cei necredincioşi nu-i pot rezista şi nici n-o
pot tăgădui. Este imposibil să estimezi puterea unui astfel de
exemplu. Nimic nu va înfrânge cu atâta succes cursele lui Satana şi
ale emisarilor lui, nimic nu va zidi Împărăţia Răscumpărătorului, ca
iubirea Domnului Hristos manifestată de către membrii bisericii. De
pace şi prosperitate te poţi bucura numai dacă blândeţea şi iubirea
sunt exercitate în mod activ.” E.White – 5T, p. 168
16 dec.,
Ioan 15:12
Biblia la rând: Filimon 1; Tit 1-3
„Apostolul începe să enumere roadele dragostei: ‚Dragostea
este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu
pizmuieşte’. Iubirea divină stăpânind în inimă înlătură mândria şi
egoismul. ‚Dragostea nu pizmuieşte, nu se umflă de mândrie.’ Cea
mai curată bucurie izvorăşte dintr-o profundă umilinţă. Cele mai
puternice şi cele mai nobile caractere au la bază răbdarea şi iubirea,
cum şi supunerea plină de încredere faţă de voia lui Dumnezeu.”
E.White – 5T, p. 169,170
17 dec.,
Galateni 5:13-15
Biblia la rând: Evrei 1-4
„Nu împotrivirea din partea lumii este aceea care pune cel mai
mult în primejdie biserica lui Hristos. Răul nutrit în inimile
credincioşilor este acela care lucrează cel mai cumplit dezastru şi
cea mai sigură întârziere a înaintării lucrării lui Dumnezeu. Nu
există nici o altă cale mai sigură de a slăbi spiritualitatea decât
nutrirea invidiei, suspiciunii, căutării de greşeli şi a bănuielilor rele.
Pe de altă parte, cea mai puternică mărturie că Dumnezeu a trimis
pe Fiul Său în lume este existenţa armoniei şi unităţii dintre oameni
cu firi diferite şi care alcătuiesc biserica Sa. Este privilegiul
urmaşilor lui Hristos să dea această mărturie. Dar, pentru a face
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aceasta, ei trebuie să se aşeze sub conducerea lui Hristos. Caracterul
lor trebuie să ajungă asemenea caracterului Său, iar voinţa lor,
asemenea voinţei Lui.” E.White – Istoria faptelor apostolilor, 550
18 dec.,
Apocalipsa 2:4.5
Biblia la rând: Evrei 5-8
„În comunitatea din Battle Creek, a pătruns un spirit care nu are
nici o legătură cu Hristos. Nu este nici un zel pentru adevăr, nici o
iubire pentru voia lui Dumnezeu aşa cum este descoperită în
Cuvântul Său. Este un spirit al îndreptăţirii de sine. Acesta te duce
la înălţarea eului mai presus de Isus şi la a privi propriile tale păreri
şi idei ca fiind mai importante decât unirea cu Hristos şi unirea
unuia cu celălalt. Vă spun cu părere de rău, dar vă lipseşte iubirea
frăţească. Sunteţi o comunitate apostaziată.” E.White – Mărturii pt.
comunitate, vol.5, p. 50
19 dec.,
2 Timotei 4:2
Biblia la rând: Evrei 9-10
„Acela care priveşte adesea la crucea de pe Calvar, amintindu-şi
că păcatele sale L-au dus acolo pe Mântuitorul, nu va încerca
niciodată să compare măsura vinei sale cu a altora. El nu se va urca
pe scaunul de judecată spre a aduce învinuire împotriva altora. În
inima aceluia care umblă în umbra crucii de pe Calvar, nu poate
avea loc spiritul de critică sau de înălţare de sine.” E.White Cugetări, p. 129
20 dec.,
Ioan 3:34
Biblia la rând: Evrei 11-13
„Acela care Îl iubeşte mai mult pe Hristos va face cel mai mult
bine. Nelimitată va fi eficienţa celui care, dând eul la o parte, dă
prilej Duhului Sfânt să lucreze asupra inimii şi trăieşte o viaţă
deplin consacrată lui Dumnezeu. Dacă oamenii vor suporta
disciplina necesară fără să se plângă şi fără să slăbească pe cale,
Dumnezeu îi va învăţa în fiecare oră şi în fiecare zi. El doreşte să
descopere îndurarea Sa. Dacă poporul Său va îndepărta piedicile, El
va revărsa apele mântuirii ca nişte râuri bogate, care să curgă prin
canale omeneşti. Dacă oamenii cu viaţă umilă ar fi fost încurajaţi să
facă tot binele pe care l-ar putea face, dacă nu s-ar fi aşezat asupra
lor mâini care să le înăbuşe zelul, ar fi fost o sută de lucrători pentru
Hristos acolo unde astăzi nu e decât unul.” E.White – Hristos,
lumina lumii, p. 251,252
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21 dec.,
Psalmii 36:9
Biblia la rând: Iacov 1-5
„Este privilegiul oricărui suflet acela de a fi un canal viu, prin
care Dumnezeu să poată transmită lumii bogăţiile harului Său,
bogăţiile de nepătruns ale Domnului Hristos. Nimic nu doreşte
Domnul Hristos aşa de mult, decât de a avea instrumente care să
reprezinte lumii caracterul şi spiritul Său. Nu este nimic de care
lumea să aibă aşa de mare nevoie, ca manifestarea iubirii
Mântuitorului prin oameni. Cerul întreg aşteaptă canale prin care
untdelemnul cel sfânt să poată fi turnat ca să fie o bucurie şi o
binecuvântare pentru inimile omeneşti.” E.White – Parabolele
Domnului, p. 419
22 dec., Romani 1:16 Biblia la rând: 1 Petru 1-5; 2 Petru 1-3
„ ...Dacă Domnului nu-I este ruşine să se numească fratele
muritorilor săraci, slabi şi păcătoşi cu siguranţă omul nu are nici un
motiv să-i fie ruşine de El. ‚Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să
ne numim copii ai lui Dumnezeu!’ (1 Ioan 3:1). Să-ţi fie ruşine de
Evanghelia lui Hristos! Poate exista vreun caz mai grav de înălţare
a eului deasupra lui Dumnezeu? Căci a-ţi fi ruşine de Evanghelia
lui Hristos, care este puterea lui Dumnezeu, este o dovadă că omul
care se simte astfel ruşinat, în realitate se crede superior lui
Dumnezeu considerând că ar fi o înjosire a demnităţii sale să fie
asociat cu Domnul.” E.Waggoner – Romani, p. 19
23 dec.,
Ezechiel 20:20
Biblia la rând: 1 Ioan 1-5
„Nici o altă instituţie încredinţată iudeilor n-a urmărit aşa de
mult să-i deosebească de neamurile din jurul lor cum a făcut-o
Sabatul. Dumnezeu a intenţionat ca păzirea lui să-i arate ca
închinători ai Săi. Trebuia să fie un semn al despărţirii lor de
idolatrie, al legăturii lor cu adevăratul Dumnezeu. Dar, pentru a
sfinţi Sabatul, şi oamenii trebuie să fie sfinţi. Prin credinţă, ei
trebuie să ajungă părtaşi la neprihănirea lui Hristos. Când i s-a dat
lui Israel porunca: ‚Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o
sfinţeşti’, Domnul a mai spus şi ‚Să-Mi fiţi nişte oameni sfinţi’ (Ex.
20:8; 22:31). Numai în felul acesta Sabatul putea să-i deosebească
pe izraeliţi ca închinători ai lui Dumnezeu...” E.White – Hristos,
lumina lumii, p. 225
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24 dec.,
Evrei 4:2,3 Biblia la rând: 2 Ioan 1; 3 Ioan 1; Iuda
„Astfel se face că ‚noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihnă’. Iar
cel care intră în odihnă încetează de asemenea să mai facă propriile
fapte, după cum Dumnezeu a terminat lucrarea Sa. Înainte ca omul
să accepte cu adevărat cuvântul Domnului, tot ceea ce face este în
puterea sa. Faptele firii pământeşti nu sunt decât păcat; şi chiar dacă
oamenii declară că îi slujesc lui Dumnezeu şi doresc cu toată
sinceritatea să facă ceea ce este bine, faptele lor în acest sens sunt
un eşec... Atunci toate faptele sunt făcute în El şi ele sunt bune.
Aceasta este cu adevărat odihnă. Odihna pe care o experimentăm
atunci când realizăm că mântuirea nu este lucrarea noastră ci a
cuvântului care a creat cerurile şi pământul şi care le susţine, este
odihna pe care ne-o aduce Sabatul atunci când acesta este ţinut aşa
cum doreşte Dumnezeu.” E.Waggoner –Evanghelia în creaţiune, 92
25 dec.,
Matei 25:6,7
Biblia la rând: Apocalipsa 1-3
„Cei reprezentaţi prin fecioarele nechibzuite, nu sunt ipocriţi. Ei
au consideraţie faţă de adevăr, l-au apărat şi l-au susţinut. Unii ca
aceştia se simt atraşi către cei care cred adevărul, dar nu s-au supus
cu totul lucrării Duhului Sfânt. Ei n-au căzut pe Stânca Isus Hristos
şi n-au lăsat ca firea lor cea veche să fie sfărâmată. Această clasă de
credincioşi sunt înfăţişaţi de asemenea prin auzitorii reprezentaţi
prin pământul stâncos. Ei primesc foarte repede Cuvântul dar dau
greş în asimilarea principiilor lui. Influenţa Cuvântului nu este
durabilă Duhul lucrează asupra inimii omului, în măsura în care
acesta doreşte şi consimte ca Duhul să sădească în el o natură nouă,
dar cei reprezentaţi prin fecioarele neînţelepte au fost mulţumiţi cu
o lucrare superficială. Ei nu cunosc pe Dumnezeu. N-au studiat
caracterul Lui, n-au avut comuniunea cu El, deci ei nu cunosc, nu
ştiu cum să se încreadă în El, cum să privească la El şi să
trăiască...” E.White – Parabolele Domnului, p. 412
26 dec.,
Fapte 13:41
Biblia la rând: Apocalipsa 4-7
„Îngăduiţi-mi să vă spun, că Domnul va lucra în această ultimă
lucrare într-un mod cu totul deosebit de ordinea obişnuită a
lucrurilor şi pe o cale contrară planurilor omeneşti. Dumnezeu va
folosi căi şi mijloace, prin care se va vedea că El a luat frâiele în
mâna Sa. Lucrătorii vor fi surprinşi de mijloacele simple pe care el
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le va folosi pentru aducerea la îndeplinire şi desăvârşire a lucrării
Sale de îndreptăţire.” E.White – Mărturii speciale, p. 262
27 dec.,
Isaia 40:9
Biblia la rând: Apocalipsa 8-11
„Întunericul necunoaşterii lui Dumnezeu a cuprins lumea.
Oamenii pierd cunoştinţa despre caracterul Său. El a fost înţeles
greşit şi interpretat în mod greşit. În acest timp trebuie vestită o
solie de la Dumnezeu, o solie iluminatoare în influenţa ei şi
mântuitoare prin puterea ei. Caracterul Său trebuie să fie făcut
cunoscut. În întunericul acestei lumi trebuie să strălucească lumina
slavei Sale, lumina bunătăţii, a milei şi a adevărului Său. Ultimele
raze ale luminii harului, ultima solie de har care trebuie să fie
vestită lumii, este o descoperire a caracterului iubirii Sale.” E.White
– Parabolele Domnului, p. 416
28 dec.,
Isaia 40:6
Biblia la rând: Apocalipsa 12-14
„Cuvântul lui Dumnezeu a fost acela care a spus: ‚Pământul să
dea iarbă’ şi acesta este cuvântul care este viu şi rămâne în veac şi
care ne este predicat prin Evanghelie. Am văzut cum puterea
cuvântului face ca micul fir de iarbă să îşi facă drum spre suprafaţă
şi lumină, în ciuda bulgărilor grei de pământ care-l apasă. Puterea
infinită se manifestă în lucrul firav. La fel lucrează cuvântul puterii
şi în aceia care cred din toată inima. Cel care recunoaşte că nu este
nimic – slab şi neajutorat ca iarba – va fi întărit să facă lucruri mari
şi va fi ridicat deasupra pământului, în lumina prezenţei lui
Dumnezeu.” E.Waggoner – Evanghelia în creaţiune
29 dec.,
Coloseni 1:26,27 Biblia la rând: Apocalipsa 15-17
„... Atunci, sfârşitul tainei lui Dumnezeu este manifestarea lui
Hristos în credincioşi, astfel încât să putem sta în această lume în
imaginea lui Isus Hristos, reflectându-L numai pe El, astfel încât
atunci când credincioşii vor fi văzuţi, numai Hristos va fi văzut; tot
ceea ce este spus, tot ceea ce este făcut, orice ton al vocii, tot ceea
ce suntem va vorbi numai despre Hristos. Numai aceasta reprezintă
terminarea tainei lui Dumnezeu în adevăr, aşa cum trebuie să fie. Şi
aceasta trebuie să se împlinească înainte ca sfârşitul să poată veni.
Aceasta este biserica pe care El Şi-o prezintă Sieşi.” A.T.Jones –
Aceasta este Biserica, p. 188
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30 dec.,
1 Ioan 3:2
Biblia la rând: Apocalipsa 18-19
„...Hristos, plinătatea lui Dumnezeu, trebuie să fie pe deplin
format în poporul Său şi atunci cu toţii ‚vom vedea lucrarea tainei
care din toate veacurile a fost ascunsă în Dumnezeu care a creat
toate lucrurile, cu scopul ca acum să fie cunoscută domniilor şi
puterilor din locurile cereşti, prin biserică înţelepciunea felurită a
lui Dumnezeu, după scopul veşnic pe care Şi l-a propus în Hristos
Isus Domnul nostru.’ Ef. 3:9-11 Atunci lumea va şti că Dumnezeu
Se ascunde în om pentru ca omul să fie slăvit prin prezenţa Sa.”
E.Waggoner – Comori din Isaia
„Domnul Hristos aşteaptă cu mult dor să Se manifeste în Biserica
Sa. Când caracterul Domnului Hristos va fi în mod desăvârşit
reprodus în poporul Său, atunci El va veni să-i ia la Sine ca fiind ai
Săi.” E.White – Parabolele Domnului, p. 70
31 dec.,
Apocalipsa 5:12 Biblia la rând: Apocalipsa 20-22
„Noi nu vom putea pricepe niciodată cât a costat răscumpărarea
noastră, până nu vom sta în faţa tronului lui Dumnezeu, împreună
cu Răscumpărătorul nostru. Când slava locuinţelor veşnice va
străluci înaintea ochilor noştri extaziaţi, ne vom aminti că Isus a
părăsit toate acestea pentru noi şi nu numai că S-a exilat din curţile
cereşti, dar a riscat să fie înfrânt şi să fie pierdut pentru veşnicie.
Atunci ne vom depune coroanele la picioarele Sale şi vom cânta:
‚Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să primească puterea,
bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda’ (Apoc. 5,12).”
E.White – Hristos, lumina lumii, p. 132
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APUSUL SOARELUI ÎN ROMÂNIA:
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S.
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IULIE
a.s. B 21:01; CT 20:51; MS 21:15; AR 21:28
a.s. B 21:01; CT 20:50; MS 21:15; AR 21:27
a.s. B 20:57; CT 20:46; MS 21:11; AR 21:23
a.s. B 20:57; CT 20:46; MS 21:11; AR 21:23
a.s. B 20:52; CT 20:40; MS 21:07; AR 21:17
a.s. B 20:51; CT 20:39; MS 21:06; AR 21:16
a.s. B 20:44; CT 20:34; MS 20:59; AR 21:11
a.s. B 20:43; CT 20:33; MS 20:57; AR 21:10
AUGUST
a.s. B 20:38; CT 20:27; MS 20:49; AR 20:59
a.s. B 20:37; CT 20:26; MS 20:48; AR 20:59
a.s. B 20:28; CT 20:17; MS 20:39; AR 20:51
a.s. B 20:27; CT 20:16; MS 20:37; AR 20:49
a.s. B 20:18; CT 20:07; MS 20:27; AR 20:39
a.s. B 20:16; CT 20:05; MS 20:25; AR 20:38
a.s. B 20:06; CT 19:55; MS 20:16; AR 20:28
a.s. B 20:04; CT 19:53; MS 20:14; AR 20:26
a.s. B 19:54; CT 19:43; MS 20:03; AR 20:15
SEPTEMBRIE
a.s. B 19:52; CT 19:41; MS 20:01; AR 20:13
a.s. B 19:41; CT 19:30; MS 19:49; AR 20:02
a.s. B 19:39; CT 19:28; MS 19:47; AR 20:00
a.s. B 19:28; CT 19:17; MS 19:35; AR 19:48
a.s. B 19:26; CT 19:15; MS 19:33; AR 19:46
a.s. B 19:24; CT 19:15; MS 19:21; AR 19:34
a.s. B 19:22; CT 19:13; MS 19:19; AR 19:32
a.s. B 19:11; CT 19:02; MS 19:17; AR 19:21
a.s. B 19:09; CT 19:00; MS 19:15; AR 19:19
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5
6
12
13
19
20
26
27

V.
S.
V.
S.
V.
S.
V.
S.

2
3
9
10
16
17
23
24
30

V.
S.
V.
S.
V.
S.
V.
S.
V.

1
7
8
14
15
21
22
28
29

S.
V.
S.
V.
S.
V.
S.
V.
S.

OCTOMBRIE
a.s. B 18:49; CT 18:39; MS 18:54; AR 19:07
a.s. B 18:47; CT 18:37; MS 18:52; AR 19:05
a.s. B 18:36; CT 18:27; MS 18:40; AR 18:51
a.s. B 18:35; CT 18:25; MS 18:39; AR 18:49
a.s. B 18:25; CT 18:16; MS 18:28; AR 18:40
a.s. B 18:23; CT 18:15; MS 18:26; AR 18:39
a.s. B 18:13; CT 18:03; MS 18:13; AR 18:28
a.s. B 18:11; CT 18:01; MS 18:11; AR 18:26
NOIEMBRIE
a.s. B 17:03; CT 16:55; MS 17:06; AR 17:19
a.s. B 17:02; CT 16:53; MS 17:04; AR 17:17
a.s. B 16:54; CT 16:45; MS 16:54; AR 17:08
a.s. B 16:53; CT 16:43; MS 16:52; AR 17:07
a.s. B 16:47; CT 16:39; MS 16:57; AR 17:01
a.s. B 16:45; CT 16:38; MS 16:56; AR 16:59
a.s. B 16:41; CT 16:32; MS 16:42; AR 16:55
a.s. B 16:41; CT 16:31; MS 16:41; AR 16:54
a.s. B 16:37; CT 16:28; MS 16:36; AR 16:51
DECEMBRIE
a.s. B 16:37; CT 16:27; MS 16:35; AR 16:50
a.s. B 16:37; CT 16:27; MS 16:34; AR 16:49
a.s. B 16:36; CT 16:27; MS 16:34; AR 16:49
a.s. B 16:38; CT 16:28; MS 16:36; AR 16:50
a.s. B 16:38; CT 16:28; MS 16:36; AR 16:50
a.s. B 16:41; CT 16:32; MS 16:39; AR 16:53
a.s. B 16:41; CT 16:32; MS 16:39; AR 16:53
a.s. B 16:42; CT 16:34; MS 16:40; AR 16:55
a.s. B 16:42; CT 16:34; MS 16:40; AR 16:56

*Abrevieri: CT = Constanţa, B= Bucureşti, MS=Mureş, AR= Arad.
Pentru Rep. Moldova se va folosi ora Constanţei.
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BIBLIA ÎNTR-UN AN

Bifaţi căsuţa fiecărui capitol citit şi veţi şti totdeauna cât mai aveţi!
Vechiul Testament

Geneza

Exod

Levitic

Numeri

Deuteronom

Iosua
Judecători
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Regi
2 Regi

1 Cronici

1
13
25
37
49
1
13
25
37
1
13
25
1
13
25
1
13
25

2
14
26
38
50
2
14
26
38
2
14
26
2
14
26
2
14
26

3
15
27
39

1
13
1
13
1
1
13
25
1
13
1
13
1
13
25
1
13
25

2
14
2
14
2
2
14
26
2
14
2
14
2
14
2
14
26

3
15
27
39
3
15
27
3
15
27
3
15
27

Pentateuhul
4
5
6
16
17
18
28
29
30
40
41
42

8
20
32
44

9
21
33
45

10
22
34
46

11
23
35
47

12
24
36
48

5
17
29

6
18
30

7
19
31

8
20
32

9
21
33

10
22
34

11
23
35

12
24
36

5
17

6
18

7
19

8
20

9
21

10
22

11
23

12
24

7
19
31
7
19
31

8
20
32
8
20
32

9
21
33
9
21
33

10
22
34
10
22
34

11
23
35
11
23

12
24
36
12
24

3
15
3
15
3
3
15
27
3
15
3
15
3
15

4
5
6
16
17
18
28
29
30
4
5
6
16
17
18
28
29
30
Cărţile istorice
4
5
6
16
17
18
4
5
6
16
17
18
4
4
5
6
16
17
18
28
29
30
4
5
6
16
17
18
4
5
6
16
17
18
4
5
6
16
17
18

7
19
7
19

8
20
8
20

9
21
9
21

10
22
10

11
23
11

12
24
12

7
19
31
7
19
7
19
7
19

8
20

9
21

10
22

11
23

12
24

8
20
8
20
8
20

9
21
9
21
9
21

10
22
10
22
10
22

11
23
11

12
24
12

11
23

12
24

3
15
27

4
16
28

7
19

8
20

9
21

10
22

11
23

12
24
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4
16
28
40
4
16

7
19
31
43

5
17
29

6
18
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2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera

Iov

Psalmi

Proverbe
Ecleziastul
Cântarea C.

Isaia

Ieremia

222

1
13
25
1
1
13
1

2
14
26
2
2

3
15
27
3
3

2

3

1
13
25
37
1
13
25
37
49
61
73
85
97
109
121
133
145
1
13
25
1
1

2
14
26
38
2
14
26
38
50
62
74
86
98
110
122
134
146
2
14
26
2
2

1
13
25
37
49
61
1
13
25
37
49

2
14
26
38
50
62
2
14
26
38
50

4
16
28
4
4

5
17
29
5
5

6
18
30
6
6

7
19
31
7
7

8
20
32
8
8

9
21
33
9
9

10
22
34
10
10

11
23
35

12
24
36

11

12

4
5
6
7
Cărţile poetice
3
4
5
6
7
15
16 17
18
19
27
28 29
30
31
39
40 41
42
3
4
5
6
7
15
16 17
18
19
27
28 29
30
31
39
40 41
42
43
51
52 53
54
55
63
64 65
66
67
75
76 77
78
79
87
88 89
90
91
99 100 101 102 103
111 112 113 114 115
123 124 125 126 127
135 136 137 138 139
147 148 149 150
3
4
5
6
7
15
16 17
18
19
27
28 29
30
31
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
Cărţile profetice majore
3
4
5
6
7
15
16 17
18
19
27
28 29
30
31
39
40 41
42
43
51
52 53
54
55
63
64 65
66
3
4
5
6
7
15
16 17
18
19
27
28 29
30
31
39
40 41
42
43
51
52

8

9

10

8
20
32

9
21
33

10
22
34

11
23
35

12
24
36

8
20
32
44
56
68
80
92
104
116
128
140

9
21
33
45
57
69
81
93
105
117
129
141

10
22
34
46
58
70
82
94
106
118
130
142

11
23
35
47
59
71
83
95
107
119
131
143

12
24
36
48
60
72
84
96
108
120
132
144

8
20

9
21

10
22

11
23

12
24

8
8

9

10

11

12

8
20
32
44
56

9
21
33
45
57

10
22
34
46
58

11
23
35
47
59

12
24
36
48
60

8
20
32
44

9
21
33
45

10
22
34
46

11
23
35
47

12
24
36
48
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Plângeri
Ezechiel
Daniel
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi

1
1
13
25
37
1

2
2
14
26
38
2

1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1

2
14
2
2

3
3
15
27
39
3

4
5
4
5
6
7
16
17
18
19
28
29
30
31
40
41
42
43
4
5
6
7
Cărţile profetice minore
3
4
5
6
7
3
3

2
2
2
2
2
2
2
14
2

4

5

6

7

3
3
3
3
3

4
4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

8
20
32
44
8

9
21
33
45
9

10
22
34
46
10

11
23
35
47
11

12
24
36
48
12

8

9

10

11

12

8

9

8

9

10

11

12

Noul Testament

Matei

Marcu
Luca
Ioan
Faptele
Apostolilor

1
13
25
1
13
1
13
1
13
1
13
25
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2
14
26
2
14
2
14
2
14
2
14
26

3
15
27
3
15
3
15
3
15
3
15
27

Evangheliile
4
5
6
16 17 18
28
4
5
6
16
4
5
6
16 17 18
4
5
6
16 17 18
4
5
6
16 17 18
28

7
19

8
20

9
21

10
22

11
23

12
24

7

8

9

10

11

12

7
19
7
19
7
19

8
20
8
20
8
20

9
21
9
21
9
21

10
22
10

11
23
11

12
24
12

10
22

11
23

12
24
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Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Tit
Filimon
Evrei

Iacob
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Apocalipsa

1
13
1
13
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
13

2
14
2
14
2

Epistolele pauline
3
4
5
6
15 16
3
4
5
6
15 16
3
4
5
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5

4
4

5

6

2

3

4

5

6

2
2
2
2

2
14

7

8

9

10

11

12

7

8

9

10

11

12

7

8

9

10

11

12

7

8

9

10

11

12

7
19

8
20

9
21

10
22

11

12

6
6

5

Epistolele soborniceşti
3
4
5
3
4
5
3
3
4
5

3
15

4
16

5
17

6
18

Felicitări! Aţi citit întreaga Biblie. Puteţi începe din nou şi o veţi
înţelege mai bine… Nu uitaţi să o puneţi în practică !!!
Dumnezeu să vă binecuvânteze!

224

Lecţiunile Şcolii de Sabat

