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CuvânT înAInTE
Căderea primilor noştri părinţi nu a afectat doar natura spirituală a omeni-

rii, ci de asemenea şi natura fizică. Din cauza păcatului, natura noastră a deve-
nit supusă decăderii fizice şi morţii.  Ca urmare, planul de mântuire urmăreşte 
o restaurare completă a fiinţei noastre—spirituale, mentale şi fizice—din de-
gradarea şi degenerarea pe care le-a cauzat păcatul. 

„Căci Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut” (Luca 
19:10). Înţeleasă corect, evanghelia lui Isus Hristos nu este doar o putere care să ne 
salveze de păcat, o putere care să ne curăţească sufletele prin ascultare de adevăr; 
ea este de asemenea o putere de a restaura sănătatea fizică în trupurile noastre 
prin legile naturale ale sănătăţii, descoperite nouă de Dumnezeu.

În timpul slujirii lui Isus pe acest pământ, este vrednic de remarcat faptul că 
El a petrecut mai mult timp vindecându-i pe cei bolnavi decât predicând evan-
ghelia. Fără îndoială că în aceasta există o lecţie pentru noi. Lucrarea prin care 
conducem suflete la Hristos şi aceea de vindecare a bolnavilor trebuie să meargă 
mână în mână. Ori de câte ori nu se acordă atenţia cuvenită lucrării de sănătate 
(Matei 10:7, 8), bazate pe principiile temperanţei creştine (Fapte 24:25; Galateni 
5:22, 23), lucrarea de slujire a evangheliei este în mod serios împiedicată. 

După cum se ştie, sunt mulţi factori care influenţează sănătatea. Cu toate 
acestea, majoritatea oamenilor acordă doar puţină atenţie acestor factori, până 
când este prea târziu. În fiecare an, statele lumii cheltuiesc miliarde de dolari 
pentru sănătate. Conform unui studiu condus de Organizaţia pentru Coopera-
re şi Dezvoltare Economică (2011), în sănătate pentru o persoană se cheltuiesc, 
în medie, în SUA 7,212 $; Elveţia cheltuieşte 4.338 $; în Olanda se cheltuiesc 
4.110 $; în Germania 3.808 $; în Franţa 3.359 $; şi în Canada 3.796 $. Ceea ce mul-
ţi s-ar putea să nu înţeleagă este că Biblia conţine un plan complet de sănătate 
care nu doar că va economisi bani, ci în primul rând va previni boala. Planul 
lui Dumnezeu de sănătate, dacă este urmat cu credincioşie, oferă cea mai bună 
sănătate posibilă—spirit, suflet şi trup—pe care o poate oferi această viaţă. 

Lecţiile biblice pentru Sabat din acest trimestru, intitulate „Planul de să-
nătate al lui Dumnezeu pentru omenire,” vor analiza principiile biblice care 
conduc la o bună sănătate. În timp ce solia despre reforma sănătăţii nu este 
evanghelia în sine, prezentată în mod înţelept aceasta poate deschide calea 
pentru vindecarea sufletului.  

„Solia despre sănătate are apărători pricepuţi, însă lucrarea lor a fost îngreu-
nată pentru că atât de mulţi predicatori, preşedinţi de conferinţe şi alţii în poziţii 
de influenţă n-au reuşit să acorde atenţia cuvenită reformei sănătăţii. Ei nu au 
recunoscut relaţia acesteia cu lucrarea soliei, ca fiind braţul drept al acesteia.”— 
Sfaturi pentru sănătate, pg. 434 (engl.) (rom.Secţiunea IX, cap.Învăţând principiile 
sănătăţii, subcap. „O lucrare bună făcută dificilă”).

Este rugăciunea noastră ca aceste lecţii să inspire cititorii noştri să ofere 
acestei lucrări locul cuvenit ei în poporul lui Dumnezeu şi, nu doar ca fiecare 
suflet să prospere şi să aibă o bună sănătate, ci ca, de asemenea, multe suflete 
să fie conduse la Isus prin lucrarea de vindecare.

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

Darul Sabatului întâi  
pentru Sediul din Haiti 

Haiti este o ţară mică din Marea Caraibi-
lor, cu o populaţie de aproape 10 milioane, 
împărţind cu Republica Dominicană aceeaşi 
insulă. Cea mai mare parte a locuitorilor ei 
sunt romano-catolici (80%), credinţa protestan-
tă înregistrând de asemenea un progres în această 
ţară (16%). Lucrarea Mişcării de Reformă a Adventiş-
tilor de Ziua a Şaptea a început în Haiti în 1996–1997 şi a crescut constant în 
mijlocul provocărilor. 

În ciuda situaţiei dificile din această ţară, lucrarea s-a dezvoltat mult 
mulţumită eforturilor lucrătorilor devotaţi mişcaţi de Duhul Sfânt. Şcoala de 
Sabat creşte continuu. Recent am simţit nevoia unei mai bune administrări. 
Biserica nu are un birou sau un sediu convenabil pentru a ţine întâlnirile 
necesare. Avem o mare nevoie de o clădire care să adăpostească atât biseri-
ca, cât şi sediul misiunii. Planul nostru este de a construi această clădire în 
Croix-des-Bouquets, cam la 12 km de capitala Port-au-Prince. În prezent ne 
închinăm acolo în fiecare Sabat într-un loc închiriat, având cel puţin 70 de 
participanţi, dintre care 20 sunt membri. Avem o parcelă de teren însă nu 
avem mijloacele pentru a ridica o clădire. Din această cuază apelăm la mem-
brii Şcolii noastre de Sabat din întreaga lume pentru sprijin financiar. 

„Când s-a trezit interesul într-un oraş sau o localitate, acel interes trebuie 
menţinut. Locul ar trebui prelucrat temeinic, până când acolo există o casă 
umilă de închinare ca un semn, un memorial al Sabatului lui Dumnezeu, o 
lumină în mijlocul întunericului moral. Aceste memoriale trebuie să existe în 
multe locuri ca martori ai adevărului. În mila Sa Dumnezeu a luat măsuri ca 
mesagerii evangheliei să meargă  în toate ţările, la toate popoarele, de toate 
limbile, până când stindardul adevărului va fi înfipt în toate părţile locuite 
ale lumii. 

Oriunde se formează o grupă de credincioşi, să fie construită o casă de 
închinare. Nu lăsaţi ca lucrătorii să plece din acel loc fără să realizeze aceas-
ta.”—Slujitorii evangheliei, pg. 431 (engl) (rom. cap. 10, „Responsabilităţile conferinţei”, 
subcap. „Case de închinare”).

Fie ca Domnul să îndemne prin Duhul Său Sfânt ca fraţii, surorile şi prie-
tenii noştri din întreaga lume să dea cu generozitate şi din abundenţă în acest 
Sabat, fiecare punând piatra sa la clădirea lucrării lui Dumnezeu din Haiti!

Fraţii şi surorile voastre din Haiti
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   Lecţia 1 Sabat, 4 aprilie, 2015

Sănătate pentru fiecare
„Preaiubitule, doresc mai presus de toate să prosperi şi să fii să-

nătos, la fel cum prosperă sufletul tău” (3 Ioan 2 engl., KJv.).
„Prin servii Săi, Dumnezeu intenţionează ca cei bolnavi, nefericiţi, 

cei posedaţi de spirite rele, să audă vocea Sa. Prin agenţii Săi omeneşti 
El vrea să fie un Mângâietor cum nu cunoaşte lumea.”—Hristos, Lumina 
lumii, pg. 351 (engl.) (rom. cap. 37, „Primii evanghelişti”).

Recomandare pentru studiu:  Pe urmele Marelui Medic, pg. 112–115 (engl.)  
          (rom. cap.  „Conlucrarea divinului cu omenes- 
          cul”), 470–474 (engl.) (rom. cap.  40, „Ajutor în  
          viaţa zilnică”).

Duminică 29 martie 

1.  O SCHIMBARE în SĂnĂTATEA OAMEnILOR
a.  Descrieţi starea sănătăţii oamenilor înainte de căderea în păcat. 

Geneza 1:26, 27, 31.

„Când a ieşit din mâna Creatorului Său, omul era de o statură impozan-
tă şi o simetrie perfectă. Înfăţişarea Sa purta amprenta sănătăţii şi strălucea 
de viaţă şi bucurie.”—Patriarhi şi profeţi, pg. 45 (engl.) (rom. cap.  2, „Creaţiunea”).

 „Faptul că [omul] a rezistat timp de şase mii de ani poverii mereu cres-
cânde a bolii şi crimei este o dovadă concludentă a rezistenţei cu care a fost 
înzestrat el la început. ”—The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 
1, pg. 1082. (engl.) (rom. CBVT, cap. referitor la Geneza 2).

b.  Cum s-a deteriorat treptat sănătatea oamenilor după căderea în 
păcat? Geneza 11:28; Psalmii 90:10; Ioan 5:3.
 
„Diformitatea, imbecilitatea, boala şi suferinţa umană au apăsat din ce 

în ce mai greu asupra fiecărei generaţii care a urmat după căderea în păcat 
şi, totuşi, masele de oameni sunt adormite în ce priveşte cauzele reale. Ei 
nu consideră că sunt ei înşişi vinovaţi, într-o mare măsură, pentru această 
stare deplorabilă a lucrurilor. În general, ei aruncă responsabilitatea asupra 
Providenţei şi Îl privesc pe Dumnezeu ca autor al nenorocirilor lor. Însă 
necumpătarea, într-o măsură mai mică sau mai mare, este cea care se află 
la temelia tuturor acestor suferinţe.”—Solii alese, vol. 2, pg. 411 (engl.) (rom.Apen-
dice 1, „Boala şi cauzele ei”).

www.azsmr.ro
Sticky Note
Gen 1:26-2726 Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” 27 Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. Gen 1:3131 Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea. 

www.azsmr.ro
Sticky Note
Gen 11:2828 Şi Haran a murit în faţa tatălui său, Terah, în ţara în care se născuse, în Ur, în Haldeea. – Ps 90:1010 Anii vieţii noastre se ridică la şaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani; şi lucrul cu care se mândreşte omul în timpul lor nu este decât trudă şi durere, căci trece iute, şi noi zburăm. Ioan 5:33 În pridvoarele acestea zăceau o mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, care aşteptau mişcarea apei. 
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Luni 30 martie 

2.  DORInŢA CELOR BOLnAvI
a.  Care este strigătul (uneori neexprimat) al fiecărei persoane bolnave 

care nu a fost părăsită încă de Duhul Sfânt? Matei 8:2; Marcu 10:47.

„Cât de des uită cei care sunt sănătoşi minunatele milostiviri care se 
reînnoiesc faţă de ei zi de zi, an de an. Ei nu oferă niciun tribut de lau-
dă Domnului pentru toate binecuvântările Sale. Însă când vine boala, îşi 
amintesc de Dumnezeu. Dorinţa puternică de însănătoşire îi conduce la 
rugăciune serioasă, iar aceasta este drept. Dumnezeu este refugiul nostru 
în boală, după cum este şi în sănătate. ”—5T, pg. 315 (engl.) (rom. cap.  35, „Lă-
udaţi pe Domnul”). 

b.  Chiar şi atunci când cei bolnavi par să nu aibă nici o dorinţă de 
vindecare (de exemplu când sunt dependenţi de droguri şi alte 
vicii), care este uneori realitatea? Luca 8:27–29.

„Cu autoritate [Isus] a poruncit spiritelor necurate să iasă [din demo-
nizaţii din Gadara]. Cuvintele Sale au pătruns minţile întunecate ale acelor 
oameni nefericiţi. Ei au realizat în mod vag faptul că Cineva, care putea să 
îi scape de demonii care îi chinuiau, era aproape. Ei au căzut la picioarele 
Lui pentru a i se închina; însă când buzele lor au fost deschise pentru a im-
plora mila Sa, demonii au vorbit prin ei. [Luca 8:28 citat]”—Hristos, Lumina 
lumii, pg. 337, 338 (engl.) (rom. cap. 35, „Taci, fii liniştită”). 

c.  Ce dorinţă comună ar trebui să avem pentru acei care ne sunt cei 
mai apropiaţi? 3 Ioan 2. Cine altcineva mai împărtăşeşte aceeaşi 
dorinţă cu noi? Ioan 5:6.

„Dumnezeu doreşte ca noi să ajungem la standardul perfecţiunii făcute 
posibilă pentru noi prin darul lui Hristos. El ne cheamă să ne punem alege-
rea de partea dreaptă, să ne unim cu agenţii cereşti, să adoptăm principiile 
care vor restaura în noi chipul divin. În Cuvântul Său scris şi în marea carte 
a naturii El a revelat principiile vieţii. Lucrarea noastră este aceea de a obţi-
ne o cunoaştere a acestor principii, şi prin ascultare să cooperăm cu el spre 
restaurarea sănătăţii corpului cât şi a sufletului.”—Pe urmele Marelui Medic, pg. 
114, 115 (engl.) (rom. cap. 7, „Conlucrarea divinului cu omenescul”).

„Dumnezeu doreşte ca purtătorii Săi de lumină să menţină mereu un 
standard înalt în faţa lor. Prin precept şi exemplu ei trebuie să menţină sus 
acest standard perfect, deasupra standardului fals al lui Satan, care, dacă 
va fi urmat, va conduce spre nenorocire, degradare, boală şi moarte atât 
pentru corp, cât şi pentru suflet.”—The Review and Herald, 12 noiembrie, 1901.

www.azsmr.ro
Sticky Note
Mat 8:22 Şi un lepros s-a apropiat de El, I s-a închinat şi I-a zis: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureţi.” Mar 10:4747 El a auzit că trece Isus din Nazaret şi a început să strige: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!” 

www.azsmr.ro
Sticky Note
Luc 8:27-29
27 Când a ieşit Isus la ţărm, L-a întâmpinat un om din cetate, stăpânit de mai mulţi draci. De multă vreme nu se îmbrăca în haină şi nu-şi avea locuinţa într-o casă, ci în morminte. 28 Când a văzut pe Isus, a scos un strigăt ascuţit, a căzut jos înaintea Lui şi a zis cu glas tare: „Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului celui Preaînalt? Te rog nu mă chinui.” 29 Căci Isus poruncise duhului necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire de multă vreme; era păzit, legat cu cătuşe la mâini şi cu obezi la picioare, dar rupea legăturile şi era gonit de dracul prin pustiuri. 

www.azsmr.ro
Sticky Note
3Ioan 1:22 Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău. Ioan 5:66 Isus, când l-a văzut zăcând, şi fiindcă ştia că este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?” 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 2015 7

Marţi 31 martie 

3.  RĂSPunSuL LuI DuMnEZEu 
a.  Ce apel ne adresează astăzi Hristos? Matei 11:28–30. Se aplică 

acesta doar sănătăţii noastre spirituale?

„Cuvintele Salvatorului, ‘Veniţi la Mine, ... şi Eu vă voi da odihnă’ (Ma-
tei 11:28), sunt o reţetă pentru vindecarea bolilor fizice, mentale şi spiritu-
ale. Deşi oamenii au adus suferinţa asupra lor prin propriile lor greşeli, El 
priveşte cu milă asupra lor. În El ei pot găsi ajutor. El va face lucruri mari 
pentru cei care se încred în El.”—Pe urmele Marelui Medic, pg. 115 (engl.) (rom. cap. 
7, „Conlucrarea divinului cu omenescul”). 

„Adevărata religie şi legile sănătăţii merg mână în mână. Este imposi-
bil să lucrezi pentru mântuirea oamenilor, bărbaţi şi femei, fără să le pre-
zinţi nevoia de a se despărţi de plăcerile păcătoase, care distrug sănătatea, 
înjosesc sufletul şi împiedică adevărul divin de a le impresiona mintea... 
Oamenii, bărbaţi şi femei, trebuie învăţaţi să îşi revizuiască atent fiecare 
obicei şi fiecare practică, şi să dea imediat la o parte acele lucruri care ca-
uzează o stare nesănătoasă a organismului şi, astfel, aruncă o umbră întu-
necată asupra minţii.”—Sfaturi pentru sănătate, pg. 445 (engl.) (rom. Secţiunea IX, 
„Învăţând principiile sănătăţii”, subcap. „Trebuie apărată reforma continuă”). 

b.  De unde vine puterea vindecătoare? Ioan 5:21; Maleahi 4:2.

„Când evanghelia este primită în puritatea şi puterea ei, ea este un re-
mediu pentru toate bolile care îşi au originea în păcat. Soarele Neprihănirii 
se înalţă, ‘cu vindecare în aripile Sale’ (Maleahi 4:2 engl.). Nimic din tot ce 
oferă lumea aceasta nu poate vindeca o inimă frântă, nici oferi pace minţii, 
sau să îndepărteze grija, sau să alunge boala. Faima, geniul, talentul—toate 
acestea sunt lipsite de puterea de a înveseli inima apăsată sau să restaureze 
viaţa irosită. Viaţa lui Dumnezeu în suflet este singura speranţă a omului. 

Dragostea pe care o răspândeşte Hristos în întreaga fiinţă este o putere 
care dă viaţă. Ea atinge cu vindecare fiecare parte vitală—creierul, inima, 
nervii. Prin ea, cele mai înalte energii ale fiinţei sunt trezite la activitate. Ea 
eliberează sufletul de vină şi mâhnire, de teamă şi grijă, care zdrobesc pute-
rile vieţii. Cu ea vin seninătatea şi pacea sufletească. Ea plantează în suflet 
o bucurie, pe care nimic pământesc nu o poate distruge—bucuria în Duhul 
Sfânt—o bucurie care dă sănătate, o bucurie dătătoare de viaţă.”—Pe urmele 
Marelui Medic, pg. 115 (engl.) (rom. cap. 7, „Cooperarea divinului cu omenescul”).
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Sticky Note
Mat 11:28-3028 Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. 29 Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 30 Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.” 

www.azsmr.ro
Sticky Note
Ioan 5:2121 În adevăr, după cum Tatăl învie morţii şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă cui vrea. Mal 4:22 Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, şi tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd. 
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Miercuri 1 aprilie

4.  HRISTOS, EXEMPLuL nOSTRu în LuCRAREA  
 SĂnĂTĂŢII
a.  Care era lucrarea lui Hristos, conform profeţiei? Isaia 61:1–3. 

Cum a îndeplinit El această profeţie? Marcu 1:32–34.

„În timpul slujirii Sale, Isus a devotat mai mult timp vindecării decât 
predicării. Minunile Sale mărturiseau despre adevărul cuvintelor Sale, că El 
a venit nu ca să distrugă, ci ca să salveze. Neprihănirea Sa mergea înaintea 
Lui, şi slava Domnului venea în urma Lui... Pe când trecea prin oraşe şi sate, 
El era ca un curent de viaţă, răspândind viaţă şi bucurie peste tot pe unde 
mergea.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 350 (engl.) (rom. cap.  37, „Primii evanghelişti”). 

„Domnul nostru Isus Hristos a venit în această lume ca servitorul ne-
obosit al nevoilor oamenilor. El ‘a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a 
purtat bolile noastre,’ ca să poată sluji fiecărei nevoi a omenirii (Matei 8:17). 
El a venit să îndepărteze povara de boală, nenorocire şi păcat. Misiunea Sa 
era de a aduce oamenilor restaurare completă; El a venit să le dea sănătate, 
pace şi desăvârşire de caracter. ”—Pe urmele Marelui Medic, pg. 17 (engl.) (rom. 
cap.  1, „Hristos, Exemplul nostru”).

b.  în ce fel a arătat Hristos relaţia dintre natura spirituală şi fizică a 
omenirii? Ioan 5:14.

„Multora dintre cei amărâţi care au primit vindecare, Hristos le-a zis: 
‘Nu mai păcătui, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău’ (Ioan 5:14). Astfel El 
i-a învăţat că boala este rezultatul încălcării legilor lui Dumnezeu, atât cele 
naturale cât şi cele spirituale. Marea nenorocire din lume nu ar exista, dacă 
oamenii ar trăi în armonie cu planul Creatorului. ”—Hristos, Lumina Lumii, pg. 
824 (engl.) (rom. cap.  86, „Mergeţi şi învăţaţi toate neamurile”).

„Încălcarea legilor fizice, cu consecinţele ei, suferinţa şi moartea pre-
matură, domnesc de atât de mult timp, încât aceste rezultate sunt privite 
drept soarta rânduită omenirii; însă Dumnezeu nu a creat rasa umană într-o 
stare atât de slabă. Această stare de lucruri nu este lucrarea Providenţei, ci a 
omului. Ea a fost cauzată de obiceiuri greşite—de încălcarea legilor pe care 
Dumnezeu le-a dat să guverneze existenţa umană. O încălcare continuă a 
legilor naturii este o încălcare continuă a legii lui Dumnezeu. Dacă oamenii 
ar fi fost întotdeauna ascultători de legea celor Zece Porunci, îndeplinind 
în vieţile lor principiile acelor precepte, blestemul de boală care inundă 
acum lumea nu ar exista.”—Sfaturi pentru sănătate, pg. 19, 20 (engl.) (rom.secţiunea 
1, „Nevoia lumii”, subcap. „Încălcarea legilor fizice”).
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Isa 61:1-31 „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război, izbăvirea; 2 să vestesc un an de îndurare al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi cei întristaţi; 3 să dau celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi „terebinţi ai neprihănirii”, „un sad al Domnului”, ca să slujească spre slava Lui.” Mar 1:32-3432 Seara, după asfinţitul soarelui, au adus la El pe toţi bolnavii şi îndrăciţii. 33 Şi toată cetatea era adunată la uşă. 34 El a vindecat pe mulţi care pătimeau de felurite boli; de asemenea, a scos mulţi draci şi nu lăsa pe draci să vorbească, pentru că-L cunoşteau. 
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Ioan 5:1414 După aceea Isus l-a găsit în Templu şi i-a zis: „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău.” 
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Joi  2 aprilie
5.  COnLuCRĂTORI Cu DuMnEZEu
a.  Ce lucrare încredinţează Hristos ucenicilor Săi astăzi? Matei 10:7, 8.

„Urmaşii lui Hristos trebuie să lucreze aşa cum a lucrat El. Noi trebuie 
să îi hrănim pe cei flămânzi, să îi îmbracăm pe cei goi, şi să îi mângâiem 
pe cei suferinzi şi apăsaţi. Noi trebuie să slujim celor disperaţi şi să inspi-
răm speranţă celor lipsiţi de speranţă... Misionarul poate nu doar să aline 
suferinţe fizice, ci şi să conducă păcătosul la Marele Medic, care poate să 
îi cureţe sufletul de lepra păcatului.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 350, 351 (engl.)
(rom. cap.  37, „Primii evanghelişti”).

b.  Ce ar trebui să îşi amintească cei consacraţi lui Dumnezeu, 
atunci când sunt chinuiţi de nemulţumire, nerecunoştinţă şi 
chiar necredinţă? Isaia 42:4 (engl.: „El nu va da greş şi nu se va 
descuraja până când nu a instaurat judecata pe pământ; şi ostroa-
vele vor aştepta Legea Lui”); Isaia 53:3; Ioan 6:38.

„Încercările şi obstacolele sunt metodele de disciplină alese de Dumne-
zeu şi condiţiile rânduite de El pentru succes.”—Pe urmele Marelui Medic, pg. 
471 (engl.) (rom. cap. 40, „Ajutor în viaţa zilnică”).

„Trebuie să ne ferim de autocompătimire. Nu vă îngăduiţi niciodată 
sentimentul că nu sunteţi apreciaţi aşa cum ar trebui, că eforturile voastre 
nu sunt apreciate, şi că lucrarea voastră este prea dificilă. Lăsaţi ca amin-
tirea a ceea ce a suferit Hristos pentru noi să reducă la tăcere orice gând 
de murmurare. Noi suntem trataţi mai bine decât a fost Domnul nostru. 
‘Şi tu umbli după lucruri mari pentru tine? Nu umbla după ele’ (Ieremia 
45:5 engl.). Dumnezeu nu are în lucrarea Sa niciun loc pentru cei care au o 
dorinţă mai mare de a câştiga cununa decât de a purta crucea.”—Idem., pg. 
476 (engl.) (rom. cap.  40, „Ajutor în viaţa zilnică”).

Vineri  3 aprilie
înTREBĂRI DE REvIZuIRE PERSOnALĂ
1. Care este cauza principală pentru cele mai multe dintre bolile şi 

suferinţele de astăzi?
2. în care două situaţii ar trebui să ne gândim la Dumnezeu ca refugiu al nostru?
3. Care este partea noastră în procesul de vindecare? 
4. Dacă în mod continuu încălcăm legile naturii, ce facem noi de fapt 

şi care va fi rezultatul?
5. Care sunt unele dintre obstacolele pe care le vom întâlni în lucrarea 

misionar-medicală şi cum le putem birui?
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Mat 10:7-87 Şi pe drum, propovăduiţi şi ziceţi: „Împărăţia cerurilor este aproape!” 8 Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţaţi pe leproşi, scoateţi afară dracii. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi. 
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Isa 42:44 El nu va slăbi, nici nu Se va lăsa, până va aşeza dreptatea pe pământ; şi ostroavele vor nădăjdui în legea Lui.” Isa 53:33 Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. Ioan 6:3838 căci M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis. 
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   Lecţia 2 Sabat, 11 aprilie 2015

Boala şi cauzele ei
„Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumneze-

ului tău,  ... nu voi pune peste tine niciuna din aceste boli...: căci Eu 
sunt Domnul, care te vindecă” (Exodul 15:26 engl.KJv).

„ ‘Nu vă înşelaţi; Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit: ce seamănă 
omul, aceea va şi secera’ (Galateni 6:7). Cel care îşi iroseşte talanţii şi 
mijloacele în îngăduire de sine, în satisfacerea plăcerilor josnice, va 
recolta putrezirea. Recolta sa este sigură.”—4T, pg. 343 (engl.) (rom. cap. 
30, „Predicatori care se îngrijesc de ei înşişi”).

Recomandare pentru studiu: Minte, caracter şi personalitate, vol. 2, pg. 466–473  
        (engl.) (rom. cap. 50, „Neliniştea şi îngrijorarea”).

Duminică 5 aprilie

1.  BOALA ŞI MOARTEA
a.  De ce este pământul atât de plin de boală? Proverbele 14:12; 26:2.

„Păcatul lui Israel la Baal-Peor a adus judecăţile lui Dumnezu asupra 
naţiunii şi, deşi astăzi s-ar putea ca aceleaşi păcate să nu fie pedepsite la fel 
de grabnic, ele vor primi o răsplată într-un mod la fel de sigur. ‘Dacă mân-
jeşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va distruge Dumnezeu’ (1 
Corinteni 3:17 engl.KJV.). Natura a stabilit pedepse grozave pentru aceste 
încălcări—pedepse care, mai curând sau mai târziu, vor fi aplicate fiecăruia 
care le comite. Aceste păcate, mai mult decât oricare altele au cauzat îngro-
zitoarea degenerare a rasei noastre, povara de boală şi nenorocire cu care 
este blestemată lumea. Oamenii pot avea succes când îşi ascund încălcările 
de semenii lor, însă nu e cu nimic mai puţin sigur că vor recolta rezulta-
tul prin suferinţe, boală, imbecilitate sau moarte.”—Patriarhi şi profeţi, pg. 461 
(engl.) (rom. cap. 41, „Apostazie la Iordan”).

b.  Ce a promis Dumnezeu celui ascultător? Exodul 15:26. Ce se va 
întâmpla cu cel neascultător? Deuteronom 28:58–61.

„Când Hristos a vindecat bolile, El i-a avertizat pe mulţi dintre cei su-
ferinzi, ‘Nu mai păcătui, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău’ (Ioan 5:14). 
Astfel El i-a învăţat că ei aduseseră boala asupra lor prin încălcarea legilor 
lui Dumnezeu, şi că sănătatea putea fi păstrată doar prin ascultare.”—Pe ur-
mele Marelui Medic, pg. 113 (engl.)(rom. cap. 7, „Cooperarea divinului cu omenescul”).

www.azsmr.ro
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Prov 14:1212 Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. – Prov 26:22 Cum sare vrabia încoace şi încolo şi cum zboară rândunica, aşa nu nimereşte blestemul neîntemeiat. – 
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Exod 15:2626 El a zis: „Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni; căci Eu sunt Domnul care te vindecă.” Deut 28:58-6158 Dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate cuvintele Legii acesteia, scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest Nume slăvit şi înfricoşat, adică de Domnul Dumnezeul tău, 59 Domnul te va lovi în chip minunat, pe tine şi sămânţa ta, cu răni mari şi îndelungate, cu boli grele şi necurmate. 60 Va aduce peste tine toate bolile Egiptului de care tremurai, şi ele se vor lipi de tine. 61 Ba încă, Domnul va aduce peste tine, până vei fi nimicit, toate felurile de boli şi de răni care nu sunt pomenite în cartea Legii acesteia. 
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Luni 6 aprilie

2.  DE LA CAuZĂ LA EFECT
a.  Ce spune Biblia despre relaţia cauză-efect care există în lumea 

naturală? Galateni 6:7. Ce legătură are această relaţie cu sănăta-
tea noastră? Deuteronom 28:15, 22.

„În legile lui Dumnezeu din natură, efectul urmează cauzei cu o sigu-
ranţă care nu dă greş. Recolta dă mărturie despre cum a fost semănatul...

Dumnezeu nu distruge niciun om. Oricine este distrus se va fi distrus 
singur.”—Parabolele Domnului, pg. 84 (engl.) (rom. cap. 6, „Alte lecţii din pilda semă-
nătorului”).

„Dumnezeu ne-a dat puteri care să fie folosite, dezvoltate şi întărite 
prin educaţie. Trebuie să judecăm şi să reflectăm, marcând cu atenţie re-
laţia cauză-efect.”—4T, pg. 548 (engl.) (rom. cap. 40, „Casele noastre de editură”). 

b.  Este boala întotdeauna un rezultat al propriilor noastre acţiuni? 
Exodul 34:7 (ultima parte); Ioan 9:2, 3.

„Este foarte natural pentru fiinţele umane să creadă că marile calamităţi 
sunt un indiciu sigur pentru fărădelegi serioase şi păcate enorme; însă oame-
nii adesea fac o greşeală măsurând astfel caracterul. ”—The SDA Bible Commen-
tary [E. G. White Comments], vol. 3, pg. 1140 (engl.) (rom. CBVT, cap. referitor la Iov 4).

„Mulţi suferă ca urmare a greşelilor părinţilor lor. În timp ce ei nu sunt 
responsabili pentru ceea ce au făcut părinţii lor, este totuşi datoria lor să se 
asigure care sunt şi care nu sunt încălcările legilor sănătăţii. Ei trebuie să 
evite obiceiurile greşite ale părinţilor lor şi, printr-o vieţuire corectă, să se 
aşeze în condiţii mai bune.”—Pe urmele Marelui Medic, pg. 234 (engl.) (rom. cap. 17, 
„Utilizarea remediilor”).

c.  Ce arată că uneori Dumnezeu permite ca urmaşii săi neprihăniţi 
să ajungă bolnavi, chiar dacă ei urmează cu credincioşie princi-
piile de sănătate? 2 Corinteni 12:7–9; Iov 2:3–7.

„Iov a fost chinuit în mod aspru, iar prietenii săi încercau să îl facă să 
recunoască faptul că suferinţa sa era rezultatul păcatului, ... însă Domnul 
i-a mustrat pentru judecata pe care ei o aplicau servului Său credincios. 

Există răutate în lumea noastră, însă nu toată suferinţa este rezultatul 
unui curs greşit în viaţă. Iov ne este prezentat în mod clar ca un om căruia 
Dumnezeu i-a permis lui Satan să îl facă să sufere.”—The SDA Bible Commen-
tary [E. G. White Comments], vol. 3, pg. 1140. (engl.) (rom. CBVT, cap. referitor la Iov 4).

www.azsmr.ro
Sticky Note
Gal 6:77 Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va şi secera. Deut 28:1515 Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate poruncile Lui şi toate legile Lui, pe care ţi le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine şi de care vei avea parte. Deut 28:2222 Domnul te va lovi cu lingoare, cu friguri, cu obrinteală, cu căldură arzătoare, cu secetă, cu rugină în grâu şi cu tăciune, care te vor urmări până vei pieri. 
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Exod 34:77 care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam!” Ioan 9:2-32 Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?” 3 Isus a răspuns: „N-a păcătuit nici omul acesta nici părinţii lui; ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. 
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2Cor 12:7-97 Şi, ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască şi să mă împiedice să mă îngâmf. 8 De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. 9 Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Iov 2:3-73 Domnul a zis Satanei: „Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană şi curat la suflet. El se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău. El se ţine tare în neprihănirea lui, şi tu Mă îndemni să-l pierd fără pricină.” 4 Şi Satana a răspuns Domnului: „Piele pentru piele! Omul dă tot ce are pentru viaţa lui. 5 Dar ia întinde-Ţi mâna şi atinge-Te de oasele şi de carnea lui, şi sunt încredinţat că Te va blestema în faţă.” 6 Domnul a zis Satanei: „Iată, ţi-l dau pe mână: numai cruţă-i viaţa.” 7 Şi Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea, din talpa piciorului până în creştetul capului. 
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Marţi 7 aprilie
3.  învInGânD DESCuRAJAREA
a.  Ce a făcut Ilie când a fost umplut cu îndoială şi descurajare?  

1 Regi 19:1–4. Ce suntem noi adesea ispitiţi să facem? Iov 7:11.

„Nu este înţelept să privim la noi înşine şi să ne studiem emoţiile. Dacă 
facem aceasta, vrăjmaşul ne va prezenta dificultăţi şi ispite care slăbesc cre-
dinţa şi distrug curajul. A ne studia îndeaproape emoţiile şi a da frâu liber 
sentimentelor noastre înseamnă a întreţine îndoiala şi a ne încurca în ne-
dumeriri. Trebuie să ne întoarcem privirile de la noi înşine spre Isus.”—Pe 
urmele Marelui Medic, pg. 249 (engl.) (rom. cap. 18, „Tratarea minţii”).

„Acei pretins-creştini care se plâng în mod continuu şi care par a crede 
că voioşia şi fericirea sunt păcat, nu au o religie adevărată. Cei care găsesc 
o plăcere tânguitoare în tot ceea ce este melancolic în lumea naturală, care 
aleg să privească asupra frunzelor moarte mai degrabă decât asupra flo-
rilor vii, frumoase, care nu văd nici o frumuseţe în înălţimile semeţe ale 
munţilor şi în văile îmbrăcate în verde viu, care îşi închid simţurile faţă de 
vocea plină de bucurie care le vorbeşte în natură, care este dulce şi muzi-
cală pentru urechea care le ascultă—aceştia nu sunt în Hristos. Ei strâng în 
jurul lor întristare şi întunecime, în timp ce ar putea avea strălucire, chiar 
Soarele Neprihănirii răsărind în inimile lor cu vindecare în razele Sale.”—
Idem., pg. 251 (engl.) (rom. cap. 18, „Tratarea minţii”).
b.  Ce remediu oferă Dumnezeu pentru depresie? Psalmii 37:7, 8; 

Matei 11:28, 30.

„Când ispitele te asaltează, când grija, nedumerirea şi întunericul par să 
îţi înconjoare sufletul, priveşte spre locul unde ai văzut ultima oară lumina. 
Odihneşte-te în dragostea lui Hristos şi sub grija Sa protectoare. Când păca-
tul se luptă pentru supremaţie în inimă, când vina asaltează sufletul şi împo-
vărează conştiinţa, când necredinţa înnorează mintea, aminteşte-ţi că harul 
lui Hristos este îndeajuns pentru a supune păcatul şi a alunga întunericul. 
Intrând în comuniune cu Mântuitorul, noi intrăm pe teritoriul păcii... 

Nimic nu tinde mai mult să promoveze sănătatea corpului şi a sufletu-
lui, decât o face un spirit de recunoştinţă şi laudă. Este o datorie categorică 
aceea de a ne împotrivi melancoliei, gândurilor şi sentimentelor de nemul-
ţumire—tot la fel de mult o datorie ca şi rugăciunea. Dacă mergem spre 
cer, cum putem merge noi ca o ceată de bocitori, gemând şi plângându-ne 
tot drumul spre casa Tatălui nostru? ...

Dacă ne-am exprima mai mult credinţa, dacă ne-am bucura mai mult 
de binecuvântările pe care ştim că le avem—marea milă şi dragoste a lui 
Dumnezeu—am avea mai multă credinţă şi o bucurie mai mare.”—Idem., 
pg. 250–253 (engl.)(rom. cap. 18, „Tratarea minţii”).
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1Imp 19:1-41 Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie şi cum ucisese cu sabia pe toţi prorocii. 2 Izabela a trimis un sol la Ilie, să-i spună: „Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viaţa ta ce ai făcut tu cu viaţa fiecăruia din ei.” 3 Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat şi a plecat, ca să-şi scape viaţa. A ajuns la Beer-Şeba, care ţine de Iuda, şi şi-a lăsat slujitorul acolo. 4 El s-a dus în pustiu unde, după un drum de o zi, a şezut sub un ienupăr şi dorea să moară, zicând: „Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinţii mei.” Iov 7:1111 De aceea nu-mi voi ţine gura, ci voi vorbi în neliniştea inimii mele, mă voi tângui în amărăciunea sufletului meu. 
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Ps 37:7-87 Taci înaintea Domnului şi nădăjduieşte în El. Nu te mânia pe cel ce izbuteşte în umbletele lui, pe omul care îşi vede împlinirea planurilor lui rele. 8 Lasă mânia, părăseşte iuţimea; nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău. Mat 11:2828 Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Mat 11:3030 Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.” 
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Miercuri 8 aprilie

4.  FĂCânD FAŢĂ STRESuLuI
a.  De ce au atât de mulţi oameni hipertensiune sau sunt depresivi? 

Matei 6:31, 34.

„Dumnezeu ne-a înzestrat cu o cantitate anume de forţă vitală. El ne-a 
format de asemenea cu organe care sunt potrivite pentru a menţine dife-
ritele funcţii vitale, şi El doreşte ca aceste organe să lucreze împreună în 
armonie. Dacă păstrăm cu grijă în ordine delicatul mecanism al corpului, 
rezultatul este sănătate; dar dacă forţa vitală este prea rapid epuizată, siste-
mul nervos împrumută puteri pentru utilităţile curente din rezervele lui de 
tărie, iar când un organ este vătămat, toate sunt afectate. ”—Pe urmele Marelui 
Medic, pg. 234, 235 (engl.) (rom. cap.  17, „Utilizarea remediilor”).

b.  Ce promisiuni ar trebui să ne amintim întotdeauna? Deutero-
nom 33:25 (engl.: „Încălţămintea ta va fi fier şi aramă; şi după cum 
sunt zilele tale, aşa va fi puterea ta”); Matei 6:26–30.

 
„Trebuie să ne încredem în Isus zilnic, ceas de ceas. El a promis că după 

cum sunt zilele noastre, va fi şi puterea noastră. Prin harul Său putem purta 
toate poverile prezentului şi împlini datoriile Sale. Însă mulţi sunt doborâţi 
prin faptul că anticipează probleme din viitor. Ei caută în mod constant să 
aducă poverile zilei de mâine astăzi. Astfel o mare parte din încercările lor 
sunt imaginare. Pentru acestea, Isus nu a luat nicio măsură. El ne promite 
har doar pentru o zi. El ne porunceşte să nu ne împovărăm cu grijile şi pro-
blemele zilei de mâine; căci, ‚ajunge zilei necazul ei’ (Matei 6:34).”—5T, pg. 
200 (engl) (rom. cap. 22, „Privind la Isus”).

c.  Ce ar trebui să luăm în considerare atunci când suntem apăsaţi 
de probleme financiare? Matei 6:8, 33.

„Mereu şi mereu mi-a fost arătat că atunci când persoane individuale în-
cep să se întindă după salarii din ce în ce mai mari, în experienţa lor intervine 
ceva ce îi aşează într-un loc unde nu mai sunt pe un teren avantajos. Însă când 
iau un salariu pe care este scris că ei sunt tăgăduitori de sine, Domnul vede 
tăgăduirea lor de sine şi le dă succes şi biruinţă. Acest lucru mi-a fost prezen-
tat mereu şi mereu. Domnul care vede în ascuns va răsplăti pe faţă fiecare 
sacrificiu pe care servii Săi încercaţi au fost dispuşi să îl facă.”—Minte, Caracter şi 
Personalitate, vol. 2, pg. 612 (engl.) (rom. cap.  66, „Nevoile emoţionale”).

www.azsmr.ro
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Mat 6:31-3431 Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: „Ce vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” 32 Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. 33 Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. 34 Nu vă îngrijoraţi, dar, de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei. 
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Deut 32:2525 Afară, vor pieri de sabie, şi înăuntru, vor pieri de groază: şi tânărul şi fata, şi copilul de ţâţă ca şi bătrânul. Mat 6:26-3026 Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng nimic în grânare; şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele? 27 Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui? 28 Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes; 29 totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. 30 Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? 
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Mat 6:88 Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi. Mat 6:3333 Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. 
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Joi  9 aprilie
5.  PROCESuL DE îMBĂTRânIRE
a.  Când privim asupra efectelor îmbătrânirii, care ar trebui să fie 

rugăciunea noastră? Psalmii 71:18, 19; 17:5 (engl.: „Ţine-mi um-
blarea pe cărarea ta, ca paşii mei să nu alunece”).

„Mi-a fost arătat David cerându-I Domnului să nu îl părăsească atunci 
când urma să îmbătrânească; şi care a fost motivul pentru care a făcut el 
această rugăciune serioasă. El a văzut că majoritatea celor vârstnici din ju-
rul Său erau nefericiţi şi că trăsăturile nefericite de caracter sporeau în mod 
special odată cu vârsta. Dacă oamenii erau din fire zgârciţi şi lacomi, la bă-
trâneţe erau în mod special neplăcuţi din această cauză. Dacă erau geloşi, 
neliniştiţi şi nerăbdători, la bătrâneţe erau într-o şi mai mare măsură aşa. 
”—1T, pg. 422 (engl.) (rom. cap. 77, „Rugăciunea lui David”).
b.  Cum ne influenţează trecutul nostru din copilărie şi tinereţe 

când suntem bătrâni—şi cum ar trebui să ne influenţeze acest 
factor atunci când suntem tineri?  Eclesiastul 12:1; Ezechiel 16:60.

„O, dacă ar realiza tinerii cât de important este să îşi păstreze mintea 
curată şi pură, liberă de gânduri care întinează şi să îşi păzească sufletul de 
toate practicile înjositoare, pentru că puritatea sau impuritatea tinereţii se 
reflectă la vârsta bătrâneţii.”—The Youth’s Instructor, 25 octombrie 1894.
c.  Cum pot lucra împreună tinerii şi bătrânii pentru a avea un be-

neficiu reciproc?

„Cât de mişcător este să vezi tinerii şi cei de vârstă înaintată bazându-
se unii pe ceilalţi, tinerii privind spre cei vârstnici pentru sfat şi înţelepciu-
ne, cei vârstnici privind spre tineri pentru ajutor şi simpatie. Aşa ar trebui 
să fie lucrurile.”—Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, pg. 161 (engl.) (rom. cap.  „Sfatul unui 
adevărat prieten înveseleşte inima”).

Vineri 10 aprilie
înTREBĂRI DE REvIZuIRE PERSOnALĂ
1. Există, în general, o cauză pentru boală. Care este cauza principală?
2. numiţi câteva cazuri în care boala nu este rezultatul propriilor 

noastre acţiuni. 
3. Cum putem câştiga biruinţa asupra descurajării şi depresiei?
4. Ce ar trebui să luăm în considerare atunci când suntem ispitiţi să 

lucrăm peste măsură?
5. De ce este atât de important pentru tineri să aibă consideraţie faţă 

de cei vârstnici?
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Ps 71:18-1918 Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrâneţi cărunte, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum, şi puterea Ta neamului de oameni care va veni! 19 Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer; Tu ai săvârşit lucruri mari: Dumnezeule, cine este ca Tine? Ps 17:55 paşii mei stau neclintiţi pe cărările Tale şi nu mi se clatină picioarele. 
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Ecl 12:11 Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale, până nu vin zilele cele rele şi până nu se apropie anii când vei zice: „Nu găsesc nicio plăcere în ei”; Ezec 16:6060 Dar Îmi voi aduce aminte de legământul Meu făcut cu tine în vremea tinereţii tale şi voi face cu tine un legământ veşnic. 
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    Lecţia 3 Sabat, 18 aprilie 2015 

Prevenirea bolilor:  
Calea lui Dumnezeu (I) 

„Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi binele, moartea şi răul; ... alege 
viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta.” (Deuteronom 30:15, 19).

„Adevărata cumpătare ne învaţă să ne lipsim cu totul de orice lu-
cru vătămător şi să folosim cu înţelepciune ceea ce este sănătos. Puţini 
sunt cei care înţeleg aşa cum ar trebui cât de mult au de-a face obice-
iurile lor alimentare cu sănătatea lor, cu caracterul şi utilitatea lor în 
această lume şi cu destinul lor veşnic.”—Patriarhi şi profeţi, pg. 562 (engl.) 
(rom. cap. 54, „Samson”).

Recomandare pentru studiu:  Healthful Living, pg. 76–95.

Duminică 12 aprilie

1.  IMPORTAnŢA IGIEnEI ŞI CuRĂŢEnIEI
a.  în timpul lui Israel, care era regula pentru oricine era bănuit sau 

dovedit că avea o boală infecţioasă sau contagioasă? Leviticul 
13:45, 46; numeri 5:2–4.

„Nu doar în serviciul religios [al poporului Israel], ci în toate chestiu-
nile de zi cu zi se acorda o atenţie deosebită între curat şi necurat. Toţi cei 
care veneau în contact cu boli contagioase sau infecţioase erau izolaţi din 
tabără, şi nu li se permitea să se întoarcă fără o curăţire temeinică atât a 
persoanei, cât şi a îmbrăcămintei.”—Pe urmele Marelui Medic, pg. 277 (engl.) (rom. 
cap.  21, „Igiena între Israeliţi”).

b.  Ce exemple există în vechiul Testament care arată importanţa 
curăţeniei? Exodul 19:10; Deuteronom 23:12, 13.

 „În orice aspect trebuia ca [Israeliţii] să păstreze curăţenia. Ei nu tre-
buia să tolereze niciun lucru murdar sau nesănătos pe lucrurile care îi în-
curajau, nimic ce ar fi mânji puritatea atmosferei. În interior şi în exterior ei 
trebuia să fie puri. ”—The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 1, pg. 
1119. (engl.), (rom. CBVT cap. referitor la Deuteronom 23).
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Lev 13:45-4645 Leprosul atins de această rană să-şi poarte hainele sfâşiate şi să umble cu capul gol; să-şi acopere barba şi să strige: „Necurat! Necurat!” 46 Câtă vreme va avea rana, va fi necurat: este necurat! Să locuiască singur; locuinţa lui să fie afară din tabără. Num 5:2-42 „Porunceşte copiilor lui Israel să izgonească din tabără pe orice lepros şi pe oricine are o lepădare de sămânţă sau este întinat prin atingerea de un mort. 3 Fie bărbaţi, fie femei, să-i scoateţi afară din tabără; să-i scoateţi afară, ca să nu spurce tabăra în mijlocul căreia Îmi am Eu locuinţa.” 4 Copiii lui Israel au făcut aşa şi i-au scos afară din tabără; cum poruncise lui Moise, Domnul, aşa au făcut copiii lui Israel. 
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Exod 19:1010 Şi Domnul a zis lui Moise: „Du-te la popor, sfinţeşte-i, azi şi mâine, şi pune-i să-şi spele hainele. Deut 23:12-1312 Să ai un loc afară din tabără, şi acolo să ieşi afară. 13 Între uneltele tale să ai o lopată, cu care să sapi şi să-ţi acoperi murdăriile ieşite din tine, când vei ieşi afară. 
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Luni 13 aprilie
2.  O DIETĂ ADECvATĂ
a.  Care a fost dieta iniţială dată omenirii în Eden? Geneza 1:29.  

Ce a fost adăugat imediat după cădere? Geneza 3:18 u.p.

 „Cereale, fructe, nuci şi legume constituie dieta aleasă pentru noi de 
Creatorul nostru. Aceste alimente, pregătite într-un mod pe cât de simplu 
şi natural posibil, sunt cele mai sănătoase şi hrănitoare. Ele dau o putere, 
o rezistenţă şi o vigoare a intelectului, care nu sunt oferite de o dietă mai 
complexă şi mai stimulentă. 

 Dumnezeu a dat primilor noştri părinţi hrana pe care intenţiona El să o 
mănânce omenirea. Era contrar planului Său ca viaţa vreunei creaturi să fie 
luate. Nu trebuia să fie vreo moarte în Eden. Rodul copacilor din grădină 
era hrana pe care o solicitau nevoile oamenilor.”—Dietă şi hrană, pg. 81 (engl.)
(rom. cap. 4, „Dieta adecvată”).

b.  Ce schimbare majoră în dietă a contribuit la scurtarea semnifica-
tivă a duratei vieţii oamenilor? Geneza 9:3, 29; 11:24, 25.

„După potop oamenii au mâncat multă hrană de provenienţă animali-
că. Dumnezeu a văzut că omul îşi stricase căile, că era înclinat să se înalţe 
cu mândrie împotriva Creatorului său şi să urmeze înclinaţiilor inimii sale. 
Şi El a permis ca generaţia longevivă să consume hrană de origine animală 
pentru a le scurta vieţile lor păcătoase. Imediat după potop omenirea a 
început să descrească rapid în mărime şi în lungimea anilor vieţii.”—Idem., 
pg. 373 (engl.)(rom. cap. 23, „Consumul de carne”).

c.  Ce reguli a stabilit Dumnezeu pentru poporul Său pentru a-i 
proteja de bolile predominante în ţările civilizate (cancer şi boli 
cardiovasculare)? Leviticul 3:17.

„Hrana ar trebui preparată în mod simplu, totuşi cu o atractivitate care 
să stimuleze apetitul. Trebuie să îndepărtaţi grăsimea din hrana voastră. 
Ea mânjeşte orice hrană pe care o pregătiţi.”—Idem., pg. 354 (engl.) (rom. cap. 
21, „Grăsimile”).

„Nucile şi preparatele din nuci pot foarte bine înlocui alimentele din 
carne. Cu nuci pot fi combinate cereale, fructe şi unele rădăcinoase, pentru 
a alcătui alimente care sunt sănătoase şi nutritive. Ar trebui să se acorde, 
totuşi, atenţie, să nu se folosească o cantitate prea mare de nuci... Când 
sunt pregătite adecvat, măslinele, asemenea nucilor, ţin locul untului sau 
al alimentelor din carne.”—Pe urmele Marelui Medic, pg. 298 (engl.) (rom. cap. 23, 
„Dietă şi hrană”).
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Gen 1:2929 Şi Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră. Gen 3:1818 spini şi pălămidă să-ţi dea şi să mănânci iarba de pe câmp. 
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Gen 9:33 Tot ce se mişcă şi are viaţă să vă slujească de hrană: toate acestea vi le dau, ca şi iarba verde. Gen 9:2929 Toate zilele lui Noe au fost de nouă sute cincizeci de ani; apoi a murit. Gen 11:24-2524 La vârsta de douăzeci şi nouă de ani, Nahor a născut pe Terah. 25 După naşterea lui Terah, Nahor a mai trăit o sută nouăsprezece ani; şi a născut fii şi fiice. 
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Lev 3:1717 Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile unde veţi locui: cu niciun chip să nu mâncaţi nici grăsime, nici sânge.” 
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Marţi 14 aprilie
3.  ABSTInEnŢA ESTE nECESARĂ unEORI
a.  Ce învaţă Biblia despre vinul fermentat şi băuturile tari? Prover-

bele 23:29–32. De ce era interzis preoţilor să folosească vin sau 
băuturi tari? Leviticul 10:8–11.

„Dumnezeu a interzis folosirea vinului de către preoţii care slujeau în 
sanctuarul Său, şi aceeaşi cerinţă ar fi fost făcută şi împotriva tutunului, 
dacă acesta ar fi fost cunoscut; pentru că acesta are, de asemenea, o influ-
enţă paralizantă asupra creierului. Şi pe lângă faptul că întunecă mintea, 
acesta este necurat şi întinează. Fiecare să se împotrivească ispitei de a fo-
losi vin, tutun, alimente din carne, ceai sau cafea.”—Principiile fundamentale ale 
educaţiei creştine, pg. 428 (engl.) (rom. cap.  54, „Importanţa educaţiei fizice”).

„Singurul curs sigur de urmat este de a nu atinge, de a nu gusta, de a 
nu mânui ceai, cafea, vinuri, tutun, opiu şi băuturi alcoolice.”—Dietă şi hrană, 
pg. 428 (engl.)(rom. cap. 24, „Băuturi”).

„Ceaiul (ceai negru, verde), cafeaua şi tutunul, precum şi băuturile al-
coolice, au grade diferite pe scara stimulentelor artificiale. 

Efectul ceaiului şi al cafelei, după cum s-a arătat până acum, tinde în 
aceeaşi direcţie ca cel al vinului şi cidrului, a lichiorului şi tutunului.”—
Idem., pg. 421 (engl.)(rom. cap. 24, „Băuturi”).

b.  De unde ştim că vinul pe care l-a pus Isus la dispoziţie la sărbă-
toarea de nuntă din Cana era suc curat de struguri? Ioan 2:7–10; 
Proverbele 20:1.

„Hristos a fost cel care, în Vechiul Testament, dăduse lui Israel aver-
tizarea: ‘Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se 
îmbată cu ele, nu este înţelept’ (Proverbele 20:1). Şi El însuşi nu a pus la 
dispoziţie o astfel de băutură. Satan îi ispiteşte pe oameni să îşi îngădu-
ie lucruri care vor întuneca raţiunea şi vor amorţi percepţiile spirituale...  
Hristos a fost cel care a dat instrucţiuni ca Ioan Botezătorul să nu bea nici 
vin, nici băutură tare. El a fost Cel care a cerut o abstinenţă similară soţiei 
lui Manoah. Şi El a pronunţat un blestem asupra omului care urma să pună 
sticla la buzele semenului său. Hristos nu a contrazis învăţăturile date de 
El însuşi. Vinul nefermentat pe care El l-a pus la dispoziţia oaspeţilor de 
la nuntă era o băutură sănătoasă, înviorătoare. Efectul său era de a aduce 
gustul în armonie cu un apetit sănătos.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 149 (engl) 
(rom. cap. 15, „La ospăţul de nuntă”).
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Prov 23:29-3229 Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînţelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănirile fără pricină? Ai cui sunt ochii roşii? 30 Ale celor ce întârzie la vin şi se duc să golească paharul cu vin amestecat. 31 Nu te uita la vin când curge roşu şi face mărgăritare în pahar; el alunecă uşor, 32 dar pe urmă ca un şarpe muşcă şi înţeapă ca un basilic. Lev 10:8-118 Domnul a vorbit lui Aaron şi a zis: 9 „Tu şi fiii tăi împreună cu tine să nu beţi vin, nici băutură ameţitoare, când veţi intra în Cortul întâlnirii, ca să nu muriţi: aceasta va fi o lege veşnică printre urmaşii voştri, 10 ca să puteţi deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de ce este curat, 11 şi să puteţi învăţa pe copiii lui Israel toate legile pe care li le-a dat Domnul prin Moise.” 
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Ioan 2:7-107 Isus le-a zis: „Umpleţi vasele acestea cu apă.” Şi le-au umplut până sus. 8 „Scoateţi acum”, le-a zis El, „şi aduceţi nunului.” Şi i-au adus: 9 Nunul, după ce a gustat apa făcută vin – el nu ştia de unde vine vinul acesta (slugile însă, care scoseseră apa, ştiau) – a chemat pe mire 10 şi i-a zis: „Orice om pune la masă întâi vinul cel bun; şi, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puţin bun; dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum.” Prov 20:11 Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept. – 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 201518

Miercuri 15 aprilie

4.  TEMPERAnŢĂ în TOATE LuCRuRILE
a.  Ce ne învaţă Biblia referitor la cantitatea de hrană sănătoasă pe 

care ar trebui să o mâncăm? Poate consumul prea mare de alimen-
te sănătoase să ne îmbolnăvească? Exodul 16:16; Proverbele 25:16.

„Este posibil să mănânci necumpătat, chiar din hrana sănătoasă. Nu 
înseamnă că dacă cineva a abandonat folosirea articolelor vătămătoare din 
dieta sa, el poate mânca oricât doreşte. Supraalimentarea, indiferent de ca-
litatea hranei, blochează maşinăria vie şi, astfel, o împiedică în lucrarea ei. 

Necumpătarea în mâncare, chiar şi din hrana sănătoasă, va avea un 
efect dăunător asupra sistemului, şi va toci facultăţile mentale şi mora-
le.”—Dietă şi hrană, pg. 131 (engl.) (rom. cap. 7, „Supraalimentarea”).

b. Cum descrie Biblia păcatul supraalimentării şi consecinţele 
sale? Deuteronom 21:20 u.p.; Proverbele 23:21 p.p.

„Ca popor, cu toată pretenţia noastră de reformă a sănătăţii, mâncăm 
prea mult. Îngăduirea apetitului este cea mai mare cauză a debilităţii fizice 
şi mentale, şi stă la temelia unei mari părţi din starea de slăbiciune care este 
evidentă pretutindeni.”—Idem., pg. 135 (engl.)(rom. cap. 7, „Supraalimentarea”).

c.  încă din copilărie, care este cea mai comună formă de necumpă-
tare în mijlocul pretinsului popor al lui Dumnezeu? Eclesiastul 
10:16, 17. De ce este aceasta atât de dăunătoare?

„Sunt uimită să aflu că, după toată lumina care ne-a fost dată în acest 
loc, mulţi dintre voi mănâncă între mese! Nu ar trebui să lăsaţi ca vreo bu-
căţică să treacă de buzele voastre între mesele voastre obişnuite.”—2T, pg. 
373 (engl.) (rom. cap. 52, „Cumpătarea creştină”).

„Nimic nu ar trebui consumat între mese, nici ceva dulce, nici nuci, 
fructe sau alimente de orice fel. Neregularităţile în mâncare distrug tonu-
sul sănătos al organelor digestive, în detrimentul sănătăţii şi al voioşiei.”—
Pe urmele Marelui Medic, pg. 384 (engl.) (rom. cap. 32, „Copilul”).

„Organele digestive, ca o moară care macină în continuu, ajung slăbite, 
forţa vitală este distrasă de la creier, pentru a ajuta stomacul în suprasolicita-
rea sa şi, astfel, puterile mentale sunt slăbite. Stimularea nefirească şi uzura 
forţelor vitale îi face pe copii nervoşi, nerăbdători când sunt restricţionaţi, 
ambiţioşi şi iritabili.”—Dietă şi hrană, pg. 181 (rom. cap.9, „Regularitatea în mâncare”).
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Joi 16 aprilie

5.  SFATuRI SuPLIMEnTARE REFERITOARE LA DIETĂ
a.  Multe dintre alimentele rafinate disponibile astăzi—cum sunt fă-

ina rafinată şi produsele din zahăr—au o valoare nutritivă redusă.
Ce ne învaţă Biblia referitor la a cumpăra hrana lipsită de valoare 
nutritivă? Isaia 55:2.

b.  Ce altceva mai putem învăţa din Spiritul Profetic referitor la dieta 
noastră, multe dintre aceste învăţături fiind confirmate de cercetă-
rile ştiinţifice de astăzi?

„Vegetalele, fructele şi cerealele ar trebui să compună dieta noastră. 
Niciun gram de carne nu ar trebui să intre în stomacul nostru. Consumul 
de carne nu este firesc. Trebuie să ne întoarcem la scopul originar al lui 
Dumnezeu în crearea omului.”—Idem., pg. 380 (engl.) (rom. cap. 23, „Mâncarea 
de carne”). „O dietă simplă, fără condimente şi alimente din carne şi grăsime 
de toate felurile, ar fi o binecuvântare pentru tine.”—Idem., pg. 354 (engl.) 
(rom. cap. 21, „Grăsimi”). 

„Condimentele sunt vătămătoare prin natura lor. Muştarul, piperul, 
condimentele, murăturile şi alte lucruri cu un caracter similar irită stoma-
cul şi fac sângele impur şi febril...

„Salatele sunt pregătite cu ulei şi oţet, fermentaţia are loc în stomac şi 
alimentele nu se digeră, ci se alterează sau putrezesc; ca urmare, sângele 
nu este nutrit, ci devine plin de impurităţi şi apar dificultăţi ale ficatului şi 
rinichilor.”—Idem., pg. 345 (engl.) (rom. cap. 20, „Condimente, etc.”).

„Din lumina dată mie, zahărul, folosit în cantităţi mari, este mai vătă-
mător decât carnea.”—Idem., pg. 328 (engl.) (rom. cap. 19, „Deserturile”).

„Pâini dulci şi biscuiţi avem rar pe masa noastră. Cu cât se consumă 
mai puţine dulciuri, cu atât mai bine; acestea cauzează tulburări în stomac 
şi produc nerăbdare şi iritabilitate la cei care sunt obişnuiţi să le consu-
me.”—Idem., pg. 321 (engl.) (rom. cap. 18, „Fructe, cereale şi vegetale”).

Vineri 17 aprilie
înTREBĂRI DE REvIZuIRE PERSOnALĂ
1. Explicaţi metoda lui Dumnezeu de prevenire a bolilor contagioase. 
2. Ce tip de dietă joacă un rol major în prevenţia cancerului şi a boli-

lor cardiovasculare? 
3. Care este atitudinea corectă şi sigură faţă de alcool, cafea, tutun şi 

alte substanţe similare?
4. Ce este temperanţa? 
5. Care condimente sunt rele pentru noi şi de ce?
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Isa 55:22 De ce cântăriţi argint pentru un lucru care nu hrăneşte? De ce vă daţi câştigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultaţi-Mă, dar, şi veţi mânca ce este bun, şi sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. 
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   Lecţia  4 Sabat, 25 aprilie 2015

Prevenirea bolilor:  
Calea lui Dumnezeu (II) 

„Şi Domnul l-a luat pe om şi l-a pus în grădina Eden ca s-o lucre-
ze şi s-o păzească. ” (Geneza 2:15).

„În numele lui Isus, cruţaţi-vă puterile, pentru ca, după ce aţi fost 
învioraţi prin odihnă, să puteţi lucra mai mult şi mai bine...  Ucenicii 
lui Isus aveau nevoie să fie educaţi referitor la modul cum trebuie să 
lucreze şi cum să se odihnească.”—My Life Today, pg. 133.

Recomandare pentru studiu:  Căminul adventist, pg. 493–520 (engl.) (rom.  
        cap. 79, „Recreaţia este esenţială”, cap. 80, „Ce să ne  
        jucăm?”, cap. 81, „Recreaţia care oferă satisfacţii care  
        rămân”, cap. 82, „Cum îşi alege creştinul recreaţia”).

Duminică 19 aprilie

1.  ESEnŢIALĂ PEnTRu SĂnĂTATE
a.  Ce lucrare a fost dată omenirii, înainte de cădere, pentru a pro-

mova sănătatea şi fericirea? Geneza 2:15. Ce binecuvântări a 
adus munca, chiar şi după cădere? Psalmii 128:2; Eclesiastul 2:24.

„La creaţiune, munca a fost rânduită ca o binecuvântare. Ea însemna 
dezvoltare, putere, fericire... Şi ea este o pază împotriva ispitei. Disciplina 
ei ţine în frâu îngăduinţa de sine şi promovează hărnicia, puritatea şi fermi-
tatea.”—Educaţia, pg. 214 (engl.) (rom. cap. 24, „Munca manuală”).

b.  Care sunt câteva dintre efectele leneviei? Proverbele 12:24; 19:15; 
Eclesiastul 10:18.

„Lenevia şi indolenţa nu sunt roade care cresc în pomul creştin. Indo-
lenţa este un mare blestem. Dumnezeu a binecuvântat fiinţele umane cu 
nervi, organe şi muşchi; şi acestora nu trebuie să li se permită să se dete-
rioreze din cauza lipsei de activitate, ci trebuie să fie întărite şi menţinute 
sănătoase prin exerciţiu. A nu avea nimic de făcut este o mare nenorocire, 
pentru că lenevia a fost şi va fi întotdeauna un blestem pentru familia uma-
nă.”—Îndrumarea copilului, pg. 124 (engl.)(rom. cap. 21, „Hărnicia”).
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Gen 2:1515 Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze şi s-o păzească. Ps 128:22 Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, eşti fericit şi-ţi merge bine. Ecl 2:2424 Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce şi să bea, şi să-şi înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui! Dar am văzut că şi aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. 
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Luni 20 aprilie

2.  CuMPĂTAREA în ACŢIunE
a.  Ce sfat ne este dat în Eclesiastul 3:1? Când desconsiderăm acest 

sfat şi muncim peste măsură, care este rezultatul?

 „Nu munciţi peste măsură. Mai bine lăsaţi nefăcute unele dintre lucru-
rile planificate pentru lucrul unei zile decât să vă nenorociţi şi să deveniţi 
epuizaţi, pierzând curajul necesar pentru îndeplinirea îndatoririlor zilei 
următoare. Nu încălcaţi astăzi legile naturii, ca să nu pierdeţi tăria pentru 
ziua de mâine.”—Minte, caracter şi personalitate, vol. 2, pg. 376 (engl.)(rom. cap. 39, 
„Necesitatea acţiunii armonioase a întregii personalităţi”).

„Suprasolicitarea (munca peste măsură) cauzează adesea pierderea 
autocontrolului. Însă Domnul nu ne cere niciodată mişcări grăbite, compli-
cate. Mulţi strâng asupra lor poveri pe care milostivul Tată ceresc nu le-a 
aşezat asupra lor. Datorii pe care El nu a intenţionat niciodată să le îndepli-
nească ei, se gonesc una pe cealaltă. Dumnezeu doreşte ca noi să realizăm 
că nu slăvim numele Său atunci când luăm asupra noastră atât de multe 
poveri încât ajungem suprasolicitaţi şi avem o inimă şi o minte descurajată, 
când ne enervăm, ne îngrijorăm şi vorbim supăraţi, aspru.”—Solii pentru tine-
ret, pg. 135 (engl.)(rom. cap. 35, „Disciplina proprie”).

b.  în măsura în care este posibil, în timpul cărei părţi a celor 24 de 
ore ale zile trebuie să lucrăm pentru a ne păstra sănătatea? Psal-
mii 104:23; Ioan 9:4.

„Întrucât lucrarea de refacere a corpului are loc noaptea în timpul ore-
lor de odihnă, este esenţial, în special în tinereţe, ca somnul să fie regulat şi 
suficient.”—My Life Today, pg. 143.

„Ştiu din mărturiile care mi-au fost date din timp în timp pentru cei ce 
lucrează intelectual, că somnul este mult mai valoros înainte, decât după 
miezul nopţii. Două ore de somn bun înainte de ora doisprezece noaptea 
este de mai mare valoare decât patru ore după ora doisprezece.”—Manu-
script Releases, vol. 7, pg. 224.

c.  Ce beneficiu aduce minţii exerciţiul fizic? Eclesiastul 5:12.

„Inactivitatea este o cauză prolifică a bolii. Exerciţiul fizic înviorează şi 
egalizează circulaţia sangvină. 

Pentru un tânăr, exerciţiul fizic serios, aspru, este întăritor pentru între-
gul sistem... Fără un astfel de exerciţiu mintea nu poate fi păstrată în capaci-
tate de lucru; ea devine inactivă, incapabilă de a îndeplini acţiuni rapide, pă-
trunzătoare, care nu vor da amplitudine puterilor ei. ”—My Life Today, pg. 130.
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Marţi 21 aprilie
3.  ODIHnĂ PEnTRu CEI OBOSIŢI
a.  Ce mijloace a asigurat Dumnezeu pentru ca oamenii să îşi refacă 

energia? Marcu 6:31. De unde ştim că Hristos, în natura Sa uma-
nă, a fost supus aceleiaşi slăbiciuni? Marcu 4:38; Ioan 4:6.

„Deşi timpul este scurt, şi este o mare lucrare de făcut, Domnul nu este 
mulţumit ca noi să ne prelungim timpul de activitate atât de mult încât să 
nu ne rămână perioade de odihnă, pentru studiul Bibliei, şi pentru comu-
niune cu Dumnezeu. Toate acestea sunt esenţiale pentru a fortifica sufletul, 
pentru a ne pune într-o poziţie unde vom primi înţelepciune de la Dumne-
zeu pentru a ne folosi talentele în serviciul Maestrului în cel mai înalt grad. 

Când Isus a spus că secerişul este mare şi că lucrătorii sunt puţini, El 
nu le-a prezentat ucenicilor Săi nevoia de a trudi fără încetare... El le spune 
ucenicilor Săi că tăria lor a fost în mod sever încercată, şi că ei vor fi nepre-
gătiţi pentru muncă viitoare dacă nu se odihnesc puţin...

Astăzi e nevoie ca slujitorii aleşi ai lui Dumnezeu să asculte de porunca 
lui Hristos de a merge la o parte şi a se odihni puţin.”—My Life Today, pg. 133.

 „Câteva familii care locuiesc într-un oraş sau un sat să se unească şi să 
îşi lase ocupaţiile care i-au obosit fizic şi mental, să facă o excursie pe ma-
lul unui lac frumos sau într-o pădure frumoasă, unde peisajul naturii este 
încântător.”—1T, pg. 514 (engl.) (rom. cap. 87, „Recreaţie pentru creştini”).

b.  numiţi un gen de odihnă. Ce condiţii trebuie împlinite pentru 
ca aceast gen de odihnă să fie eficient? Psalmii 4:8.

„Legile sănătăţii trebuie să fie urmate în mâncare, în băutură şi îm-
brăcăminte, şi nu ar trebui să fie o lucrare la întâmplare reglarea orelor de 
somn. Niciun student nu trebuie să îşi formeze obiceiul de a sta târziu seara 
pentru a arde lumina la miezul nopţii, iar apoi să îşi facă somnul în timpul 
orelor zilei.”—Christian Education, pg. 124.

„Natura va restaura... tăria şi vigoarea în orele de somn [ale copiilor], 
dacă legile ei nu sunt încălcate.”—Healthful Living, pg. 46.

„Treziţi-vă dimineaţa. Fixaţi-vă ora de trezire devreme şi menţineţi-o, 
apoi culcaţi-vă devreme şi veţi vedea că veţi birui multe tulburări dure-
roase care neliniştesc mintea, cauzează sentimente întunecate, descurajare, 
divergenţe neplăcute şi vă descalifică de a face totul fără multă trudă. ”—
Manuscript Releases, vol. 9, pg. 47.

„Cititul excesiv din partea celor ce muncesc intelectual, până la orele de 
culcare, este foarte dăunător sănătăţii.”—Idem., pg. 46.
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Miercuri 22 aprilie
4.  ODIHnĂ PEnTRu TRuP, MInTE ŞI SPIRIT
a.  Pe lângă odihna care se obţine din somn, ce alte forme de odihnă 

mai cunoaştem? Leviticul 23:3; Matei 11:28. Include odihna de 
Sabat somn suplimentar în această zi?

„Nimeni nu ar trebui să se simtă liber să petreacă timpul sfinţit într-un 
mod nefolositor. Este neplăcut lui Dumnezeu ca păstrătorii Sabatului să 
doarmă o mare parte din timpul Sabatului. Făcând astfel, ei Îl dezonorează 
pe Creatorul lor şi, prin exemplul lor ei spun că şase zile sunt prea preţi-
oase pentru ei, pentru a le petrece odihnindu-se. Ei trebuie să facă bani, 
chiar dacă aceasta ar însemna să se priveze de somnul necesar, pe care ei 
îl compensează irosindu-şi în somn timpul sfânt. Apoi se scuză spunând: 
„Sabatul a fost dat ca zi de odihnă. Nu mă voi lipsi de odihnă pentru a par-
ticipa la întâlnire, pentru că am nevoie de odihnă.” Unii ca aceştia folosesc 
în mod greşit sfânta zi. În mod special ei ar trebui ca în această zi să tre-
zească interesul familiilor lor pentru respectarea sa şi să se strângă în casa 
de rugăciune cu puţini sau mulţi, după cum e cazul... Dintre toate zilele 
săptămânii, niciuna nu este atât de favorabilă pentru gânduri şi sentimente 
de devoţiune, cum este Sabatul.”—2T, pg. 704 (engl.)(rom. cap.  81, „Responsabi-
litatea pentru lumina primită”).

b.  Care este diferenţa între recreaţie şi distracţie—şi unde este cel 
mai bun loc de odihnă şi recreere pentru poporul lui Dumne-
zeu? Marcu 6:31. Dar pentru meditaţie şi rugăciune personală? 
Geneza 24:63; Luca 6:12.

„Există o deosebire între recreaţie şi distracţie (amuzament). Recreaţia, 
când este ceea ce exprimă cuvântul, re-creaţie, tinde să întărească şi să clă-
dească. Chemându-ne departe de ocupaţiile şi grijile noastre obişnuite, ea 
oferă reîmprospătare pentru minte şi trup şi, astfel, ne face capabili să ne 
întoarcem cu o nouă vigoare la munca serioasă a vieţii. Distracţia, pe de altă 
parte, este căutată de dragul plăcerii şi este adesea dusă la exces; ea absoar-
be energiile necesare pentru lucrarea utilă şi astfel devine o piedică în calea 
adevăratului succes al vieţii.”—Educaţia, pg. 207 (engl.)(rom. cap. 23, „Recreaţia”).

 „Cei pentru care bunăstarea mentală şi fizică este de o importanţă mai 
mare decât banii sau cerinţele şi obiceiurile societăţii, ar trebui să caute 
pentru copiii lor beneficiul lecţiilor naturii, şi recreaţia în mijlocul ei. Ar fi 
un mare ajutor în lucrarea de educaţie dacă fiecare şcoală ar putea fi ampla-
sată în aşa mod încât să ofere elevilor teren de cultivat şi acces la câmpuri şi 
păduri.”—Idem., pg. 211, 212 (engl.) (rom. cap. 23, „Recreaţia”).
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31 Isus le-a zis: „Veniţi singuri la o parte, într-un loc pustiu, şi odihniţi-vă puţin.” Căci erau mulţi care veneau şi se duceau, şi ei n-aveau vreme nici să mănânce. 
Gen 24:63
63 Într-o seară, când Isaac ieşise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii şi s-a uitat; şi iată că veneau nişte cămile. 
Luc 6:12
12 În zilele acelea, Isus S-a dus pe munte să Se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. 
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Joi 23 aprilie

5.  EXERCIŢIu FIZIC BInEFĂCĂTOR
a. Care sunt unele beneficii obţinute prin exerciţiu fizic?

„Nu doar organele corpului sunt întărite prin exerciţiu, ci de asemenea 
mintea va obţine tărie şi cunoştinţă prin acţiunea acelor organe.”—3T, pg. 77 
(engl.) (rom. cap. 6, „Experienţa nu poate fi demnă de încredere”).

 „Exerciţiul fizic temeinic va aduce sângele la suprafaţă şi, astfel, va 
uşura organele interne. Exerciţiul vioi, totuşi nu violent, în aer liber, cu o 
voioşie a spiritului, va promova circulaţia, oferind o strălucire sănătoasă 
pielii şi direcţionând sângele, vitalizat de aerul proaspăt, spre extremităţi. 
”—Idem., vol. 2, pg. 530 (engl.) (rom. cap. 62, „Exerciţiul fizic şi aerul”).

b.  Ce ar trebui să luăm în considerare când intenţionăm să jucăm 
jocuri sau să facem sporturi ca activitate fizică? 1 Corinteni 10:31; 
Fapte 24:16.

„Între tineri, pasiunea pentru jocurile de fotbal şi alte plăceri egoiste 
înrudite a fost o influenţă care i-a condus greşit. Vegherea, rugăciunea şi 
consacrarea zilnică faţă de Dumnezeu nu au fost menţinute. ”—Manuscript 
Releases, vol. 6, pg. 127.

„Alte jocuri sportive... stimulează dragostea de plăceri şi distracţie, nu-
trind astfel un dezgust pentru munca utilă, o dispoziţie de a evita datoriile 
şi responsabilităţile practice. ”—Educaţia, pg. 210 (cap. 23, „Recreaţia”).

„Există moduri de recreere care sunt foarte benefice atât pentru minte 
cât şi pentru trup. O minte iluminată, cu discernământ, va găsi mijloace 
abundente de a-şi petrece timpul şi a se deconecta în surse care sunt nu 
doar inocente, ci şi instructive.”—4T, pg. 653 (engl.) (rom. cap. O educaţie corectă).

Vineri 24 aprilie

înTREBĂRI DE REvIZuIRE PERSOnALĂ
1. De la început, ce binecuvântare a pus Dumnezeu la dispoziţia ome-

nirii ca esenţială pentru sănătatea fizică şi spirituală?
2. Ce înseamnă cumpătarea în muncă?
3. De ce sunt atât de mulţi oameni care nu au un somn odihnitor?
4. în afara somnului, ce alte forme de odihnă ne ajută să ne restaurăm 

puterile fizice şi spirituale?
5. Care sunt cele mai bune surse de recreaţie pentru creştini şi de ce?

www.azsmr.ro
Sticky Note
1Cor 10:3131 Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu. Fapte 24:1616 De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. 
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Sabat, 2 mai 2015

Darul Sabatului întâi  
pentru misiunile mondiale

Iubiţi fraţi, iubite surori din în-
treaga lume: 

Trăim în zilele încheierii istori-
ei acestui pământ şi de mult timp 
Domnul aşteaptă cu nerăbdare să 
ne ia acasă. Evenimentele profetice 
care se desfăşoară în faţa ochilor noş-
tri ne spun că a doua venire a lui Isus 
este aproape, chiar la uşă. Din nefericire, 
solia evangheliei nu a ajuns la marginile pă-
mântului şi nu toţi oamenii au avut ocazia de a auzi adevărul. „Oamenii 
vor fi în curând constrânşi să ia decizii mari, şi ei trebuie să aibă ocazia să 
asculte şi să înţeleagă adevărul Biblic, pentru ca să poată lua poziţie în mod 
inteligent de partea corectă.” (Evanghelizarea, pg. 25 engl.).

Ca membri ai trupului lui Hristos, este privilegiul nostru de a repre-
zenta caracterul Său şi de a lua parte la răspândirea evangheliei în întreaga 
lume încredinţând acestei lucrări speciale timpul nostru, tăria şi resursele 
noastre financiare.

Mulţumită rugăciunilor şi contribuţiilor financiare ale membrilor şi 
prietenilor noştri, în multe regiuni se instituie misiuni noi. Aceste misiuni 
au încă nevoie de sprijin până când sunt bine întemeiate şi devin inde-
pendente financiar, în timp ce se deschid alte câmpuri. În fiecare an în 
timpul Săptămânii de Rugăciune, noi strângem o colectă specială pentru 
a asigura mijloacele necesare răspândii soliei în multe părţi ale lumii. Însă 
e nevoie mai mult. 

„Moştenirea Domnului a fost în mod ciudat neglijată, şi Dumnezeu 
va judeca poporul Său pentru acest lucru. Mândria şi dragostea de etalare 
sunt satisfăcute prin lucrurile acumulate, în timp ce câmpuri noi sunt ne-
atinse. Mustrarea lui Dumnezeu este asupra administratorilor pentru par-
ţialitatea lor şi pentru însuşirea egoistă a bunurilor Sale.”—8T, pg. 59 (engl.) 
(rom. secţiunea 2, supcap. „O lucrare neglijată”).

Vei decide să îţi uneşti eforturile cu cele ale misionarilor şi familiilor 
lor oferind cu generozitate din resursele voastre, aşa încât pământul să fie 
umplut de slava lui Dumnezeu şi ca Isus să vină curând? Sperăm că veţi 
face aceasta. 

În numele unei lumi aflate în nevoie,
 Fraţii voştri din Departamentul Misionar al Conferinţei Generale
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    Lecţia 5 Sabat, 2 mai 2015

Elementele naturii în sănătate
„Şi Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a 

suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.” 
(Geneza 2:7).

„Remediile lui Dumnezeu sunt agenţii simpli ai naturii, care nu 
vor împovăra sau slăbi sistemul prin proprietăţile lor puternice.”—5T, 
pg. 443 (engl.)(rom. cap. 51, „Responsabilităţile medicului”).

Recomandare pentru studiu:   Pe urmele Marelui Medic, pg. 272–276 (engl.) 
        (rom. cap. 20, „Igiena generală”, subcap. „Respi- 
         raţia”, „Ventilaţia şi lumina soarelui”); Dietă şi  
         hrană, pg. 419, 420 (engl.)(rom. cap. 24, „Băuturi”).

Duminică 26 aprilie

1.  AERuL ŞI SuFLAREA DE vIAŢĂ
a.  Când a devenit prima fiinţă umană un suflet viu? De ce depinde 

în mod esenţial viaţa umană? Geneza 2:7; Iov 34:14.

„În Dumnezeu trăim şi ne mişcăm şi avem fiinţa. Fiecare bătaie a ini-
mii, fiecare respiraţie, este suflul Celui care a suflat în nările lui Adam su-
flarea de viaţă—suflul Dumnezeului omniprezent, marele EU SUNT.”—
The Review and Herald, 8 noiemberie 1898.

b.  De ce este atât de important să respirăm aer curat şi cum putem 
respira într-un mod sănătos?

„Învăţaţi-i [pe pacienţi] să respire profund, iar în respiraţie şi vorbire să 
îşi folosească muşchii abdominali.”—Pe urmele Marelui Medic, pg. 264, 265 (engl.)
(rom. cap. 19, „În contact cu natura”).

„Mulţi suferă de boli cronice pentru că refuză să primească în camerele 
lor aerul curat al nopţii. Aerul pur, liber, al cerului este una dintre cele mai 
bogate binecuvântări de care ne putem bucura.”—2T, pg. 528 (engl.)(rom. cap. 
61, „Sfat pentru cei tineri”).

„Neglijarea unei ventilaţii adecvate este responsabilă de o mare parte 
din somnolenţa şi moleşeala care distrug efectul multor predici, şi fac lu-
crarea profesorului obisitoare şi ineficientă.”—Pe urmele Marelui Medic, pg. 274 
(engl.) (rom. cap. 20, „Igiena generală”, subcap.„Ventilaţia şi lumina soarelui”).

www.azsmr.ro
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Gen 2:77 Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu. Iov 34:1414 Dacă nu S-ar gândi decât la El, dacă Şi-ar lua înapoi duhul şi suflarea, 
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Luni 27 aprilie

2.  APA – un ELEMEnT ESEnŢIAL PEnTRu vIAŢĂ
a.  De ce este apa esenţială pentru viaţă pe pământ? Judecători 15:18, 19.

„În sănătate şi în boală, apa pură este una dintre binecuvântările cele 
mai alese ale cerului. Folosirea ei adecvată promovează sănătatea. Ea este 
băutura pe care a pus-o Dumnezeu la dispoziţie pentru a potoli setea ani-
malelor şi a omului. Consumată cu generozitate, ea ajută la împlinirea ne-
voilor corpului şi ajută natura pentru a se împotrivi bolii.”—Pe urmele Marelui 
Medic, pg. 237 (engl.)(rom. cap. 17, „Folosirea remediilor”).

b.  Ce calităţi trebuie să aibă apa pentru a fi potabilă şi benefică să-
nătăţii? Exodul 15:23, 25. Care sunt alte întrebuinţări ale apei în 
tratamentul bolilor? Evrei 10:22.

„Aplicarea externă a apei este una dintre cele mai uşoare şi mai satisfă-
cătoare moduri de a regla circulaţia sângelui. O baie rece sau uşor călduţă 
este un tonic excelent. Băile calde deschid porii şi astfel ajută la eliminarea 
impurităţilor. Atât băile calde cât şi cele cu o temperatură medie calmează 
nervii şi egalizează circulaţia...

„Există multe căi prin care apa poate fi aplicată pentru a alina durerea 
şi a ţine sub control boala. Toţi trebuie să devină pricepuţi în folosirea ei în 
tratamentele simple de acasă. ”—Idem.

c.  Ce înlocuitori pentru apă a introdus Satan pentru a slăbi 
omenirea, fizic şi spiritual — şi ce rău aduc aceştia? Isaia 55:2;  
Proverbe 23:31.

„Sănătatea nu este îmbunătăţită în niciun mod prin folosirea acelor lu-
cruri care stimulează pentru un timp, dar apoi produc o reacţie care lasă 
sistemul mai slab decât înainte. Ceaiul şi cafeaua biciuiesc pentru moment 
energiile micşorate ale corpului, însă după ce influenţa lor imediată a tre-
cut, rezultatul este un sentiment de depresie...

Consumul de ceai şi cafea este un păcat, o îngăduinţă vătămătoare, 
care, asemenea altor rele, dăunează sufletului. ”—Dietă şi hrană, pg. 425 (engl)
(rom. cap. 24, „Băuturile”).

„Nu consumaţi niciodată ceai, cafea, bere, vin sau alte băuturi spirtoa-
se. Apa este cel mai bun lichid posibil pentru curăţirea ţesuturilor.”—Idem., 
pg. 421 (engl)(rom. cap. 24, „Băuturile”).

www.azsmr.ro
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Jud 15:18-1918 Fiindu-i foarte sete, a strigat către Domnul şi a zis: „Tu ai îngăduit, prin mâna robului Tău, această mare izbăvire; şi acum să mor de sete şi să cad în mâinile celor netăiaţi împrejur?” 19 Dumnezeu a despicat crăpătura stâncii din Lehi, şi a ieşit apă din ea. Samson a băut, duhul i s-a întremat şi s-a înviorat. De aceea s-a numit izvorul acela En-Hacore el este şi astăzi la Lehi. 

www.azsmr.ro
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Exod 15:23-2523 Au ajuns la Mara; dar n-au putut să bea apă din Mara, pentru că era amară. De aceea locul acela a fost numit Mara. 24 Poporul a cârtit împotriva lui Moise, zicând: „Ce avem să bem?” 25 Moise a strigat către Domnul; şi Domnul i-a arătat un lemn, pe care l-a aruncat în apă. Şi apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul poporului legi şi porunci, şi acolo l-a pus la încercare. Evr 10:2222 să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţate de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată. 

www.azsmr.ro
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Isa 55:22 De ce cântăriţi argint pentru un lucru care nu hrăneşte? De ce vă daţi câştigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultaţi-Mă, dar, şi veţi mânca ce este bun, şi sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Prov 23:3131 Nu te uita la vin când curge roşu şi face mărgăritare în pahar; el alunecă uşor, 
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Marţi 28 aprilie

3.  MAI MuLTE DESPRE APA vIEŢII
a.  Ce ar trebui să ne amintim când bem apă curată? Eclesiastul 3:1.

„Mulţi fac o greşeală bând apă rece la mesele lor. Băută la masă, apa re-
duce cantitatea de secreţii ale glandelor salivare; şi cu cât e mai rece apa, cu 
atât mai mare e vătămarea produsă stomacului. Apa cu gheaţă sau limona-
da cu gheaţă, consumată la masă, va opri digestia până când sistemul a ofe-
rit suficientă căldură stomacului pentru a-l face capabil să îşi reia lucrul... 
Mâncarea nu ar trebui spălată în jos pe gât; la masă nu e nevoie de nici o 
băutură... Cu cât se introduce mai mult lichid în stomac la masă, cu atât e 
mai dificil să fie digerată mâncarea; pentru că mai întâi trebuie absorbit 
lichidul. Nu consumaţi multă sare; renunţaţi la murături; nu introduceţi în 
stomac mâncare condimentată, iute; consumaţi fructe la masă, iar iritarea 
care cere atât de multă băutură va înceta să mai existe. Însă, dacă e nevoie 
de ceva pentru a stinge setea, apa pură, consumată cu puţin timp înainte 
sau după mâncare, este tot ce are nevoie natura.”—Idem., pg. 420 (engl)(rom. 
cap. 24, „Băuturile”).

b.  Ce beneficii obţinem din apă, „darul lui Dumnezeu”? Psalmii 
104:10–14. Ce putem învăţa de la alte lucruri vii pe care le-a creat 
Dumnezeu?

„Lumea materială este sub controlul lui Dumnezeu. Natura ascultă de 
legile ei. Totul vorbeşte despre voia Creatorului şi o îndeplineşte. Norul şi 
raza de soare, roua şi ploaia, vântul şi furtuna, toate sunt sub supraveghe-
rea lui Dumnezeu şi oferă ascultare implicită de porunca Lui. În ascultare 
de legea lui Dumnezeu firul de grâu răzbate din pământ, ‘întâi fir verde, 
apoi spic, apoi bob deplin în spic’ (Marcu 4:28). Pe acestea Domnul le dez-
voltă la timpul potrivit pentru că ele nu se pot împotrivi lucrării Sale. Şi se 
poate oare ca omul, făcut după chipul lui Dumnezeu, înzestrat cu raţiune 
şi vorbire, să fie singurul care nu apreciază darurile Sale şi este neascultă-
tor de voinţa Sa? Vor fi fiinţele raţionale singurele în lumea noastră care să 
cauzeze confuzie?”—Parabolele Domnului, pg. 81, 82 (engl.) (rom. cap. 6, „Alte lecţii 
din semănarea seminţei”).

c.  Ce referiri se fac la apa din împărăţia cerească? Apocalipsa 22:1; 21:6.

www.azsmr.ro
Sticky Note
Ecl 3:11 Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui. 

www.azsmr.ro
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Ps 104:10-1410 Tu faci să ţâşnească izvoarele în văi, şi ele curg printre munţi. 11 Tu adăpi la ele toate fiarele câmpului; în ele îşi potolesc setea măgarii sălbatici. 12 Păsările cerului locuiesc pe marginile lor şi fac să le răsune glasul printre ramuri. 13 Din locaşul Tău cel înalt Tu uzi munţii; şi se satură pământul de rodul lucrărilor Tale. 14 Tu faci să crească iarba pentru vite, şi verdeţuri, pentru nevoile omului, ca pământul să dea hrană: 

www.azsmr.ro
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Apoc 22:11 Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului. Apoc 21:66 Apoi mi-a zis: „S-a isprăvit! Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Celui ce îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii. 
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Miercuri 29 aprilie

4.  înSEMnĂTATEA SPIRITuALĂ A APEI
a.  Care două rânduieli religioase folosesc apa ca agent principal? 

Matei 3:5, 6; Ioan 13:3–5.
 

b.  Care este semnificaţia fiecăreia dintre aceste rânduieli şi ce sim-
bolizează apa în fiecare dintre cazuri? 1 Petru 3:21; Ioan 13:8.
 

„Botezul este o renunţare solemnă la lume. Cei care sunt botezaţi în 
întreitul nume al Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt, chiar la începutul vieţii 
lor de creştini, declară public că ei au părăsit slujirea lui Satan şi au deve-
nit membri ai familiei regale, copii ai Împăratului ceresc.”—6T, pg. 91 (engl) 
(rom. secţiunea 2, subcap. „Botezul—semnificaţia rânduielii”).

„Exemplul spălării picioarelor ucenicilor Săi a fost dat de asemenea 
pentru beneficiul tuturor celor ce cred în El. Hristos le cere ca ei să urmeze 
exemplul Său. Această rânduială umilă nu a fost menită doar pentru a testa 
umilinţa şi credincioşia lor, ci pentru a ţine proaspăt în memoria lor faptul 
că  răscumpărarea poporului său a fost obţinută cu condiţiile umilinţei şi 
ascultării continue din partea lor.”—The Spirit of Prophecy, vol. 1, pg. 202.

c.  ne curăţeşte de păcat apa folosită în ceremonia spălării picioare-
lor? De ce da sau de ce nu? Luca 22:3–6; Ioan 13:10, 11.

„Hristos a dat ucenicilor Săi de înţeles că spălarea picioarelor lor nu le 
îndepărta păcatul, ci că în acest serviciu umil se testa curăţirea inimii lor. 
Dacă inima era curăţită, acest act era tot ce era esenţial pentru a descoperi 
acel fapt. El spălase picioarele lui Iuda; însă a spus: ‚Voi nu sunteţi toţi 
curaţi.’  Iuda adusese inima unui trădător la această scenă, iar Hristos a fă-
cut cunoscut faptul că ştia că el este vânzătorul Domnului său, că spălarea 
picioarelor lui nu era o rânduială care să curăţească sufletul de mânjitura 
sa morală...

În exemplul său avem lecţia că rânduiala spălării picioarelor nu trebuie 
să fie suspendată pentru că sunt unii pretinşi creştini care nu sunt curăţiţi 
de păcatele lor.”—The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 5. pg. 
1138 (engl.)(rom. CBNT, cap. referitor la Ioan 13).

www.azsmr.ro
Sticky Note
Mat 3:5-65 Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea şi din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el; 6 şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan. Ioan 13:3-53 Isus, fiindcă ştia că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit şi la Dumnezeu Se duce, 4 S-a sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ştergar şi S-a încins cu el. 5 Apoi a turnat apă într-un lighean şi a început să spele picioarele ucenicilor şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins. 
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1Pet 3:2121 Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţare de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos, Ioan 13:88 Petru I-a zis: „Niciodată nu-mi vei spăla picioarele!” Isus i-a răspuns: „Dacă nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.” 

www.azsmr.ro
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Luc 22:3-6
3 Dar Satana a intrat în Iuda, zis şi Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece. 4 Iuda s-a dus să se înţeleagă cu preoţii cei mai de seamă şi cu căpeteniile străjerilor Templului cum să-L dea în mâinile lor. 5 Ei s-au bucurat şi au căzut la învoială să-i dea bani. 6 După ce le-a făgăduit că li-L va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Isus în mâinile lor, fără ştirea norodului. 
Ioan 13:10-11
10 Isus i-a zis: „Cine s-a scăldat n-are trebuinţă să-şi spele decât picioarele, ca să fie curat de tot; şi voi sunteţi curaţi, dar nu toţi.” 11 Căci ştia pe cel ce avea să-L vândă; de aceea a zis: „Nu sunteţi toţi curaţi.” 
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Joi  30 aprilie

5.  BEnEFICIILE RAZELOR DE SOARE
a.  Ce binecuvântări ne-a dat Dumnezeu prin soare? Eclesiastul 11:7; 

Deuteronom 33:14 (prima parte). Ce comparaţie sugerează faptul 
că soarele oferă vindecare, fizică şi spirituală? Maleahi 4:2.

„Soarele este un medic dat de Dumnezeu.”—Manuscript Releases, vol. 20. pg. 25.
„Fie ca judecata voastră să fie convinsă că exerciţiul fizic, lumina soa-

relui şi aerul sunt binecuvântări pe care Cerul le-a pus la dispoziţie pentru 
a-i face bine pe cei bolnavi şi a-i menţine sănătoşi pe cei ce nu sunt bolnavi. 
Dumnezeu nu te privează de aceste binecuvântări oferite gratis de cer, însă 
tu te-ai pedepsit închizându-ţi uşile în faţa lor. Folosite în mod adecvat, 
aceşti agenţi simpli, totuşi puternici, vor ajuta natura să biruiască dificul-
tăţi reale, dacă acestea există, şi vor da un tonus sănătos minţii şi vigoare 
trupului.”—2T, pg. 535 (engl.) (rom. cap. 62, „Exerciţiul fizic şi aerul”).

b.  Care sunt unele dintre riscurile implicate în expunerea excesivă 
la soare? Iona 4:8; Matei 13:6 (chiar dacă aceasta este o referire la 
plante, ea ni se poate aplica literal şi nouă, la fel de bine). Ce pro-
tecţie a oferit Dumnezeu israeliţilor în pustie? Psalmii 105:39.

c.  Cum prezintă Scriptura echilibrul perfect al naturii pe noul pă-
mânt—şi sursa de lumină de acolo? Isaia 49:10; Apocalipsa 21:23.

Vineri 1 mai

înTREBĂRI DE REvIZuIRE PERSOnALĂ
1. în ce moduri putem beneficia de aerul curat?
2. Ce rol joacă apa folosită atât intern cât şi extern în păstrarea sănătăţii? 
3. De ce nu ar trebui să bem apă la masă?
4. Deşi ceremoniile botezului şi ale serviciului Sfintei Cine, în sine nu 

ne curăţesc de păcat, de ce sunt totuşi necesare?
5. Cum putem beneficia de lumina soarelui, atât din punct de vedere 

fizic, cât şi spiritual?

www.azsmr.ro
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Ecl 11:77 Dulce este lumina; şi o plăcere, pentru ochi să vadă soarele. Deut 33:1414 cele mai bune roade ale soarelui, cele mai bune roade ale fiecărei luni, Mal 4:22 Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, şi tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd. 
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    Lecţia 6 Sabat, 9 mai 2015

îmbrăcându-ne pentru slava  
lui Dumnezeu 

„Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei lui haine de 
piele, şi i-a îmbrăcat cu ele.” (Geneza 3:21).

„Cuvintele noastre, acţiunile noastre şi îmbrăcămintea noastră 
sunt predicatori vii, strângând cu Hristos sau risipind. Acesta nu este 
un lucru neînsemnat care să fie trecut cu vederea prin glume. Subiec-
tul îmbrăcăminţii solicită o reflectare serioasă şi multă rugăciune.”—
4T, pg. 641 (engl.) (rom. cap. 40, „Casele noastre de editură”).

Recomandare pentru studiu:  Solii pentru tineret, pg. 344–360 (engl.)(rom. cap. 117,  
       „Elemente în formarea caracterului”—cap. 123, „Ade- 
       vărata podoabă”).

Duminică 3 mai

1.  MĂSuRA LuATĂ DE DuMnEZEu
a.  Când Adam şi Eva şi-au pierdut după cădere haina iniţială de 

lumină şi şi-au dat seama de goliciunea lor, ce gând a pus Satan 
în mintea lor pentru a substitui lipsa? Psalmii 104:2 (prima par-
te); Geneza 1:27; 3:7.

„O lumină frumoasă, blândă, lumina lui Dumnezeu, învăluia perechea 
sfântă. Această haină de lumină era un simbol al hainelor lor spirituale de ino-
cenţă cerească. Dacă ei ar fi rămas loiali lui Dumnezeu, aceasta ar fi continuat 
să îi înconjoare. Însă când a intrat păcatul, ei şi-au întrerupt legătura cu Dum-
nezeu şi lumina care îi învăluise s-a îndepărtat. Goi şi ruşinaţi, ei au încercat 
să înlocuiască hainele cereşti, cosând laolaltă frunze de smochin ca să îi aco-
pere. ”—Parabolele Domnului, pg. 310, 311 (engl.)(rom. cap. 27, „Fără haina de nuntă”).

b.  Ce a făcut Dumnezeu pentru ca Adam şi Eva să îşi poată păstra 
modestia şi să fie protejaţi în noile circumstanţe? De unde ştim 
că această învelitoare a fost mai mult decât o singură piele mică 
de animal? Geneza 3:21.

„Atmosfera, cândva atât de blândă şi cu o temperatură uniformă, era 
acum supusă unor schimbări însemnate şi Domnul, plin de milă, le-a pus 
la dispoziţie o haină din piele ca protecţie faţă de extremele de căldură şi 
frig.”—Patriarhi şi profeţi, pg. 61 (engl.)(rom. cap. 3, „Ispitirea şi căderea”).
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Luni 4 mai

2.  îMBRĂCânDu-nE PEnTRu SĂnĂTATE
a.  în ce fel ar trebui să fie îmbrăcămintea noastră potrivită pentru 

activitatea pe care o îndeplinim? Exodul 28:2; Matei 22:11, 12.

„Surorile creştine nu ar trebui să se îmbrace niciodată extravagant, ci în 
orice timp ar trebui să fie îmbrăcate curat, modest şi sănătos, după cum permi-
te lucrul lor.”—1T, pg. 465 (engl.)(rom. cap. 83, „Reforma în îmbrăcăminte”).

b.  Cum ar trebui să fie adaptată îmbrăcămintea noastră la climă? 
Proverbele 31:21.

„Îmbrăcămintea noastră... ar trebui să fie aleasă pentru durabilitate 
mai degrabă decât pentru etalare. Ea trebuie să ofere căldură şi protecţie 
adecvată. Femeia înţeleaptă descrisă în Proverbe ‘nu se teme de zăpadă 
pentru casa ei; căci toată casa ei este îmbrăcată cu haine duble’ (Proverbele 
31:21, engl. margin.).”—Solii pentru tineret, pg. 351, 352 (engl.)(rom. cap. 119, „Îm-
brăcămintea potrivită”).

„Doar o femeie din o mie îşi îmbracă membrele aşa cum ar trebui... 
Femeile ar trebui să îşi îmbrace membrele la fel de bine ca bărbaţii.”—Solii 
alese, vol. 2, pg. 479 (engl.)(rom. Apendice 1, „Boala şi cauzele ei”).

„Mamale îşi îmbracă odraslele cu membrele aproape goale; şi sângele 
este răcit în cursul său natural şi împins spre organele interne, întrerupând 
circulaţia şi producând boală. 

... [Membrele] ar  trebui să fie îmbrăcate atât de bine încât să atragă 
sângele spre extremităţi.”—2T, pg. 531, 532 (engl.) (rom. cap. 62, „Exerciţiul fizic 
şi aerul”).

c.  Ce ilustraţie simplă a folosit un înger pentru a prezenta unui 
mare preot nevoia de sănătate a sufletului? Zaharia 3:4. Pentru a 
ne păstra sănătatea fizică, ce este necesar referitor la îmbrăcă-
mintea noastră?

„Îmbrăcămintea noastră ar trebui să fie curată. Necurăţia în îmbrăcă-
minte este nesănătoasă şi mânjeşte astfel trupul şi sufletul.”—Pe urmele Mare-
lui Medic, pg. 288 (engl.) (rom. cap. 22, „Îmbrăcămintea”).

„Dumnezeu pretinde de la noi să avem grijă de locuinţa pe care ne-a 
dat-o pentru ca să putem prezenta trupurile noastre înaintea Lui ca o jertfă 
vie, sfântă şi acceptabilă... Dacă ne slăbim corpul prin îngăduire de sine, 
prin îngăduirea apetitului şi prin îmbrăcăminte conformă cu modele care 
distrug sănătatea, pentru a fi în armonie cu lumea, noi devenim vrăjmaşi ai 
lui Dumnezeu.”—3T, pg. 63 (engl.) (rom. cap. 5, „Lucrarea din New York”). 
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Marţi 5 mai
3.  IMITânD LuMEA în îMBRĂCĂMInTEA nOASTRĂ
a.  Cum folosim adesea îmbrăcămintea pentru propria noastră glorie în 

loc de a o folosi pentru slava lui Dumnezeu? Ce ne învaţă cuvântul 
lui Dumnezeu în această privinţă? 1 Petru 3:3, 4; 1 Timotei 2:9.

„Cei vanitoşi şi nepăsători, care iubesc moda, pot pretinde a fi urmaşi 
ai lui Hristos; însă îmbrăcămintea şi conversaţia lor arată ce le ocupă min-
tea şi le captivează afecţiunile. Vieţile lor dau de gol prietenia lor faţă de 
lume, care îi pretinde ca ai ei.”—Solii pentru tineret, pg. 355 (engl.) (rom. cap. 121, 
„Simplitatea în îmbrăcăminte”).

„Înfăţişarea exterioară este frecvent un indice al minţii, şi ar trebui să 
fim atenţi ce semne expunem în faţa lumii pentru a judeca credinţa noas-
tră.”—Idem., pg. 346, 347 (engl.) (rom. cap. 117, „Elemente în formarea caracterului”).

b.  De ce a cerut Dumnezeu ca îmbrăcămintea fiecărui sex să fie di-
ferită? Deuteronom 22:5.

„Există o tendinţă crescândă ca femeile să fie în îmbrăcăminte şi înfăţi-
şare cât mai asemănătoare posibil celuilalt sex, şi de a-şi croi îmbrăcămin-
tea foarte asemănătoase cu cea a bărbaţilor, însă Dumnezeu declară aceasta 
o urâciune...

Dumnezeu a intenţionat să existe o distincţie clară între îmbrăcămintea 
bărbaţilor şi a femeilor şi a considerat chestiunea de o importanţă suficien-
tă pentru a da indicaţii explicite referitoare la aceasta; pentru că dacă ace-
eaşi îmbrăcăminte ar fi purtată de ambele sexe, aceasta ar cauza confuzie 
şi o mare creştere a nelegiuirilor.”—Îndrumarea copilului, pg. 427 (engl.) (rom. cap. 
66, „Învăţând principiile fundamentale ale îmbrăcăminţii”).

c.  Care este datoria bisericii referitor la îmbrăcămintea membrilor ei?

„Moda deteriorează intelectul şi coboară spiritualitatea poporului nos-
tru. Supunerea faţă de modă pătrunde în bisericile noastre adventiste de 
ziua a şaptea şi realizează mai mult decât orice altă putere pentru a separa 
poporul nostru de Dumnezeu. Mi-a fost arătat că regulile noastre ca bi-
serică sunt foarte deficiente. Toate etalările de mândrie în îmbrăcăminte, 
care este interzisă în cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să fie un motiv su-
ficient pentru disciplina bisericii. Dacă se continuă, în ciuda avertismen-
telor şi apelurilor şi a rugăminţilor stăruitoare, urmând în continuare o 
voinţă pervertită, acest lucru poate fi considerat o dovadă că inima nu este 
făcută în niciun mod asemenea lui Hristos. Eul, şi doar eul, este obiectul 
adorării, iar un astfel de pretins creştin îi va conduce pe mulţi departe de 
Dumnezeu.”—4T, pg. 647, 648 (engl.) (rom. cap. 62, „Simplitatea în îmbrăcăminte”).
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Miercuri 6 mai

4.  îMBRĂCĂMInTEA ŞI SPIRITuALITATEA 
a.  Are modul în care ne îmbrăcăm ceva de-a face cu experienţa 

noastră creştină? Daţi câteva exemple de oameni evlavioşi şi ne-
evlavioşi, descriind îmbrăcămintea şi înfăţişarea lor. 2 împăraţi 
9:30; Matei 3:4.

„Oamenii cu discernământ vor privi asupra încercărilor voastre de a 
vă înfrumuseţa înfăţişarea exterioară ca o dovadă de minţi slabe şi inimi 
mândre. Îmbrăcămintea simplă, necomplicată, fără pretenţii, va fi o reco-
mandare pentru tinerele mele surori. În niciun alt mod nu poţi lăsa lumina 
ta să strălucească mai bine decât prin simplitatea îmbrăcăminţii şi compor-
tamentului tău. Poţi arăta tuturor că, în comparaţie cu lucrurile veşnice, tu 
apreciezi corect lucrurile acestei vieţi.”—Solii pentru tineret, pg. 348 (engl.) (rom. 
cap. 117, „Elemente în formarea caracterului”).

„Noi apreciem caracterul unei persoane după felul de îmbrăcăminte pe 
care o poartă. O femeie modestă, evlavioasă, se va îmbrăca modest. Un gust 
rafinat, o minte cultivată, se va da pe faţă în alegerea unei îmbrăcăminţi 
simple, potrivite.”—Idem., pg. 353 (engl.)(rom. cap. 120, „Influenţa îmbrăcăminţii”).

„Cuvintele, acţiunile şi îmbrăcămintea noastră sunt predicatori vii, zi 
după zi, strângând cu Hristos sau risipind.”—4T, pg. 641 (engl.)(rom. cap. 62, 
„Simplitatea în îmbrăcăminte”).

b.  Ce altceva mai putem învăţa din porunca lui Dumnezeu referi-
toare la îmbrăcămintea noastră? numeri 15:38–40.

„Dumnezu a poruncit în mod expres o îmbrăcăminte foarte simplă 
pentru copiii lui Israel, cu scopul de a-i distinge de naţiunile idolatre din 
jurul lor. Când priveau asupra îmbrăcăminţii lor distinctive, ei trebuia să 
îşi amintească faptul că erau poporul păzitor al poruncilor lui Dumnezeu... 
Un israelit era cunoscut ca atare imediat ce era văzut, pentru că Dumnezeu 
îl deosebise ca al Său prin intermediul unor mijloace foarte simple. 

Porunca dată de Dumnezeu copiilor lui Israel de a-şi pune un ciucu-
re albastru pe hainele lor nu urma să aibă nici o influenţă directă asupra 
sănătăţii lor, doar în măsura în care Dumnezeu urma să îi binecuvânteze 
prin ascultare, iar ciucurele acela urma să păstreze în memoria lor cerinţele 
înalte ale lui Iehova şi să îi împiedice de a se amesteca printre alte naţiuni, 
unindu-se cu ei în sărbătorile lor la care se consumau băuturi alcoolice, car-
ne de porc şi alimente de lux care dăunau sănătăţii. ”—1T, pg. 524, 525 (engl.)
(rom. cap. 88, „Reforma în îmbrăcăminte”).

c.  Ce simbol este folosit în Biblie pentru neprihănire? Apocalipsa 19:8.
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Joi  7 mai
5.  înCĂLŢĂMInTEA IDEALĂ
a.  Pentru ca încălţămintea noastră să fie sănătoasă, ce calităţi trebu-

ie să aibă?

„Dacă este vreo parte a corpului care trebuie să fie favorizată, fiind aco-
perită suplimentar, aceasta ar trebui să fie mâinile şi picioarele, care sunt 
la o mare distanţă de marea roată a vieţii, care trimite sângele în întregul 
sistem. Membrele ar trebui să fie îmbrăcate cu îmbrăcăminte caldă, care 
să le protejeze de curentul de aer rece... Dacă membrele sunt îmbrăcate 
cu cizme sau încălţăminte caldă, cu talpă groasă şi de o mărime potrivită, 
sângele va fi făcut să circule liber în mâini şi picioare, precum şi în alte părţi 
ale corpului.”—Healthful Living, pg. 124.

b.  Ce referiri se fac la picioarele celor care se angajează în răspân-
direa evangheliei? Isaia 52:7; Efeseni 6:15. Dincolo de aspectul 
impractic şi nesănătos al încălţămintei cu toc înalt atunci când se 
răspândeşte evanghelia, cum mai descrie Biblia persoanele care 
merg cu paşi mărunţi, aşa cum se întâmplă atunci când se poartă 
încălţăminte cu toc înalt? Isaia 3:16, 17.

„Să fim încălţaţi cu încălţămintea evangheliei, gata de a înainta în marş 
într-un moment când ni se solicită. ”—9T, pg. 48 (engl.) (rom. secţiunea 1, sup-
cap. „Lipsa simpatiei”).

„Profeţia din Isaia 3 mi-a fost prezentată ca aplicându-se acestor ultime 
zile, iar mustrările sunt date  fiicelor Sionului, care s-au gândit doar la înfă-
ţişare şi etalare.”—1T, pg. 270 (engl.) (rom. cap. 57, „Organizarea”).

„O reformă în îmbrăcăminte este esenţială pentru sănătatea fizică şi 
mentală. Într-o mare măsură, poporul lui Dumnezeu şi-a pierdut caracterul 
distinctiv şi s-au conformat treptat modelului lumii, amestecându-se cu ei, 
până când au devenit asemenea lor în multe privinţe. Aceasta este neplăcut 
lui Dumnezeu.”—Idem., pg. 525 (engl.)(rom. cap. 88, „Reforma în îmbrăcăminte”).

Vineri 8 mai
înTREBĂRI DE REvIZuIRE PERSOnALĂ
1. Care a fost îmbrăcămintea pusă de Dumnezeu la dispoziţia oame-

nilor după cădere şi de ce?
2. Care sunt unii dintre factorii de sănătate care trebuie luaţi în consi-

derare atunci când ne alegem îmbrăcămintea?
3. De ce face Dumnezeu o deosebire între îmbrăcămintea bărbaţilor şi 

a femeilor?
4. Explicaţi legătura între îmbrăcăminte şi spiritualitate. 
5. Care sunt unele dintre efectele purtării de încălţăminte nepotrivită?
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   Lecţia 7 Sabat,  16 mai 2015

Metodele lui Dumnezeu de vindecare
„Să ştiţi dar că Eu sunt Dumnezeu, şi că nu este alt dumnezeu afa-

ră de Mine; Eu dau viaţă şi Eu omor, Eu rănesc şi Eu tămăduiesc; şi ni-
meni nu poate scoate pe cineva din mâna Mea.” (Deuteronom 32:39).

„Puterea lui Dumnezeu de vindecare curge prin întreaga natură. 
Dacă un copac este tăiat, dacă o fiinţă umană este rănită sau îşi rupe 
un os, natura începe imediat să repare vătămarea. Chiar înainte ca ne-
voia să existe, agenţii vindecători sunt gata de acţiune; şi imediat ce 
o parte este vătămată, fiecare energie este direcţionată spre lucrarea 
de restaurare. La fel este în domeniul spiritual. Înainte ca păcatul să fi 
creat nevoia, Dumnezeu pusese la dispoziţie remediul.”—Educaţia, pg. 
113 (engl.)(rom. cap. 14, „Ştiinţa şi Biblia”).

Recomandare pentru studiu: Pe urmele Marelui Medic, pg. 112–124 (engl.)(rom. 
      cap. 7, „Conlucrarea Divinităţii cu omenescul”);  
      Healthful Living, pg. 236–248.

Duminică 10 mai

1.  SuRSA TuTuROR vInDECĂRILOR ADEvĂRATE
a.  Care este singura sursă de vindecare pentru orice tip de boală? 

Osea 6:1; Iov 5:18.

„Mântuitorul a revelat în minunile Sale o putere care este continuu la lu-
cru în favoarea omului, pentru a-l susţine şi a-l vindeca. Prin agenţii naturii, 
Dumnezeu lucrează, zi după zi, oră de oră, clipă de clipă, pentru a ne menţine 
în viaţă, pentru a ne reface şi restaura. Când o parte a corpului este vătămată, 
începe imediat un proces de vindecare; agenţii naturii sunt puşi la lucru pen-
tru a restaura starea de sănătate. Însă puterea care lucrează prin aceşti agenţi 
este puterea lui Dumnezeu. Toată puterea dătătoare de viaţă este de la El. 
Când cineva îşi revine dintr-o boală, Dumnezeu este cel care îl reface.  

Boala, suferinţa şi moartea sunt lucrările unei puteri opuse. Satan este 
distrugătorul; Dumnezeu este restauratorul.”—Pe urmele Marelui Medic, pg. 
112, 113 (engl.)(rom. cap. 7, „Conlucrarea Divinităţii cu omenescul”).

b.  Care este pasul cel mai important pentu o restaurare completă a 
sănătăţii noastre? Matei 9:1, 6.
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Ose 6:11 „Veniţi să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. Iov 5:1818 El face rana şi tot El o leagă; El răneşte, şi mâna Lui tămăduieşte. 
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Luni 11 mai
2.  O LuCRARE MISIOnARĂ IMPORTAnTĂ
a.  Care este una dintre cele mai importante părţi ale lucrării misio-

nare? Matei 10:8. Cum îi va binecuvânta Dumnezeu pe cei care 
se ocupă de această lucrare? 
 
„Cei bolnavi trebuie să fie vindecaţi prin eforturile împletite ale ome-

nescului şi divinului. Fiecare dar, fiecare putere, pe care a promis-o Hristos 
ucenicilor Săi, El o revarsă asupra celor care Îi vor sluji cu credincioşie. 

„Păcatul aduce boală şi slăbiciune fizică şi spirituală. Hristos a făcut posi-
bil ca noi să ne eliberăm de acest blestem. Domnul promite, prin intermediul 
adevărului, să reînnoiască sufletul. Duhul Sfânt îi va face, pe toţi cei ce sunt 
dispuşi să fie educaţi, capabili să comunice adevărul cu putere. Acesta va re-
înnoi fiecare organ al corpului, pentru ca servii lui Dumnezeu să poată lucra 
în mod acceptabil şi cu succes. Vitalitatea creşte sub influenţa acţiunii Duhu-
lui. Atunci, să ne ridicăm prin această putere la o atmosferă mai înaltă, mai 
sfântă, pentru ca să putem să ne îndeplinim bine lucrarea încredinţată nouă. 

Religia Bibliei nu este dăunătoare sănătăţii trupului sau minţii. Influ-
enţa Duhului lui Dumnezeu este chiar cel mai bun medicament pe care îl 
poate primi un bărbat sau o femeie bolnavă. Cerul este doar sănătate; şi cu 
cât mai profund realizăm influenţele cereşti, cu atât mai sigură va fi recu-
perarea bolnavului care crede.”—Slujirea medicală, pg. 12 (engl.)(rom. secţiunea 1, 
subcap. „Duhul Sfânt reînnoieşte corpul”).

b.  Cum Şi-a petrecut Isus cea mai mare parte a timpului în lucrarea 
Sa de pe acest pământ? Luca 7:21, 22. De ce?

„În timpul slujirii Sale, Isus a devotat mai mult timp vindecării decât 
predicării...

Mântuitorul a făcut din fiecare lucrare de vindecare o ocazie de a im-
planta în minte şi în suflet principiile divine. Acesta a fost scopul lucrării 
Sale. El a împărţit binecuvântări pământeşti, pentru ca să poată înclina ini-
mile oamenilor pentru a primi evanghelia harului Său.”—Pe urmele Marelui 
Medic, pg. 19, 20 (engl.) (rom. cap. 1, „Exemplul nostru”).

„El a venit pentru a îndepărta povara de boală, de nenorocire şi păcat. 
Misiunea Sa era de a aduce oamenilor restaurare completă; El a venit pen-
tru a le da sănătate, pace şi desăvârşirea caracterului. 

Circumstanţele şi nevoile celor care căutau ajutorul Lui erau variate, şi 
niciunul dintre cei care au venit la El nu a plecat fără să fi fost ajutat. De la El 
se revărsa un torent de putere vindecătoare, şi corpul, mintea şi sufletul oa-
menilor erau însănătoşite.”—Idem., pg. 17 (engl.) (rom. cap. 1, „Exemplul nostru”).

www.azsmr.ro
Sticky Note
Mat 10:88 Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţaţi pe leproşi, scoateţi afară dracii. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi. 

www.azsmr.ro
Sticky Note
Luc 7:21-22
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Marţi 12 mai

3.  IDEnTIFICAŢI ŞI TRATAŢI CAuZA
a.  Cum arată Biblia că fără a trata cauza bolii, vindecarea este doar 

temporară? Ioan 5:14; 2 Timotei 2:19.

„Când Hristos a vindecat boala, El i-a avertizat pe mulţi dintre cei ce 
fuseseră bolnavi: ‘Nu mai păcătui, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău’ 
(Ioan 5:14). Astfel El i-a învăţat că ei aduseseră asupra lor boala prin în-
călcarea legilor lui Dumnezeu, iar că sănătatea putea fi păstrată doar prin 
ascultare. 

„Medicul... ştie că legile naturii, la fel ca preceptele Decalogului, sunt 
divine, şi că doar în ascultare de ele poate să fie redobândită sau păstrată 
sănătatea. El vede mulţi suferind ca urmare a practicilor vătămătoare şi că 
ar putea fi însănătoşiţi din nou, dacă ar vrea să facă ceea ce ar putea, pentru 
propria lor însănătoşire. Ei au nevoie să fie învăţaţi că fiecare practică ce 
distruge energiile fizice, mentale sau spirituale este păcat, şi că sănătatea 
trebuie să fie asigurată prin ascultare de legile pe care Dumnezeu le-a sta-
bilit pentru binele omenirii. 

Când un medic vede un pacient care suferă de o boală cauzată de mân-
care sau băutură sau de alte obiceiuri rele, totuşi refuză să îi spună despre 
aceasta, el îl vatămă pe semenul său... Este el binevoitor şi milos, dacă nu 
îl învaţă cumpătarea strictă ca remediu pentru boală?”—Pe urmele Marelui 
Medic, pg. 113, 114 (engl.)(rom. cap. 7, „Conlucrarea Divinităţii cu omenescul”).

b.  întrucât profeţii falşi pot să facă minuni şi semne (inclusiv vin-
decări), cum vom putea face deosebirea între vindecarea făcută 
de servii lui Dumnezeu şi cea făcută de agenţii satanici? Matei 
24:24; 7:15, 16.

„Este o muncă zadarnică să îi înveţi pe oameni să meargă la Dumnezeu 
ca la un vindecător al neputinţelor lor, dacă ei nu sunt educaţi, de aseme-
nea, să dea la o parte orice practică greşită. ”—Healthful Living, pg. 236.

„Dumnezeu nu va face nici o minune pentru a schimba cauzele natura-
le pe care le poţi controla tu. ”—Idem., pg. 238.

„Felul în care a lucrat Hristos a fost de a predica cuvântul şi de a alina 
suferinţele prin lucrări miraculoase de vindecare. Însă sunt instruită că noi 
nu putem lucra acum în acest mod; pentru că Satan va exercita puterea 
sa prin lucrări miraculoase. Servii lui Dumnezeu de astăzi nu ar putea să 
lucreze prin intermediul miracolelor, pentru că se vor face lucrări contrafă-
cute de vindecare, cu pretenţia că sunt divine.”—Pe urmele Marelui Medic, pg. 
14 (engl.)(rom. cap. 1, „Exemplul nostru”).
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Miercuri 13 mai
4.  PERSOAnE SPECIALIZATE în LuCRAREA MEDICALĂ
a.  Este nevoie ca oamenii să fie instruiţi în mod special să îi trateze 

pe bolnavi? De ce? Luca 5:31; Coloseni 4:14.

„Un medic consacrat are o dublă responsabilitate; pentru că în el sunt 
combinate calificările medicului cu cele ale slujitorului evangheliei. Lucrarea 
sa este una măreaţă, sacră, una foarte necesară.”—The Kress Collection, pg. 138.

„Nimeni să nu asculte de sugestia că putem exercita credinţă şi ni se 
îndepărtează toate neputinţele, şi că de aceea nu este nevoie de instituţii 
pentru restabilirea sănătăţii. Credinţa şi faptele nu sunt separate.”—6T, pg. 
441 (engl.)(rom. secţiunea 7, „Chemări la slujire”, subcap. „Sporirea facilităţilor”).

„Luca, scriitorul evangheliei care îi poartă numele, era un medic misio-
nar. În scripturi el este numit, ‚doctorul preaiubit’ (Coloseni 4:14). Aposto-
lul Pavel auzise despre îndemânarea sa ca medic, şi l-a ales ca pe unul căru-
ia Dumnezeu îi încredinţase o lucrare specială. El şi-a asigurat cooperarea 
lui, şi pentru o vreme Luca l-a însoţit în călătoriile sale din loc în loc.”—Pe 
urmele Marelui Medic, pg. 140, 141 (engl.)(rom. cap. 9,  „Învăţând şi vindecând”).

b.  Cum ar trebui să se pregătească tinerii pentru lucrarea medicală? 
1 Corinteni 10:31; Mica 6:8.

„În timp ce caută o pregătire pentru lucrarea vieţii sale, cel ce studiază 
medicina ar trebui să fie încurajat să atingă cea mai înaltă dezvoltare posi-
bilă a tuturor puterilor sale. Studiile sale, oricât sunt de solicitante, nu tre-
buie în mod necesar să îi submineze sănătatea fizică sau să îi scadă bucuria 
lucrurilor spirituale. De-a lungul cursului său de studii el poate să crească 
în mod constant în har şi într-o cunoştinţă a adevărului, în timp ce, conco-
mitent, el poate să îşi sporească în mod constant rezerva de cunoştiinţe care 
îl vor face un bun specialist.”—Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, pg. 474 (engl.) 
(rom. cap. 67, „Studentul la medicină”).

„În fiecare departament unde trebuie să muncească [studenţii la medi-
cină], ei trebuie să aibă o minte binevoitoare, un spirit serios şi un zel din 
inimă, neegoist, în încercarea de a face altora bine. Ei nu vor studia cum să 
îşi păstreze mai bine demnitatea, ci prin preocupare şi grijă ei îşi vor câştiga 
o reputaţie pentru temeinicia şi exactitatea lor, iar prin slujirea lor plină de 
împreună-simţire vor câştiga inimile celor cărora le slujesc.”—Idem., pg. 477, 
478 (engl.)(rom. cap. 67, „Studentul la medicină”).
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Joi 14 mai
5.  METODELE LuI DuMnEZEu; COnTRASTuL  
 DInTRE CELE AuTEnTICE ŞI COnTRAFACEREA LOR
a.  Ce metode de vindecare au fost folosite de Isus şi de profeţii 

Săi? Ioan 9:6, 7; Isaia 38:21.

 „Vindecarea putea fi făcută doar prin puterea Marelui Vindecător, totuşi 
Hristos a folosit remediile simple ale naturii. În timp ce nu a aprobat tratamente-
le cu medicamente, El a recomandat folosirea remediilor simple şi naturale.”—
Pe urmele Marelui Medic, pg. 233, (engl.)(rom. cap. 16, „Rugăciunea pentru cei bolnavi”).

b.  Ce metode de vindecare sunt interzise de Dumnezeu?  2 împă-
raţi 1:2, 3. De ce? 

„Tratamentul cu medicamente, aşa cum este practicat în general, este 
un blestem. Educaţi spre îndepărtarea de medicamente. Folosiţi-le din ce 
în ce mai puţin şi depindeţi mai mult de mijloacele de igienă.”—Solii alese, 
vol. 2, pg. 281 (engl.) (rom. cap. 28, „Declaraţii cu privire la folosirea medicamentelor”).

„Când Dr. A. a venit la Centrul de Sănătate, ea a dat la o parte cunoş-
tiinţele şi practica ei în domeniul igienei, şi a administrat doze homeopa-
tice pentru aproape orice durere. Aceasta era împotriva luminii pe care o 
dăduse Dumnezeu. ”—Idem., pg. 282 (engl.)(rom. cap. 28, „Declaraţii cu privire la 
folosirea medicamentelor”).

„Despărţiţi-vă de orice aduce a hipnoză, ştiinţa prin care lucrează 
agenţii satanici.”—Idem., pg. 350 (engl.)(rom. cap. 44, „Pericolele hipnozei”).

„Aproape toţi apostolii diferitelor forme de spiritism pretind a avea 
puterea de a-i vindeca pe cei bolnavi. Ei atribuie puterea lor electricităţii, 
magnetismului, aşa-numitelor ‚remedii simpatetice’, sau forţelor latente din 
mintea omului. Şi nu sunt puţini cei care, în acest veac creştin, merg la aceşti 
vindecători, în loc de a se încrede în puterea viului Dumnezeu şi în aptitudi-
nea medicilor creştini bine calificaţi.”—Evanghelizarea, pg. 606 (engl.)(rom. cap. 18).

Vineri 15 mai
înTREBĂRI DE REvIZuIRE PERSOnALĂ 
1. De unde vine orice vindecare autentică şi cum se obţine ea? 
2. Care ar trebui să fie scopul nostru când ajutăm la vindecarea altora?
3. Dacă vrem ca vindecarea să fie pe termen lung, ce ar trebui să luăm 

în considerare?
4. Cum poate un medic să lucreze pentru Dumnezeu? 
5. De ce ne tăgăduim credinţa atunci când acceptăm tratamente de la 

doctori care folosesc aşa-numita bio-energie, magnetismul, hipno-
za şi alte metode similare?
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   Lecţia 8 Sabat, 23 mai 2015

Menţinându-ţi sănătoasă inima
„Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice; căci din ea ies problemele 

vieţii. ” (Proverbe 4:23 engl. KJv).
„Înalţă către Dumnezeu rugăciunea: ‘Creează în mine o inimă cura-

tă’ (Psalmii 51:10) pentru că într-un suflet pur, curăţit, locuieşte Hristos, 
şi din prisosul inimii ies problemele vieţii”—The SDA Bible Commentary [E. G. 
White Comments], vol. 3, pg. 1157 (engl.) (rom. CBVT, cap. referitor la Proverbele 4).

Recomandare pentru studiu:  Healthful Living, pg. 178–187.

Duminică 17 mai

1. InIMA—ESEnŢIALĂ PEnTRu MEnŢInEREA vIEŢII
a.  De ce este esenţială inima pentru menţinerea sănătăţii? Proverbele 4:23.

„Sănătatea perfectă depinde de o circulaţie perfectă. 
Cu cât mai activă este circulaţia, cu atât mai liber de obstrucţii şi de im-

purităţi va fi sângele. Sângele hrăneşte corpul. Sănătatea corpului depinde 
de circulaţia sănătoasă a sângelui.”—Healthful Living, pg. 178.

„Dragostea pe care o răspândeşte Hristos în întreaga fiinţă este o pu-
tere dătătoare de viaţă. Ea atinge fiecare parte vitală—creierul, inima, ner-
vii—cu vindecare.”—Pe urmele Marelui Medic, pg. 115 (engl.)(rom. cap. 7, „Coopera-
rea Divinului cu omenescul”).

b.  Ce reprezintă inima din punct de vedere spiritual? Ce efect are 
inima spirituală asupra sănătăţii spirituale? Luca 6:45; Isaia 26:3.
 

„Păstrarea cu sârguinţă a inimii este esenţială pentru o creştere sănă-
toasă în har. Inima este în starea ei naturală o locuinţă pentru gânduri ne-
sfinte şi pasiuni păcătoase. Când este adusă în supunere faţă de Hristos, ea 
trebuie curăţată prin Duhul de orice întinăciune. Aceasta nu se poate face 
fără consimţământul individual. 

Când sufletul a fost curăţat, este datoria creştinului să îl păstreze ne-
mânjit.”—The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 3, pg. 1157 (engl)
(rom. cap.  CBVT, cap. referitor la Proverbele 4).
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Luni 18 mai
2.  BOLI ALE InIMII
a.  Cum se produce ateroscleroza (cea mai frecventă cauză a bolii şi 

mortalităţii în lume), şi cum poate fi ea prevenită? Leviticul 3:17; 
Geneza 1:29.

„Carnea, untul, brânza, produsele de patiserie, mâncarea condimenta-
tă sunt consumate fără restricţii atât de bătrâni cât şi de tineri... Organele 
care produc sângele nu pot transforma astfel de lucruri într-un sânge sănă-
tos.”—Healthful Living, pg. 180, 181.

„Când sunt pregătite în mod adecvat, măslinele, asemenea nucilor, iau 
locul untului şi a alimentelor din carne.”—Dietă şi hrană, pg. 359 (engl.)(rom. 
cap. 21, „Grăsimile”).

„O circulaţie rea a sângelui face ca sângele să devină impur, induce 
congestie a creierului şi a plămânilor, şi cauzează boli ale inimii, ficatului şi 
plămânului.”—Healthful Living, pg. 180. 

„Problemele catarale, bolile renale, durerile de cap şi problemele car-
diace sunt rezultatul mâncării necumpătate. ”—Idem., pg. 181. (n.tr.CATÁR1, 
cataruri, s. n. Inflamaţie acută sau cronică a mucoasei unui organ, adesea însoţită de 
secreţie abundentă. Sursa: DEX ‚09 (2009).

b.  Care sunt unele dintre bolile inimii spirituale? Ezechiel 3:7 (ul-
tima parte); Ieremia 17:9; Proverbele 16:5.

„Poate să creadă cineva că este posibil ca mândria să existe în inimă şi 
totuşi să aibă un loc în împărăţia lui Dumnezeu? Mândria a fost cea care a 
cauzat căderea lui Satan. Inima sa era înălţată din pricina frumuseţii lui.”—
The Signs of the Times, 5 februarie 1894.

c.  Ce descoperă starea inimii spirituale a unei persoane? Matei 
7:20; 12:34 u.p.; 15:18, 19.

 „Gândurile noastre trebuie păzite cu stricteţe; pentru că un gând necu-
rat lasă o impresie adâncă asupra sufletului...  Dacă gândurile sunt pure şi 
sfinte, omul este mai bun pentru faptul că le-a cultivat. Prin ele este trezit 
pulsul spiritual şi puterea de a face bine este sporită. Şi după cum un strop 
de ploaie pregăteşte calea pentru un altul udând pământul, tot astfel un 
gând bun pregăteşte calea pentru un altul.”—Credinţa prin care trăiesc, pg. 222 
(engl.)(rom. cap.  „Siguranţă doar într-o gândire corectă”).

„Nu doar cuvintele şi acţiunile noastre, ci gândurile noastre formează 
imaginea a ceea ce suntem.”—Îndrumarea copilului, pg. 563 (engl.) (rom. cap. 83, 
„Răsplătirile”).
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Marţi 19 mai
3.  TRATAMEnTuL POTRIvIT 
a.  Dacă o persoană este diagnosticată cu o boală cardiacă, ce ar tre-

bui să îi spunem atunci când vorbim cu ea? Proverbele 25:11.

 „Cei care argumentează pentru planul de urmat nu vor oferi lumină 
celui suferind referitor la natura şi cauza bolii care a pus stăpânire pe cor-
pul său. Ei ar trebui, cu tact şi abordare înţeleaptă, cu gingăşie şi dragoste 
pentru sufletul său, să îi prezinte motivul bolii sale şi, apoi, să încerce să 
îi lumineze mintea, ca să îşi poată aduce pofta şi pasiunile sub controlul 
raţiunii, şi să găsească în Hristos un remediu sigur pentru fiecare boală.”—
Pamphlet, nr. 167, pg. 27.

„Motivul principal, dacă nu singurul motiv, pentru care mulţi devin 
infirmi, este că sângele nu circulă neîmpiedicat, iar schimburile care sunt 
necesare pentru viaţă şi sănătate nu au loc la nivelul lichidului vital. Ei nu 
au oferit corpurilor lor exerciţiul fizic, nici plămânilor hrana, care este aerul 
pur, proaspăt; de aceea este imposibil ca sângele să fie vitalizat, iar acesta 
urmează cursul său într-un mod lent prin sistem.”—Healthful Living, pg. 180.

b.  Cine poate diagnostica inima spirituală? Ieremia 17:10. Care este 
tratamentul recomandat? Ezechiel 36:26.
 

„Când Isus vorbeşte despre inima cea nouă, El se referă la minte, la 
viaţă, la întreaga fiinţă. A avea o inimă schimbată înseamnă a-ţi retrage 
afecţiunile de la lume şi a le fixa asupra lui Hristos. A avea o inimă nouă 
înseamnă a avea o minte nouă, scopuri noi, motive noi. Care este semnul 
unei inimi noi? — o viaţă schimbată. Există o moarte zilnică, ceas de ceas, 
faţă de egoism şi mândrie. 

Una dintre cele mai serioase rugăciuni raportate în Cuvântul lui Dum-
nezu este cea a lui David când implora: ‘Zideşte în mine o inimă curată, O 
Dumnezeule’ (Psalmii 51:10). Răspunsul lui Dumnezeu la o astfel de ru-
găciune este: Îţi voi da o inimă nouă. Niciun muritor nu poate face această 
lucrare. Bărbaţii şi femeile trebuie să înceapă de la început, căutându-L pe 
Dumnezeu în modul cel mai serios pentru o adevărată experienţă creştină. 
Ei trebuie să simtă puterea creatoare a Duhului Sfânt. Ei trebuie să pri-
mească o inimă nouă, care este menţinută moale şi gingaşă prin harul ceru-
lui. Spiritul egoist trebuie să fie îndepărtat din suflet. Ei trebuie să lucreze 
cu seriozitate şi umilinţă a inimii, fiecare privind spre Isus pentru călăuzire 
şi încurajare.”—The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 4, pg. 1164, 
1165 (engl.)(rom. CBVT, cap. referitor la Ezechiel 36).
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Miercuri 20 mai

4.  vInDECAREA PERMAnEnTĂ, în vIITOR
a.  Deşi orice vindecare fizică de pe acest pământ este doar tempo-

rară (inclusiv cele îndeplinite de Isus şi de apostoli), când va fi 
permanentă vindecarea? Apocalipsa 22:2, 14; 2:7.

„Rodul pomului vieţii din grădina Eden poseda puteri supranaturale. 
A mânca din el însemna a trăi veşnic. Rodul său era antidotul pentru moar-
te. Frunzele sale erau pentru susţinerea vieţii şi nemuririi.”—The SDA Bible 
Commentary [E. G. White Comments], vol. 7, pg. 988 (engl.)(rom.CBNT, cap.referitor la 
Apocalipsa 21).

„Încălcarea poruncilor lui Dumnezeu l-a lipsit pe om de orice drept la 
pomul vieţii. Hristos a murit, pentru ca prin virtutea sângelui Său, ascul-
tarea de legea lui Dumnezeu să îl poată face pe om demn de binecuvân-
tarea cerească, şi să îi ofere din nou un drept la pomul vieţii.”—Spiritual 
Gifts, vol. 3, pg. 88.

b.  Cât de mult poate face o persoană pentru a-şi curăţi şi purifica 
inima sa spirituală? Proverbele 20:9; Ieremia 13:23.

„O, să realizeze toţi că fără Hristos nu pot face nimic!... Acţiunile noastre 
au o influenţă dublă; pentru că ele îi afectează pe alţii şi ne afectează şi pe 
noi. Această influenţă va fi sau o binecuvântare sau un blestem pentru cei cu 
care ne asociem. Cât de puţin apreciem noi faptul acesta! Acţiunile creează 
obiceiuri, iar obiceiurile caracterul, însă dacă nu ne păzim obiceiurile, nu 
vom fi calificaţi să ne unim cu agenţii cereşti în lucrarea de mântuire, nici 
nu vom fi pregătiţi să intrăm în locuinţele cereşti pe care a mers Isus să le 
pregătească; pentru că nimeni nu va fi acolo în afara celor care şi-au supus 
voinţa şi calea lor voinţei şi căii lui Dumnezeu.”—Christian Education, pg. 92.

c.  Ce poate face Dumnezeu pentru noi în această privinţă? Isaia 
41:10; Psalmii 51:10.

„Însă celui care prin stăruinţă răbdătoare în facerea de bine caută slavă, 
onoare şi nemurire, Dumnezeu îi va oferi viaţa veşnică.”—The Signs of the 
Times, 24 septembrie 1894.

d.  Care este făgăduinţa pentru cei cu inima curată? Matei 5:8.
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Joi  21 mai

5.  REMEDIuL PEnTRu BOALA InIMII SPIRITuALE
a.  Ce trebuie să facem pentru a avea o vindecare reală a inimii spi-

rituale? Psalmii 32:5; 1 Ioan 1:9.

„Dumnezeu cere să ne mărturisim păcatele şi să ne umilim inimile îna-
intea Sa; însă în acelaşi timp trebuie să avem încredere în El ca Tată gingaş, 
care nu îi va părăsi pe cei care îşi pun încrederea în El. Mulţi dintre noi 
umblă prin vedere, nu prin credinţă. Noi credem lucrurile văzute, însă nu 
apreciem promisiunile preţioase oferite nouă în cuvântul lui Dumnezeu; şi 
totuşi nu îl putem dezonora pe Dumnezeu mai mult decât arătând că nu 
avem încredere în ceea ce spune El şi punând la îndoială dacă Domnul este 
serios cu noi sau ne înşeală. 

Dumnezeu nu ne abandonează din cauza păcatelor noastre. Putem face 
multe greşeli şi putem întrista Spiritul Său; însă când ne căim şi venim la El 
cu inimi căite, El nu ne va alunga. Există piedici care trebuie îndepărtate. 
Au fost nutrite sentimente greşite şi au existat mândrie, auto-satisfacţie, 
nerăbdare şi murmurări. Toate acestea ne separă de Dumnezeu. Păcatele 
trebuie mărturisite; trebuie să existe o lucrare mai profundă a harului în 
inimă. Cei care se simt slabi şi descurajaţi pot deveni oameni puternici ai 
lui Dumnezeu şi pot face o lucrare nobilă pentru Stăpânul. Însă ei trebuie 
să lucreze dintr-o perspectivă mai înaltă; ei trebuie să nu fie influenţaţi de 
motive egoiste.”—Slujitorii evangheliei (1892), pg. 411, 412 (engl.) (rom. cap.  „Hristos, 
neprihănirea noastră”).

b.  Când vrea Dumnezeu să experimentăm această vindecare?  
2 Corinteni 6:2.

Vineri   22 mai

înTREBĂRI DE REvIZuIRE PERSOnALĂ
1. Ce înţelegem prin cuvântul „inimă,” din punct de vedere spiritual?
2. Care sunt cauzele principale ale bolii inimii fizice? 
3. Ce înseamnă să ai o inimă nouă, într-un sens spiritual, şi de ce este 

necesar să fie înlocuită complet vechea inimă?
4. Care este singurul tip de caracter care are valoare în faţa lui Dum-

nezeu şi de ce?
5. Când şi cum se realizează vindecarea completă a inimii fizice? Când 

şi cum trebuie să obţinem vindecarea autentică a inimii spirituale?
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   Lecţia 9 Sabat, 30 mai 2015

Pericolele extremismului 
„nu fi prea neprihănit şi nu te arăta prea înţelept; pentru ce să te 

pierzi singur?” (Eclesiastul 7:16).
„Există bun simţ real în reforma în alimentaţie.”—Pe urmele Marelui 

Medic, pg. 319 (engl.)(rom. cap. 25, „Extreme în dietă”).

Recomandare pentru studiu:  Dietă şi hrană, pg. 195–213 (engl.)(rom. cap. 11,  
         „Extreme în dietă”).

Duminică 24 mai

1.  DEFInIREA TERMEnILOR
a.  Ce este extremismul? Eclesiastul 7:16–18.

„Cei care susţin un adevăr nepopular ar trebui să fie foarte consecvenţi 
în vieţile lor, şi ar trebui să fie extrem de atenţi pentru a evita orice pare a fi 
o extremă. Ei nu ar trebui să se străduiască să vadă cât de diferită poate fi 
poziţia lor de cea a altor oameni; ci, invers, să vadă cât de aproape pot veni 
de cei pe care doresc să îi reformeze, pentru ca să îi poată ajuta să ocupe 
poziţia pe care ei o preţuiesc atât de mult.”—2T, pg. 377, 378 (engl.)(rom. cap. 
53, „Extreme în Reforma Sănătăţii”).

„Vrem să îi avertizăm de asemenea pe cei care sunt extremişti să nu 
înalţe un standard fals şi apoi să încerce să aducă pe toată lumea la acel 
standard.”—Idem., pg. 375.(engl.)(rom. cap. 53, „Extreme în Reforma Sănătăţii”).

b.  Care sunt unele dintre caracteristicile fanaticilor? Matei 23:25.

„Există unii care nu vor să asculte. Ei au ales atât de mult timp calea 
lor şi propria lor înţelepciune, au nutrit atât de mult tendinţe moştenite şi 
cultivate spre rău, încât sunt orbi şi nu pot vedea departe. Ei pervertesc 
principiile; înalţă standarde greşite; fac teste care nu poartă semnătura ce-
rului. Ei asimilează idei lumeşti şi îşi formează caractere care îi vor exclude 
din cer. Şi totuşi unii dintre aceştia se fălesc în Domnul ca un popor care 
ar împlini neprihănirea şi nu ar părăsi rânduielile Dumnezeului lor!”—The 
Signs of the Times, 24 Iunie, 1903.
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Luni 25 mai

2.  AvânD DE-A FACE Cu FAnATISMuL
a.  Cum putem fi înţelepţi şi să evităm fanatismul? Romani 12:3; Osea 14:9.

„Cei care îşi dau seama de slăbiciunea lor se încred într-o putere mai 
mare decât eul. Şi în timp ce privesc spre Dumnezeu, Satan nu are nicio 
putere împotriva lor. Însă cei care se încred în ei înşişi sunt cu uşurinţă în-
frânţi.”—The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 5, pg. 1102. (engl.) 
(rom. CBNT, cap. referitor la Matei 26).

„Cei care au doar o înţelegere parţială a principiilor reformei sunt ade-
sea cei mai rigizi, nu doar în propria îndeplinire a ideilor lor, ci şi în impu-
nerea lor asupra familiilor şi vecinilor lor. Efectele reformelor lor greşite se 
văd în propria lor sănătate firavă, iar eforturile lor de a impune vederile lor 
asupra altora dau multora o idee falsă despre reforma în dietă şi îi conduc 
să o respingă cu totul...

Nimeni nu ar trebui să îi critice pe alţii pentru că practica lor nu este, 
în toate privinţele, în armonie cu a lor. Este imposibil să faci o regulă in-
variabilă pentru a reglementa obiceiurile tuturor, şi nimeni nu ar trebui să 
se considere un criteriu pentru toţi. Nu toţi pot să mănânce acelaşi lucru. 
Alimente care sunt gustoase şi sănătoase pentru o persoană pot fi lipsite de 
gust şi chiar dăunătoare, pentru o alta.”—Dietă şi hrană, pg. 198 (engl.)(rom. cap. 
11, „Extreme în dietă”).

b.  în ce alt mod putem răspunde la fanatism? Marcu 6:45, 46.

c. Cum putem evita să cădem în extreme? Deuteronom 30:16, 19; 
Isaia 8:20.

„Cei care înalţă standardul atât de aproape pe cât pot lângă rânduiala 
lui Dumnezeu, conform luminii pe care le-a dat-o Dumnezeu prin cuvântul 
Său şi mărturiile Spiritului Său, nu îşi vor schimba cursul de acţiune pentru 
a corespunde dorinţelor prietenilor sau rudelor lor, fie că e vorba de unul, 
doi, sau o oştire, care trăiesc contrar orânduirii înţelepte a lui Dumnezeu. 
Dacă acţionăm din principiu în aceste lucruri, dacă respectăm reguli stricte 
în dietă, dacă, fiind creştini, ne educăm gusturile după planul lui Dumne-
zeu, vom exercita o influenţă care va corespunde gândului lui Dumnezeu. 
Întrebarea este: ‚Suntem noi dispuşi să fim cu adevărat reformatori ai sănă-
tăţii?’ ”—Idem., pg. 35, 36. (engl.)(rom. cap. 1, „Motive pentru reformă”).
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Marţi 26 mai

3.  DOuĂ CLASE DE REFORMATORI AI SĂnĂTĂŢII
a.  Care ar trebui să fie principiul fundamental care să ne călăuzeas-

că în chestiuni ce ţin de reforma sănătăţii? Filipeni 4:5.

„Cei care înţeleg legile sănătăţii şi care sunt guvernaţi de principiu, vor 
evita extremele, atât în ce priveşte îngăduinţele, cât şi în ce priveşte restric-
ţiile. Dieta lor este aleasă nu doar pentru a satisface apetitul, ci pentru a 
susţine corpul. Ei încearcă să păstreze fiecare putere în cea mai bună stare, 
pentru slujirea cea mai înaltă adusă lui Dumnezeu şi omului. Pofta este sub 
controlul raţiunii şi conştiinţei, şi ei sunt răsplătiţi cu sănătate a trupului şi 
a minţii. În timp ce nu îşi impun vederile asupra altora într-un mod agre-
siv, exemplul lor este o mărturie în favoarea principiilor corecte.”—Dietă şi 
hrană, pg. 198 (engl.)(rom. cap. 11, „Extreme în dietă”).

b.  Descrieţi cele două clase de pretinşi reformatori ai sănătăţii şi 
spuneţi unde va ajunge fiecare. Ţefania 2:15; Proverbele 14:12.

„Mi-au fost prezentate două clase: primii, cei care nu trăiesc la nivelul 
luminii pe care le-a dat-o Dumnezeu; cea de-a doua, cei care sunt prea ri-
gizi în trăirea ideilor lor unilaterale şi care le impun pe acestea altora. Când 
ei adoptă o poziţie, ei se ţin de ea cu încăpăţânare şi duc aproape totul 
dincolo de limită. 

Prima clasă adoptă reforma pentru că altcineva a făcut aşa. Ei nu au o 
înţelegere clară pentru ei înşişi a principiilor ei. Mulţi dintre cei care mărtu-
risesc adevărul l-au primit pentru că altcineva a făcut la fel şi pentru viaţa 
lor ei nu pot prezenta motivul credinţei lor. De aceea sunt ei atât de insta-
bili. În loc de a cântări motivele lor în lumina veşniciei, în loc de a obţine o 
cunoaştere practică a principiilor care stau la baza acţiunilor lor, în loc de 
a săpa până la temelie şi a construi ei înşişi pe o temelie corectă pentru ei 
înşişi, ei umblă în lumina torţei altcuiva şi vor cădea cu siguranţă. 

Cealaltă clasă adoptă vederi greşite despre reformă. Ei adoptă o dietă 
prea sărăcăcioasă. Ei trăiesc cu alimente de o calitate săracă, pregătite fără 
a ţine cont să hrănească sistemul. Este important ca hrana să fie pregătită 
cu grijă, aşa încât apetitul, dacă nu e pervertit, să o poată savura.”—Idem., 
pg. 196 (engl.)(rom. cap. 11, „Extreme în dietă”).

c.  Cum ar trebui, atunci, să ne alegem hrana? 1 Corinteni 10:31.

www.azsmr.ro
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Fil 4:55 Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape. 

www.azsmr.ro
Sticky Note
Tef 2:1515 Iată, dar, cetatea aceea veselă, care stătea plină de încredere şi zicea în inima ei: „Eu şi niciuna afară de mine!” Vai! cum s-a prefăcut în pustiu şi în culcuş de fiare! Toţi cei ce trec pe lângă ea fluieră şi arată cu mâna! Prov 14:1212 Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. – 
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1Cor 10:3131 Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu. 
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Miercuri 27 mai
4.  înAInTARE PROGRESIvĂ
a.  De ce ar trebui să ţină cont liderii credincioşi atunci când instruiesc 

poporul despre reforma sănătăţii? Geneza 33:14; Proverbele 4:18.

„Dacă greşeşti, să nu fie mergând atât de departe de popor cât e posibil, 
pentru că atunci tai firul influenţei tale şi nu le poţi face niciun bine. Mai 
bine să greşeşti de partea oamenilor decât fiind prea departe de ei, pentru 
că în acest caz există speranţe să îi poţi duce pe oameni cu tine, însă nu e 
nevoie să greşeşti în nici o parte. 

Nu trebuie să treceţi prin apă, nici prin foc, ci mergeţi pe calea de mijloc, evi-
tând toate extremele.”—Dietă şi hrană, pg. 211 (engl.)(rom. cap. 11, „Extreme în dietă”).

„Dacă ajungem la oameni care nu au primit lumină referitor la reforma 
sănătăţii şi le prezentăm poziţia noastră cea mai puternică la început, există 
pericolul ca ei să devină descurajaţi văzând la câte trebuie să renunţe, aşa 
încât nu vor mai face niciun efort de a se reforma. Trebuie să conducem 
poporul cu răbdare şi treptat, amintindu-ne de gaura gropii din care am 
fost scoşi.”—Healthful Living, pg. 35.

b.  Cum îşi conduce un adevărat păstor turma? Ioan 10:2–4, 11.

c.  Cum se comportă păstorii falşi? Ioan 10:10 (prima parte), 12, 13; 
Ezechiel 34:2–4.

„Lipsa de stabilitate referitor la principiile reformei sănătăţii este un 
adevărat indice al caracterului [acelora care sunt în inima lucrării] şi al tări-
ei lor spirituale.”—2T, pg. 487 (engl.)(rom. cap. 59, „Un apel către biserică”).

„Am văzut că unii care, mai înainte, au intrat adânc în fanatism, ar fi 
acum primii care să alerge înainte ca Domnul să îi trimită, înainte ca ei să fi 
fost curăţaţi de greşelile lor anterioare; amestecând eroarea cu adevărul, ei 
vor să hrănească turma lui Dumnezeu cu aceasta, iar dacă li s-ar permite să 
meargă înainte, turma ar deveni bolnăvicioasă, iar urmarea ar fi confuzie şi 
moarte.”—Experienţe şi viziuni, pg. 62 (engl.)(rom. cap.  „Mesagerii”).

„În loc de a fi conduşi de raţiune şi judecată sănătoasă, [între cei din 
poporul nostru] unii au permis sentimentelor lor să preia controlul.”—1T, 
pg. 356, 357 (engl.)(rom. cap. 69, „Rebeliunea”).

„[Unii indivizi care pretind a crede o parte din adevărul prezent] nu 
sunt răspunzători faţă de nimeni. Ei au o credinţă independentă, a lor pro-
prie.”—Idem., pg. 326 (engl.)(rom. cap. 65, „Wisconsin de Nord”).

www.azsmr.ro
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Gen 33:1414 Domnul meu s-o ia înaintea robului său; şi eu voi veni încet pe urmă, la pas cu turma, care va merge înaintea mea, şi la pas cu copiii, până voi ajunge la domnul meu, în Seir.” Prov 4:1818 Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. 
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Ioan 10:2-42 Dar cine intră pe uşă este păstorul oilor. 3 Portarul îi deschide, şi oile aud glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume, şi le scoate afară din staul. 4 După ce şi-a scos toate oile, merge înaintea lor; şi oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Ioan 10:1111 Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi. 
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Ioan 10:1010 Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug. Ioan 10:12-1312 Dar cel plătit, care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le împrăştie. 13 Cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu-i pasă de oi. Ezec 34:2-42 „Fiul omului, proroceşte împotriva păstorilor sufleteşti ai lui Israel! Proroceşte şi spune-le lor, păstorilor: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Vai de păstorii lui Israel, care se pasc pe ei înşişi! Nu trebuie păstorii să pască turma? 3 Voi mâncaţi grăsimea, vă îmbrăcaţi cu lâna, tăiaţi ce e gras, dar nu paşteţi oile. 4 Nu întăriţi pe cele slabe, nu vindecaţi pe cea bolnavă, nu legaţi pe cea rănită; n-aduceţi înapoi pe cea rătăcită, nu căutaţi pe cea pierdută, ci le stăpâniţi cu asuprire şi cu asprime! 
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Joi 28 mai

5.  SECERânD CE AI SEMĂnAT
a.  Care va fi rezultatul extremelor în reforma sănătăţii? Isaia 1:5, 6.

„Ideile înguste şi ducerea la extrem a unor puncte mărunte, au fost o 
mare vătămare adusă cauzei principiilor de igienă. Se poate face un astfel de 
efort de economie în pregătirea hranei, încât, în loc de a avea o dietă sănă-
toasă, să devină o dietă lovită de sărăcie. Care este urmarea?—Anemie. Am 
văzut câteva cazuri de boli dintre cele mai greu de tratat, care se datorau 
unei diete sărăcăcioase. Persoanele afectate astfel nu fuseseră constrânse de 
sărăcie să adopte o dietă săracă, ci au făcut aceasta pentru a urma propriilor 
lor idei greşite despre ce înseamnă adevărata reformă a sănătăţii. Zi după 
zi, la fiecare masă, s-au servit aceleaşi alimente, pregătite fără variaţie, până 
când rezultatele au fost dispepsia şi o stare generală de slăbire. 

„O altă clasă, în dorinţa lor de a da un exemplu corect, merg în cealaltă 
extremă. Unii nu pot să obţină cele mai de dorit alimente şi, în loc de a 
folosi acele lucruri care le-ar acoperi cel mai bine nevoile, ei adoptă o dietă 
sărăcăcioasă. Hrana lor nu le oferă elementele de care au nevoie pentru 
a forma un sânge bun. Sănătatea lor suferă, utilitatea lor este afectată, iar 
exemplul lor vorbeşte împotriva adevărului, mai degrabă decât în favoarea 
reformei sănătăţii.”—Dietă şi hrană, pg. 197 (engl.)(rom. cap. 11, „Extreme în dietă”).

b.  Ce se va întâmpla când vom urma metodele lui Dumnezeu? Isa-
ia 58:8. Cum putem şti că nu e grea calea Domnului? Deutero-
nom 30:11–14.

„O conformare atentă la legile pe care Dumnezeu le-a implantat în fiin-
ţa noastră ne va asigura sănătatea şi nu va exista o prăbuşire a organismu-
lui.”—Idem., pg. 20 (engl.) (rom. cap. 1, „Motive pentru reformă”).

Vineri 29 mai

înTREBĂRI DE REvIZuIRE PERSOnALĂ
1. Cum lucrează adesea extremiştii şi care ar fi o abordare mai bună?
2. Descrieţi cele două clase de falşi reformatori ai sănătăţii. 
3. Care este principiul conducător în chestiuni ce ţin de reforma sănătăţii?
4. Cum trebuie să progresăm în reforma sănătăţii?
5. Care sunt consecinţele extremismului? Care va fi rezultatul dacă ur-

măm calea Domnului?

www.azsmr.ro
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Isa 1:5-65 Ce pedepse noi să vă mai dea, când voi vă răzvrătiţi din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav, şi toată inima suferă de moarte! 6 Din tălpi până-n creştet, nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi şi carne vie, nestoarse, nelegate şi nealinate cu untdelemn, 
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Isa 58:88 Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava Domnului te va însoţi. Deut 30:11-1411 Porunca aceasta, pe care ţi-o dau eu azi, nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine. 12 Nu este în cer, ca să zici: „Cine se va sui pentru noi în cer şi să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim şi s-o împlinim?” 13 Nu este nici dincolo de mare, ca să zici: „Cine va trece pentru noi dincolo de mare şi să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim şi s-o împlinim?” 14 Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta şi în inima ta, ca s-o împlineşti. 
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Sabat,  6 iunie 2015

Darul Sabatului  
întâi pentru o capelă 
 în Edineţ, Moldova

Oraşul Edineţ este si-
tuat în partea nordică a Re-
publicii Moldova, şi are în jur 
de 25.000 locuitori. Edineţ este 
un centru industrial important 
pentru această regiune, fiind la in-
tersecţia a patru ţări diferite. Cea mai 
mare parte a oraşului este alcătuită din moldoveni (53%), ruşi (23%), 
ucrainieni (20%), şi alte naţionalităţi (4%). Religia predominantă este 
cea a Bisericii Ortodoxe Răsăritene (aproximativ 70%), restul fiind reli-
gii protestante.

Mişcarea de Reformă a pătruns în acest loc în anul 1970, când câţiva 
fraţi împreună cu familiile lor s-au mutat în acest loc. 

Fraţii noştri, fiind credincioşi principiilor adevărului evangheliei, 
au suferit persecuţie din partea regimului ateu al fostei Uniuni Sovie-
tice. Înainte de căderea cortinei de fier, credincioşii se întâlneau în ile-
galitate în case particulare; cu toate acestea, eforturile misionare au fost 
rodnice prin harul lui Dumnezeu. 

Din cauza lipsei de mijloace financiare nu am putut avea un loc de 
întâlnire propriu. În prezent biserica locală are 15 membri. Majoritatea 
acestora sunt familii tinere. 

În 2010, din darurile generoase ale credincioşilor şi cu ajutorul Câm-
pului, s-a cumpărat o parcelă pentru construirea unei biserici. Însă re-
sursele noastre financiare sunt insuficiente pentru finalizarea clădirii. 
De aceea apelăm la generozitatea tuturor fraţilor, surorilor şi prietenilor 
noştri din întreaga lume pentru a ne susţine în realizarea acestui pro-
iect. Vă mulţumim anticipat tuturor şi ne rugăm ca Domnul să binecu-
vânteze pe toţi dăruitorii. 

 Fraţii şi surorile voastre din Edineţ
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  Lecţia 10 Sabat, 6 iunie 2015

Metode de vindecare contrafăcute
„Se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi, şi vor 

face semne mari şi minuni; până acolo încât să înşele, dacă va fi cu 
putinţă, chiar şi pe cei aleşi. ” (Matei 24:24).

„Minţile noastre trebuie să fie fixate asupra lui Dumnezeu, şi noi 
nu trebuie să ne temem de teama celor răi, adică, să ne temem de ceea 
ce se tem ei, şi să cinstim ceea ce cinstesc ei, ci să fim curajoşi şi viteji 
pentru adevăr.”—Experienţe şi viziuni, pg. 60 (engl.) (rom. cap. „Ciocăniturile 
misterioase”).

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 683-689 (engl.) (rom. cap. 67,  
      „Spiritismul antic şi modern”); Experienţe şi viziuni,  
      pg. 59, 60 (engl., rom. cap.  „Ciocăniturile misterioase”).

Duminică 31 mai

1.  DORInŢA DE A CunOAŞTE vIITORuL
a.  Când şi de ce au recurs unii regi la medii satanice pentru sfat?  

2 împăraţi 1:2; 1 Samuel 28:6–8. Ce se întâmplă când noi facem la fel?

„Domnul nu a alungat niciodată un suflet care a venit la El în sinceritate 
şi umilinţă. De ce s-a întors Saul fără să primească răspuns? Regele epuizase 
prin propriul său act, beneficiile tuturor metodelor de a-L întreba pe Dum-
nezeu. El respinsese sfatul lui Samuel, profetul; îl exilase pe David, alesul lui 
Dumnezeu; el ucisese preoţii Domnului. Putea el să aştepte ca Dumnezeu 
să îi răspundă, când el blocase toate canalele de comunicare pe care le rân-
duise cerul? Nu putea exista întoarcere decât pe calea pocăinţei şi umilinţei; 
însă regele mândru, în agonie şi disperare, a hotărât să ceară sfat dintr-o altă 
sursă. ”—Patriarhi şi profeţi, pg. 676 (engl.)(rom. cap. 66, „Moartea lui Saul”).

„Dacă depindeţi de oamenii care nu Îl iubesc pe Dumnezeu şi nu ascultă 
poruncile Sale, cu siguranţă veţi fi aduşi în locuri foarte dificile. Cei care nu 
sunt în legătură cu Dumnezeu sunt în legătură cu vrăjmaşul lui Dumnezeu, 
iar vrăjmaşul va lucra cu ei pentru a ne conduce şi pe noi pe căi greşite. Noi 
nu Îl onorăm pe Dumnezeu când ne abatem de la singurul Dumnezeu ade-
vărat pentru a cere sfat de la dumnezeul Ecronului.”—The SDA Bible Commentary 
[E. G. White Comments], vol. 2, pg. 1036 (engl.)(rom. CBVT, cap. referitor la 2 Împăraţi 1).

b.  Ce avertizare avem despre profeţii falşi? Deuteronom 13:1–3.

www.azsmr.ro
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1Imp 1:22 Slujitorii lui i-au zis: „Să se caute pentru domnul, împăratul, o fată fecioară; ea să stea înaintea împăratului, să-l îngrijească şi să se culce la sânul tău; şi domnul meu, împăratul, se va încălzi.” 1Sam 28:6-86 Saul a întrebat pe Domnul, şi Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin Urim, nici prin proroci. 7 Atunci Saul a zis slujitorilor lui: „Căutaţi-mi o femeie care să cheme morţii, ca să mă duc s-o întreb.” Slujitorii lui i-au zis: „Iată că în En-Dor este o femeie care cheamă morţii.” 8 Atunci Saul s-a schimbat, a luat alte haine şi a plecat cu doi oameni. Au ajuns la femeia aceea noaptea. Saul i-a zis: „Spune-mi viitorul chemând un mort şi scoală-mi pe cine-ţi voi spune.” 
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Deut 13:1-31 Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care-ţi va vesti un semn sau o minune, 2 şi se va împlini semnul sau minunea aceea de care ţi-a vorbit el zicând: „Haidem după alţi dumnezei” – dumnezei pe care tu nu-i cunoşti – „şi să le slujim!” 3 să n-asculţi cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să ştie dacă iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru. 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 2015 53

Luni 1 iunie

2.  InDuS în EROARE DE CuRIOZITATE
a.  Ce i-a împins pe Adam şi Eva să fie înşelaţi de Satan? Geneza 3:1–6.

„Secol după secol, curiozitatea oamenilor i-a făcut să caute pomul cu-
noştinţei; şi adesea ei cred că strâng roade dintre cele mai necesare, când, la 
fel ca şi căutarea făcută de Solomon, descoperă că e cu totul deşertăciune şi 
nimicnicie în comparaţie cu ştiinţa adevăratei sfinţenii, care le va deschide 
porţile cetăţii lui Dumnezeu. Ambiţia omenească a căutat acel tip de cunoş-
tinţă care le va aduce slavă şi înălţare de sine şi supremaţie. Astfel Adam 
şi Eva au fost prelucraţi de Satan până când restricţia pusă de Dumnezeu 
a fost  desconsiderată, şi a început educaţia lor sub profesorul minciunilor, 
pentru ca ei să aibă acea cunoştinţă pe care Dumnezeu le-o refuzase—de 
a cunoaşte consecinţele fărădelegii.”—Idem., vol. 1, pg. 1083 (engl.)(rom. CBVT, 
cap. referitor la Geneza 3).

b.  Cum putem evita aceste curse ale lui Satan? Isaia 8:19; Efeseni 6:13, 16.

„Vor merge cei care au un Dumnezeu sfânt, infinit în înţelepciune şi 
putere, la vrăjitori, a căror cunoştinţă vine din tovărăşia cu vrăjmaşul Dom-
nului nostru? Dumnezeu Însuşi este lumina poporului Său; El le porun-
ceşte să îşi fixeze ochii credinţei asupra gloriilor ascunse de privirea ome-
nească. Soarele neprihănirii îşi trimite razele sale luminoase în inimile lor; 
ei au lumină de la tronul cerului, şi ei nu au nicio dorinţă de a se întoarce 
de la sursa de lumină spre mesagerii lui Satan.”—Patriarhi şi profeţi, pg. 687, 688 
(engl.)(rom. cap.  „Spiritismul antic şi modern”).

„Va veni în curând timpul [când magicienilor moderni li se va permite 
să imite lucrarea lui Dumnezeu], şi va trebui să ne ţinem strâns de braţul pu-
ternic al lui Iehova; pentru că toate aceste semne mari şi minuni puternice ale 
diavolului au ca scop să înşele poporul ales al lui Dumnezeu şi să îi doboare. 

... Dacă ochii noştri ar putea fi deschişi, am vedea siluetele îngerilor răi 
în jurul nostru, încercând să inventeze căi noi pentru a ne supăra şi distru-
ge. Şi am vedea de asemenea îngerii lui Dumnezeu păzindu-ne de puterea 
lor; pentru că ochiul veghetor al lui Dumnezeu este permanent asupra lui 
Israel spre binele lor, şi El va proteja şi salva poporul Său, dacă ei îşi pun 
încrederea în El. Când va veni vrăjmaşul ca un potop, Duhul Domnului va 
înălţa un stindard împotriva lui. 

„Îngerul a spus: ‘Aminteşte-ţi, tu eşti pe un pământ vrăjit.’ Am văzut că 
trebuie să veghem şi să avem întreaga armură şi să luăm scutul credinţei, şi 
atunci vom putea să stăm în picioare, şi săgeţile înfierate ale celui rău nu ne 
pot vătăma.”—Experienţe şi viziuni, pg. 60 (engl.)(rom. cap.  „Ciocăniturile misterioase”).
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Gen 3:1-61 Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină”?” 2 Femeia a răspuns şarpelui: „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. 3 Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: „Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.” 4 Atunci şarpele a zis femeii: „Hotărât, că nu veţi muri, 5 dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.” 6 Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el. 
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Isa 8:1919 Dacă vi se zice însă: „Întrebaţi pe cei ce cheamă morţii şi pe cei ce spun viitorul, care şoptesc şi bolborosesc”, răspundeţi: „Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morţi pentru cei vii? Efe 6:1313 De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Efe 6:1616 Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. 
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Marţi 2 iunie

3.  vInDECĂRI COnTRAFĂCuTE
a.  Când se săvârşesc vindecări miraculoase, cum putem şti dacă 

acestea au fost îndeplinite de servii lui Dumnezeu sau de agen-
ţii satanici? Matei 7:20–23; 1 Ioan 2:3.

„Satan dă puterea sa celor care îl ajută în înşelăciunile sale; de aceea, 
cei care pretind că au marea putere a lui Dumnezeu pot fi deosebiţi doar 
prin marele detector, Legea lui Dumnezeu. Domnul ne spune că dacă ar fi 
posibil, ei ar înşela chiar şi pe cei aleşi. ”—The SDA Bible Commentary [E. G. White 
Comments], vol. 5, pg. 1087 (engl.)(rom. CBNT, cap. referitor la Matei 7).

b.  De ce nu ar trebui să stea miracolele la temelia credinţei noastre? 
în schimb, pe ce ar trebui să fie întemeiată credinţa noastră? 
Luca 24:27; Ioan 5:39.

„Venirea Domnului trebuie să fie precedată de ‘lucrarea lui Satan cu 
toată puterea de semne şi minuni mincinoase, şi cu toate amăgirile nelegiu-
irii’ (2 Tesaloniceni 2:9, 10). Şi apostolul Ioan, descriind puterea făcătoare 
de minuni care se va manifesta în ultimele zile, declară: ‘El face semne mari 
şi minuni, până acolo încât să coboare foc din cer în faţa oamenilor, şi îi în-
şeală pe cei care locuiesc pe pământ prin minunile pe care avea puterea să 
le facă.’ (Apocalipsa 13:13, 14). Aici nu se vorbeşte doar de fapte de impos-
tură. Oamenii sunt înşelaţi de minunile pe care agenţii lui Satan au puterea 
să le facă, nu doar pretind că le fac.”—Marea luptă, pg. 553 (engl.)(rom. cap. 34, 
„Pot morţii să ne vorbească?”).

„Scopul lui [Isus] a fost de a ilumina înţelegerea [ucenicilor Săi] şi de 
a le ancora credinţa în ‘cuvântul sigur al profeţiei.’ El dorea ca adevărul 
să prindă rădăcini ferme în minţile lor, nu doar pentru că era susţinut de 
mărturia Sa personală, ci datorită dovezilor neîndoielnice prezentate de 
simbolurile şi umbrele legii ceremoniale şi ale profeţiilor Vechiului Testa-
ment. Era nevoie ca urmaşii lui Hristos să aibă o credinţă inteligentă, nu 
doar pentru folosul lor personal, ci pentru ca să poată duce cunoştinţa lui 
Hristos în lume. Şi ca prim pas în prezentarea acestei cunoştinţe, Isus i-a 
îndrumat pe ucenici la ‚Moise şi toţi profeţii’. Astfel a fost mărturia prezen-
tată de Mântuitorul înviat despre valoarea şi importanţa scripturilor Ve-
chiului Testament. ”—Idem., pg. 349 (engl.)(rom. cap. 19, „Lumină prin întuneric”).
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Sticky Note
Mat 7:20-2320 Aşa că, după roadele lor îi veţi cunoaşte. 21 Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. 22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” 23 Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.” 1Ioan 2:33 Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui. 
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Luc 24:27
27 Şi a început de la Moise şi de la toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El. 
Ioan 5:39
39 Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. 
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Miercuri  3 iunie 

4. METODE DE ORIGInE SATAnICĂ
a. Cum încearcă Satan să imite lucrarea lui Dumnezeu? Fapte 19:13.

„Înainte de revărsarea finală a judecăţilor lui Dumnezeu asupra pămân-
tului, între cei ce compun poporul lui Dumnezeu de pe pământ va fi o astfel 
de reînviorare a evlaviei primare, cum nu s-a mai văzut din timpul aposto-
lilor. Spiritul şi puterea lui Dumnezeu vor fi revărsate asupra copiilor Săi. În 
acel timp mulţi se vor despărţi de bisericile în care dragostea de lume a luat 
locul dragostei pentru Dumnezeu şi Cuvântul Său. Mulţi, atât predicatori 
cât şi din popor, vor accepta cu bucurie acele mari adevăruri pe care Dum-
nezeu a făcut să fie proclamate în acest timp pentru a pregăti un popor pen-
tru a doua revenire a Domnului. Vrăjmaşul sufletelor doreşte să împiedice 
această lucrare; şi înainte să sosească timpul pentru o astfel de mişcare, el 
va încerca să o prevină, introducând o contrafacere. În acele biserici pe care 
le poate aduce sub puterea sa înşelătoare, el va face să pară că se revarsă 
binecuvântarea specială a lui Dumnezeu; se va manifesta ceva ce va fi con-
siderat un mare interes religios. Mulţimile vor jubila că Dumnezeu lucrează 
în mod miraculos pentru ele, când lucrarea este cea a unui alt spirit. Sub un 
văl religios, Satan va încerca să îşi extindă influenţa asupra lumii creştine. 

Tineri şi tinere vor fi înălţaţi şi se vor considera favorizaţi în mod mi-
nunat, chemaţi să facă un lucru minunat. Vor fi multe convertiri, după o 
rânduială anume, însă ele nu vor purta aprobarea divină. Vor pătrunde 
imoralitatea şi extravaganţa şi mulţi vor suferi naufragiu al credinţei.”—
Maranata, pg. 168 (engl.) (rom. cap. 160, „Redeşteptare falsă”).

b. Ce alte metode foloseşte Satan pentru a prinde în cursă suflete?

„Apostolii aproape tuturor formelor de spiritism pretind să aibă pute-
rea de a-i vindeca pe cei bolnavi. Ei atribuie puterea lor electricităţii, mag-
netismului, aşa numitelor ‘remedii simpatetice,’ sau forţelor latente în min-
tea omului. Şi nu sunt puţini cei care... merg la aceşti vindecători, în loc de 
a se încrede în puterea viului Dumnezeu şi aptitudinile medicilor creştini 
bine calificaţi. 

„Mama, veghind la patul de boală al copilului ei, exclamă: ‘Nu mai 
pot face nimic! Nu este niciun doctor care are puterea de a reda sănătatea 
micuţului?!’ I se spune despre vindecările miraculoase îndeplinite de vre-
un clarvăzător sau vindecător cu magnetism, şi ea îl încredinţează pe cel 
drag ei grijii acestuia, punându-l tot la fel de sigur în mâinile lui Satan, ca 
şi când el ar fi alături de ea. În multe situaţii, viaţa viitoare a copilului este 
controlată de o putere satanică, ce pare imposibil de frânt.”—Evangelizarea, 
pg. 606 (engl.) (rom. cap. 18, sucap. „Diferite forme de spiritism”).
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Fapte 19:1313 Nişte exorcişti iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme Numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: „Vă jur pe Isus, pe care-L propovăduieşte Pavel, să ieşiţi afară!” 
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Joi 4 iunie
5.  O nĂDEJDE TARE ŞI FERMĂ
a.  Care este singura speranţă sigură pentru cei credincioşi? îi vin-

decă Dumnezeu întotdeauna pe cei bolnavi? Ioan 6:68, 69; Psal-
mii 62:1, 2.

„Există cazuri în care Dumnezeu lucrează în mod hotărât prin puterea 
Sa divină pentru restaurarea sănătăţii. Însă nu toţi cei bolnavi sunt vinde-
caţi. Mulţi sunt puşi la odihnă pentru a dormi în Isus. Lui Ioan pe insula 
Patmos i s-a poruncit să scrie: ‘Binecuvântaţi sunt morţii care mor în Dom-
nul de acum încolo; Da, spune Duhul, ca ei să se odihnească de ostenelile 
lor; şi faptele lor îi urmează.’ (Apocalipsa 14:13 KJV). De aici înţelegem că 
dacă cineva nu este însănătoşit, nu trebuie să fie judecat pentru acest motiv 
cum că i-ar lipsi credinţa.”—Pe urmele Marelui Medic, pg. 230 (engl.).

„Pentru cei descurajaţi există un remediu sigur—credinţă, rugăciune 
şi lucrare. Credinţa şi activitatea vor oferi siguranţă şi satisfacţie care vor 
creşte zi după zi. Eşti ispitit să dai frâu liber sentimentelor de anticipări 
temătoare sau descurajare profundă? În cele mai negre zile, când perspecti-
vele par cele mai nepromiţătoare, nu te teme. Ai credinţă în Dumnezeu. El 
cunoaşte nevoia ta. El are toată puterea. Iubirea şi compasiunea Sa infinită 
nu obosesc niciodată. Nu te teme că El nu îşi va îndeplini promisiunea. El 
este adevărul veşnic. El nu îşi va schimba legământul pe care l-a făcut cu 
cei ce Îl iubesc. Şi El va revărsa asupra servilor Săi credincioşi măsura de 
eficienţă pe care o reclamă nevoile lor.”—Profeţi şi regi, pg. 164, 165 (engl.)(rom. 
cap. 12, „De la Izreel la Horeb”).

b.  Când vor fi ispitiţi să recurgă la metode de vindecare inspirate de 
Satan, cum vor răspunde credincioşii bolnavi? Psalmii 43:5; 121:1, 2.

Vineri  5 iunie

înTREBĂRI DE REvIZuIRE PERSOnALĂ
1.  Când căutăm sfatul lui Dumnezeu, care ar trebui să fie starea inimii 

noastre? 
2.  Cum lucrează Satan pentru a înşela suflete şi cum îl putem birui?
3.  Cum pot fi deosebite vindecările miraculoase îndeplinite de servii 

lui Dumnezeu de cele făcute de agenţii satanici?
4.  Care sunt unele dintre metodele moderne de vindecare folosite de 

agenţii satanici?
5.  Care a fost şi care va fi întotdeauna poziţia adevăraţilor credincioşi 

atunci când trec prin diferite încercări şi viitorul pare nesigur?
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Ioan 6:68-6968 „Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, „la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. 69 Şi noi am crezut şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.” Ps 62:1-21 (Către mai marele cântăreţilor. După Iedutun. Un psalm al lui David.) Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul; de la El îmi vine ajutorul. 2 Da, El este stânca şi ajutorul meu, turnul meu de scăpare; nicidecum nu mă voi clătina. 
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Ps 43:55 Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda: El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu. Ps 121:1-21 (O cântare a treptelor.) Îmi ridic ochii spre munţi… De unde-mi va veni ajutorul? 2 Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul. 
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   Lecţia  11 Sabat, 13 iunie 2015

Sfat pentru Misionarii Medicali
„Isus nu i-a dat voie, ci i-a zis [celui ce fusese demonizat]: ‚Du-te 

acasă la ai tăi, şi povesteşte-le tot ce ţi-a făcut Domnul şi cum a avut 
milă de tine’.” (Marcu 5:19).

„Pot vedea în providenţa Domnului că lucrarea misionară medi-
cală trebuie să fie o mare pană de pătruns, prin care se poate ajunge la 
sufletele bolnave.”—Dietă şi hrană, pg. 76 (engl.) (rom. cap. 3. „Reforma sănă-
tăţii şi solia îngerului al treilea”).

Recomandare pentru studiu:  Pe urmele Marelui Medic, pg. 139–160 (engl.) 
          (rom. cap. 9, „Învăţând şi vindecând”).

Duminică 7 iunie

1.  O COMPOnEnTĂ ESEnŢIALĂ A LuCRĂRII MISIOnARE
a.  De ce era vindecarea fizică o parte în mod special importantă a 

lucrării de eliberare spirituală îndeplinită de Isus şi ucenicii 
Săi? Luca 4:18; Matei 10:1.

„Corpul este un mijloc dintre cele mai importante prin care mintea şi 
sufletul sunt dezvoltate pentru clădirea caracterului. De aceea vrăjmaşul 
sufletelor îşi îndreaptă ispitele către slăbirea şi degradarea puterilor fizi-
ce. Succesul său aici înseamnă adesea supunerea întregii fiinţe faţă de rău. 
Tendinţele naturii fizice, dacă nu sunt sub stăpânirea unei puteri mai înal-
te, vor cauza cu siguranţă ruină şi moarte.”—Profeţi şi regi, pg. 488, 489 (engl.)
(rom. cap. 45, „Căderea Ierihonului”).

b.  De ce acordă Isus atât de multă atenţie nevoilor fizice ale omeni-
rii? Ioan 3:16. De ce sunt inseparabile ramurile lucrării misiona-
re, medicale şi de educaţie? Matei 9:35.

„Misiunea [lui Hristos] a fost de a aduce oamenilor o restaurare com-
pletă; El a venit pentru a le da sănătate, pace şi desăvârşire de caracter.”—
Pe urmele Marelui Medic, pg. 17 (engl.)(rom. cap. 1, „Exemplul nostru”).
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Luc 4:18
18 „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi 
Mat 10:1
1 Apoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi şi le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate şi să tămăduiască orice fel de boală şi orice fel de neputinţă. 
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Ioan 3:1616 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. Mat 9:3535 Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi vindecând orice fel de boală şi orice fel de neputinţă care era în norod. 
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Luni 8 iunie

2.  O PAnĂ CE DESPICĂ 
a.  De ce trebuie ca lucrarea medicală să preceadă lucrarea misiona-

ră? Prezentaţi un exemplu pentru aceasta. Ioan 5:6–8, 14.

„Lucrarea misioară medicală trebuie să fie o mare pană de pătruns, 
prin care se poate ajunge la suflete bolnave.”—Dietă şi hrană, pg. 76 (engl.)(rom. 
cap. 3, „Reforma sănătăţii şi solia îngerului al treilea”).

„Doar metoda lui Hristos va aduce succes adevărat în încercarea de a 
ajunge la oameni. Mântuitorul s-a amestecat între oameni ca Unul care le 
dorea binele. El le arăta simpatia Sa pentru ei, slujea nevoilor lor şi le câşti-
ga încrederea. Apoi le poruncea, ‘Vino după Mine.’ ”...

Dumnezeu adesea ajunge la inimi prin eforturile noastre de a alina su-
ferinţe fizice.”—Pe urmele Marelui Medic, pg. 143, 144 (engl.)(rom. cap. 9, „Învăţând 
şi predicând”).

b.  Ce efect va avea lucrarea misionară medicală asupra sufletelor 
oneste? Matei 8:28–34. Ce se poate spune referitor la cei care sunt 
împietriţi în păcat şi prejudecată? Marcu 5:16, 17.
 

 „Spiritele rele sunt constrânse să dea drumul victimelor lor şi o schim-
bare minunată are loc în cei demonizaţi. Lumina străluceşte în minţile lor. 
Ochii lor strălucesc de inteligenţă. Înfăţişarea lor, atât de mult timp de-
formată de chipul lui Satan, devine dintr-o dată blajină, mâinile pătate de 
sânge sunt liniştite şi oamenii îşi ridică vocea în laudă către Dumnezeu...

„Însă cei care au privit această minunată scenă nu se bucură. Pierderea 
porcilor li se pare de o importanţă mai mare decât eliberarea acestor cap-
tivi ai lui Satan. În groaza lor ei se înghesuiesc lângă Isus, implorându-L 
să se îndepărteze de ei, iar El se supune, luând imediat barca spre malul 
opus.”—Idem., pg. 97 (engl.)(rom. cap. 6, „Salvat pentru a sluji”).

c.  Care este scopul lui Dumnezeu în vindecări sau în prelungirea 
vieţii? Psalmii 71:18.

„Mărturia noastră despre credincioşia [lui Dumnezeu] este mijlocul ales 
de Cer pentru a-L descoperi pe Hristos lumii. Noi trebuie să recunoaştem 
Harul Său aşa cum a fost făcut cunoscut oamenilor sfinţi din vechime; însă 
ceea ce va fi mai eficient este mărturia propriei noastre experienţe. Noi sun-
tem martori pentru Dumnezeu atunci când revelăm în noi lucrarea unei pu-
teri care este divină.”—Idem., pg. 100 (engl.)(rom. cap. 6, „Salvat pentru a sluji”).
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Ioan 5:6-86 Isus, când l-a văzut zăcând, şi fiindcă ştia că este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?” 7 „Doamne”, I-a răspuns bolnavul, „n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa; şi, până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea.” 8 „Scoală-te”, i-a zis Isus, „ridică-ţi patul şi umblă.” Ioan 5:1414 După aceea Isus l-a găsit în Templu şi i-a zis: „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău.” 
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Mat 8:28-3428 Când a ajuns Isus de partea cealaltă, în ţinutul Gadarenilor, L-au întâmpinat doi îndrăciţi care ieşeau din morminte. Erau aşa de cumpliţi, că nimeni nu putea trece pe drumul acela. 29 Şi iată că au început să strige: „Ce legătură este între noi şi Tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuieşti înainte de vreme?” 30 Departe de ei era o turmă mare de porci care păşteau. 31 Dracii rugau pe Isus şi ziceau: „Dacă ne scoţi afară din ei, dă-ne voie să ne ducem în turma aceea de porci.” 32 „Duceţi-vă”, le-a zis El. Ei au ieşit şi au intrat în porci. Şi deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare, şi a pierit în ape. 33 Porcarii au fugit şi s-au dus în cetate de au povestit tot ce se petrecuse şi cele întâmplate cu îndrăciţii. 34 Şi iată că toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Isus; şi, cum L-au văzut, L-au rugat să plece din ţinutul lor. Mar 5:16-1716 Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit şi cu porcii. 17 Atunci au început să roage pe Isus să plece din ţinutul lor. 
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Ps 71:1818 Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrâneţi cărunte, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum, şi puterea Ta neamului de oameni care va veni! 
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Marţi  9 iunie
3.  un MARE PERICOL PEnTRu LuCRĂTORII MISIO- 
 nARI MEDICALI
a.  Ce trăsături periculoase de caracter îi pot afecta pe lucrătorii mi-

sionari medicali? Iacov 4:6.

„Nimic nu este atât de ofesantor pentru Dumnezeu sau atât de peri-
culos pentru sufletul omenesc precum sunt mândria şi încrederea de sine. 
Dintre toate păcatele, acesta este cel mai lipsit de speranţă şi cel mai greu 
de vindecat. ”—Parabolele Domnului, pg. 154 (engl.)(rom. cap. 13, „Doi închinători”).

„Lupta pentru supremaţie creează un spirit care, dacă este nutrit, în cele 
din urmă îi va exclude din împărăţia lui Dumnezeu pe cei care îl nutresc. 
Pacea lui Hristos nu poate locui în mintea şi inima unui lucrător care critică 
şi găseşte defecte la un alt lucrător doar pentru că celălalt nu practică meto-
dele pe care el le consideră cele mai bune, sau pentru că simte că el nu este 
apreciat. Domnul nu îl binecuvântează niciodată pe cel care critică şi îi acuză 
pe fraţii săi, pentru că aceasta este lucrarea lui Satan.”—Evanghelizarea, pg. 102 
(engl.)(rom. „Organizând întâlniri evanghelistice”, subcap. „Unitate în diversitate”).

„Mândria de a deţine o poziţie este un rău adânc înrădăcinat, care a 
ruinat mii... pentru că au pierdut din vedere principiul.”—Solii alese, vol. 2, 
pg. 184, 185 (engl.).

b.  Cum se poate evita acest pericol? Iacov 4:10; 1 Corinteni 10:12.

„În alegerea bărbaţilor şi femeilor pentru serviciul Său, Dumnezeu nu 
întreabă dacă ei posedă bogăţie lumească, erudiţie sau elocvenţă. El întrea-
bă, ‘Umblă ei în asemenea umilinţă, încât să îi pot învăţa calea Mea? Pot să 
pun cuvintele Mele pe buzele lor? Mă vor reprezenta ei?”—Pe urmele Marelui 
Medic, pg. 37 (engl.)(rom. cap. 2, „Zile de slujire”).

„În astfel de cazuri de suferinţă în care Satan deţine controlul minţii, îna-
inte de a se angaja în rugăciune trebuie să existe cea mai profundă examinare 
de sine, pentru a descoperi dacă nu există păcate care trebuie să fie căite, 
mărturisite şi părăsite. Este necesară o umilire profundă a sufletului înaintea 
lui Dumnezeu, o încredere fermă, umilă, doar în sângele lui Hristos. Postul 
şi rugăciunea nu vor realiza nimic în timp ce inima este înstrăinată de Dum-
nezeu printr-un curs greşit de acţiune.”—Healthful Living, pg. 236, 237.

„Cel care se cunoaşte pe sine cel mai bine umblă în toată umilinţa. El 
simte că nu poate să se laude cu îngâmfare; el poartă povara unei respon-
sabilităţi când vede vaietele omenirii suferinde, şi nu va lua viaţa umană în 
mâinile sale pentru a manipula chiar şi numai trupurile oamenilor fără să fie 
în legătură cu Medicul experimentat, privindu-L ca pe un Tată şi pe sine ca 
pe un copil care trebuie instruit şi corectat, dacă greşeşte. ”—Idem., pg. 258, 259.
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Miercuri 10 iunie

4.  EDuCAŢI uCEnICI 
a.  Care ar trebui să fie una dintre cele mai importante priorităţi ale 

lucrătorilor misionari? Matei 28:19 (prima parte).

„Fiecare biserică ar trebui să fie o şcoală de instruire pentru lucrătorii 
creştini. Membrii ei ar trebui să fie învăţaţi să prezinte lecturi biblice, cum 
să conducă şi să predea în cursurile Şcolii de Sabat, cum să îi ajute în modul 
cel mai bun pe cei săraci şi să se îngrijească de cei bolnavi, cum să lucreze 
pentru cei neconvertiţi. Ar trebui să existe şcoli pentru sănătate, şcoli de 
gătit, şi cursuri în diferite domenii ale lucrării creştine de ajutorare. Nu 
ar trebui să fie doar predare, ci muncă propriu-zisă sub conducerea unor 
instructori experimentaţi... 

„Fie ca toţi să îşi cultive puterile fizice şi mentale în cel mai înalt grad 
al abilităţii lor, pentru ca să poată lucra pentru Dumnezeu acolo unde îi 
va chema providenţa Sa.”—Pe urmele Marelui Medic, pg. 149 (engl.) (rom. cap. 9, 
„Învăţând şi vindecând”).

b.  De ce este atât de important a instrui ucenici? Oferiţi un exem-
plu. Exodul 33:11; numeri 27:18.

„Lucrătorii educaţi care sunt consacraţi lui Dumnezeu pot sluji într-o 
varietate mai mare de căi şi pot îndeplini o lucrare mult mai extinsă decât 
cei care sunt needucaţi. Disciplina minţii lor îi pune pe un teren mai avan-
tajos. ”—Idem, pg. 150 (engl.)(rom. cap. 9, „Învăţând şi vindecând”).

c.  în instruirea ucenicilor, ce exemplu practic a oferit Isus, consoli-
dând natura dublă a lucrării Sale? Luca 9:6.

„[Hristos] mergea din loc în loc făcând bine, învăţându-i pe cei neştiu-
tori, şi vindecându-i pe cei bolnavi. Lucrarea Sa nu se limita la o manifes-
tare a puterii Sale asupra bolii. El a făcut din fiecare lucrare de vindecare o 
ocazie de a implanta în inimă principiile divine ale dagostei şi bunăvoinţei 
Sale. Astfel trebuie să lucreze urmaşii Săi. Hristos nu mai este în persoană 
în această lume, însă El ne-a însărcinat pe noi să ducem înainte lucrarea 
misionară medicală pe care a început-o El; şi în această lucrare trebuie să 
facem tot ce putem noi mai bine.”—Sfaturi pentru sănătate, pg. 249 (engl)(rom.
secţiunea 5, „Sanatoriile”, subcap. „Centre de influenţă şi instruire”).
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Joi  11 iunie
5.  uLTIMA AvERTIZARE
a.  Ce rol va juca lucrarea misionară medicală în ultima solie de 

avertizare care va fi dată lumii în timpul Marii Strigări? De ce 
este aceasta atât de importantă? Fapte 24:25.

„Lucrarea reformei sănătăţii este mijlocul Domnului pentru reducerea 
suferinţei în lumea noastră şi pentru purificarea bisericii Sale.”—Dietă şi hra-
nă, pg. 77 (engl.)(rom. cap. 3, „Reforma sănătăţii şi solia îngerului al treilea”).

„Principiile reformei sănătăţii se găsesc în Cuvântul lui Dumnezeu. 
Vestea bună despre sănătate trebuie să fie în mod ferm unită cu slujirea 
cuvântului. Este planul lui Dumnezeu acela ca influenţa restauratoare a 
reformei sănătăţii să fie o parte din ultimul mare efort de a proclama me-
sajul evangheliei. Medicii noştri trebuie să fie lucrătorii lui Dumnezeu. Ei 
trebuie să fie bărbaţi ale căror puteri au fost sfinţite şi transformate de harul 
lui Hristos. Influenţa lor trebuie să fie împletită cu adevărul care trebuie 
prezentat lumii. În unire desăvârşită şi completă cu slujirea evangheliei, 
lucrarea reformei sănătăţii va revela puterea dată ei de Dumnezeu. Sub 
influenţa evangheliei, lucrarea misionară medicală va realiza mari refor-
me.”—Slujirea medicală, pg. 259 (engl.)(rom. secţiunea XIV, „Învăţând principiile sănă-
tăţii” subcap. „Evanghelia sănătăţii”).

b.  Care va fi atitudinea noastră faţă de reforma sănătăţii pe măsură 
ce ne apropiem de sfârşit? Proverbele 4:18.

„Pe măsură ce ne apropiem de sfârşitul timpul trebuie să ne ridicăm 
mai sus şi tot mai sus referitor la chestiunea reformei sănătăţii şi a cum-
pătării creştine, prezentând-o într-un mod mai clar şi mai hotărât. Trebuie 
să ne străduim continuu pentru a educa poporul, nu doar prin cuvintele 
noastre, ci prin practica noastră. Combinate, preceptul şi practica au o in-
fluenţă grăitoare.”—6T, pg. 112 (engl.)(rom. secţiunea II, „Lucrarea evanghelistică”, 
subcap. „Lecţii practice în reforma sănătăţii”).

Vineri 12 iunie
înTREBĂRI DE REvIZuIRE PERSOnALĂ 
1. De ce trebuie acordat atât de mult timp lucrării de vindecare a corpului?
2. Cum ne ajută lucrarea misionară medicală să răspândim evanghelia?
3. Ce pericol există pentru lucrătorii misionari medicali care au succes?
4. Care este o datorie extrem de importantă pentru fiecare lucrător? De ce?
5.   Ce parte va juca lucrarea misionară medicală în ultima solie de 

avertizare dată lumii?
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  Lecţia 12 Sabat, 20 iunie 2015

Rolul educaţiei în sănătate
„Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat 

cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda, şi nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai 
uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe copiii tăi! ” (Osea 4:6).

„Adevărata educaţie înseamnă mai mult decât doar urmarea unui 
anume curs de studii. Ea înseamnă mai mult decât o pregătire pentru 
viaţa de acum. Ea are de-a face cu întreaga fiinţă, şi cu întreaga peri-
oadă a existenţei posibile omului. Ea este dezvoltarea armonioasă a 
puterilor fizice, mentale şi spirituale. Ea îl pregăteşte pe student pen-
tru bucuria slujirii în această lume şi pentru bucuria mai înaltă a unei 
slujiri mai ample în lumea care va veni.”—Counsels for the Church, pg. 202.

Recomandare pentru studiu:  Educaţia, pg. 195–201 (engl.)(rom. cap. 21, „Stu- 
          diul fiziologiei”).

Duminică 14 iunie

1.  AvAnTAJELE EDuCAŢIEI
a.  Care este valoarea educării lucrătorilor lui Dumnezeu? Prover-

bele 1:5; 2:10, 11.

„Există o lipsă de abilităţi educate între noi... Este imposibil ca cineva 
să prevadă la ce va fi chemat. El poate fi pus în situaţii în care are nevoie de 
un discernământ rapid şi de argumente bine echilibrate şi, de aceea, este 
pentru slava lui Hristos ca lucrătorii bine educaţi să fie mai mulţi între noi; 
ei vor putea comunica mai bine adevărul într-un mod inteligent, clar, iar 
adevărul ar trebui să fie prezentat într-un mod care va fi pe cât posibil mai 
liber de defecte.”—Christian Education, pg. 138.

b.  Merită să facem un efort de a obţine o educaţie în domeniul să-
nătăţii? Proverbele 2:2–5; 8:11.

„Medicul educat va găsi intrare în oraşele noastre unde alţi oameni 
nu pot găsi.”—Slujirea medicală, pg. 242 (engl.)(rom. secţiunea 13, subcap. „Lucrarea 
misionară medicală şi slujirea evangheliei”).
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Luni  15 iunie
2.  EDuCAŢIE în DOMEnIuL SĂnĂTĂŢII
a.  Chiar dacă nu devenim profesionişti în domeniul medical, de ce 

ar trebui să avem cu toţii cel puţin cunoştinţe elementare despre 
sănătate? Romani 12:1; 1 Corinteni 6:19, 20.

 „Este datoria noastră de a studia legile care guvernează fiinţa noastră 
şi de a ne conforma lor. Ignoranţa în aceste lucruri este păcat...

 „Studiul căruia ar trebui să îi acordăm consideraţie este ceea ce priveş-
te viaţa naturală, o cunoştinţă despre tine însuţi... Casa în care locuim este 
cea pe care trebuie să o păstrăm, pentru a putea să îi dăm onoare Dumne-
zeului care ne-a răscumpărat. Avem nevoie să ştim cum să păstrăm maşi-
năria vie, pentru ca sufletul, trupul şi spiritul nostru să poată fi consacrate 
în slujba Sa. Ca fiinţe raţionale suntem jalnic de ignoranţi în ce priveşte 
corpul şi nevoile sale.”—Healthful Living, pg. 13, 14. 

„Este cu mult mai bine să prevenim boala, decât să ştim cum să o tratăm 
odată ce am contractat-o. Este datoria fiecărei persoane, de dragul său pro-
priu şi de dragul omenirii, să se informeze referitor la legile vieţii şi să asculte 
în mod conştiincios de ele. Toţi trebuie să se familiarizeze cu cel mai minu-
nat dintre toate organismele, corpul uman. Ei trebuie să înţeleagă funcţiile 
diferitelor organe şi relaţia de dependenţă a unora faţă de celelalte, pentru 
acţiunea sănătoasă a tuturor. Ei ar trebui să studieze influenţa minţii asupra 
corpului, şi a corpului asupra minţii, şi legile de care sunt guvernate aces-
tea.”—Pe urmele Marelui Medic, pg. 128 (engl.)(rom. cap. 8, „Medicul, un educator”).

b.  De ce ar trebui ca predicatorii şi slujitorii evangheliei să aibă 
cunoştiinţe despre sănătate? 3 Ioan 2; Psalmii 67:2.

 „Predicatorii din ţara noastră trebuie să se familiarizeze cu ştiinţa fizio-
logiei. Atunci ei vor fi inteligenţi în ce priveşte legile care guvernează viaţa 
fizică şi efectele lor asupra sănătăţii minţii şi sufletului. Atunci vor putea să 
vorbească în mod corect asupra acestui subiect. În ascultarea lor de legile 
fizice, ei trebuie să ţină sus cuvântul vieţii faţă de oameni, şi să îi conducă 
mai sus şi tot mai sus în lucrarea de reformă. ”—Healthful Living, pg. 16.

„Este bine ca, atunci când se prezintă necredincioşilor adevărul, să fie 
prezentate mai întâi nişte subiecte în care ei sunt de acord cu noi. Princi-
piile sănătăţii şi ale cumpătare vor apela la judecata lor, iar de la aceste 
subiecte îi putem conduce să înţeleagă cerinţele obligatorii ale poruncii a 
patra.”—Sfaturi pentru sănătate, pg. 545 (engl.)(rom. secţiunea XI, „Lucrarea misionară 
medicală”, subcap. „În legătură cu oamenii”).
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Marţi 16 iunie

3.   CânD SĂ înCEPEM
a.  Când este timpul potrivit să începem să învăţăm despre sănăta-

te? Proverbele 22:6; Eclesiastul 3:1.

„De la primele licăriri ale raţiunii, mintea umană ar trebui să devină 
inteligentă referitor la structura fizică.”—Healthful Living, pg. 13.

„Este de cea mai mare importanţă ca bărbaţi şi femei să fie instruiţi în 
ştiinţa vieţii umane şi despre cele mai bune mijloace de a păstra şi dobândi 
sănătatea fizică. În mod special, tinereţea este timpul de a strânge rezerve 
de cunoştinţe care să fie puse în practica zilnică de viaţă.”—Idem., pg. 15.

„Educaţia timpurie a tinerilor le formează caracterele atât în viaţa lor 
seculară cât şi în viaţa religioasă.”—Lift Him Up, pg. 270.

b.  De ce nu ar trebui să amânăm educarea copiilor noştri cu privire 
la regulile elementare de păstrare a sănătăţii? Osea 4:6.

„Obiceiurile odată formate sunt greu de biruit. Reforma trebuie să în-
ceapă cu mama înainte de naşterea copiilor ei; iar dacă instrucţiunile lui 
Dumnezeu ar fi ascultate cu credincioşie, nu ar exista necumpătare.

Efortul constant al fiecărei mame ar trebui să fie de a-şi conforma obi-
ceiurile voinţei lui Dumnezeu, pentru ca să poată lucra în armonie cu El 
pentru a-i păzi pe copiii ei de viciile contemporane, distrugătoare pentru 
sănătate şi viaţă. Mamele să se pună fără întârziere într-o relaţie corectă cu 
Creatorul lor, pentru ca să poată fi prin harul Său o fortăreaţă protectoare 
împrejurul copiilor ei, împotriva desfrâului şi necumpătării. Dacă mamele 
ar urma un astfel de curs, ele ar putea să îi vadă pe copiii lor, asemenea 
tânărului Daniel, ajungând la un standard înalt în realizări morale şi in-
telectuale, devenind o binecuvântare pentru societate şi o onoare pentru 
Creatorul lor. ”—Dietă şi hrană, pg. 225, 226 (engl.)(rom. cap. 13, „Dieta în copilărie”).

„Importanţa educării copiilor să aibă obiceiuri alimentare corecte abia 
dacă poate fi supraestimată. Micuţii au nevoie să înveţe că ei mănâncă pen-
tru a trăi, şi nu trăiesc pentru a mânca. Instruirea ar trebui să înceapă cu 
pruncul din braţele mamei sale. Copilul ar trebui să primească hrană doar 
la intervale regulate, şi la intervale mai mari pe măsură ce creşte. Nu ar 
trebui să primească dulciuri sau hrana oamenilor mai în vârstă, pe care ei 
nu o pot digera. Grija şi regularitatea în hrănirea sugarilor va promova nu 
doar sănătatea, şi va tinde să îi facă liniştiţi şi cu un temperament plăcut, ci 
va pune temelia obiceiurilor şi va fi o binecuvântare pentru ei în anii care 
vor urma.”—Idem., pg. 229, 230 (engl.)(rom. cap. 13, „Dieta în copilărie”).
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Miercuri 17 iunie
4.  METODE DE EDuCARE 
a.  Ce putem învăţa din metoda de educare a lui Isus? Ce spuneau 

oamenii despre El? Marcu 1:22; Ioan 7:46. Cum ni se aplică nouă 
această metodă când încercăm să îi învăţăm pe oameni despre 
vieţuirea sănătoasă? 

„Modul lui Isus de a învăţa era frumos şi atractiv şi a fost întotdeauna 
caracterizat de simplitate.”—Christian Education, pg. 126.

„Învăţăturile lui Hristos erau marcate de o simplitate, demnitate şi pu-
tere necunoscute până atunci [ascultătorilor Săi], şi exclamaţia lor involun-
tară a fost: ‚Niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta.’ (Ioan 7:46).”—5T, 
pg. 747 (engl.)(rom. cap. 91, „Cuvântul S-a făcut trup”).

„Motivul pentru care Hristos a vorbit cum nu vorbea niciun alt om era 
pentru că El trăia cum nu trăia niciun alt om. Dacă El nu ar fi trăit aşa cum 
trăia, El nu ar fi putut vorbi aşa cum vorbea. Cuvintele Sale purtau în ele o 
putere convingătoare, pentru că veneau dintr-o inimă pură şi sfântă, încăr-
cată de dragoste şi simpatie, bunăvoinţă şi adevăr.”—In Heavenly Places, pg. 237.

b.  numiţi unul din modurile în care îi învăţa Isus pe oameni? Ioan 4:7,9,10.

„În toată instruirea adevărată, elementul personal este esenţial. Hristos 
în învăţătura Sa se ocupa de oameni în mod individual. Prin contact perso-
nal şi asociere, el i-a învăţat pe cei doisprezece. În particular a dat cele mai 
preţioase instrucţiuni, adesea, doar unui singur ascultător.”—Educaţia, pg. 
231 (engl.)(rom. cap. 26, „Metode de instruire”).

c.  Care este pentru lucrătorii lui Dumnezeu valoarea lucrurilor 
mici? Luca 16:10.

„Neglijenţa în lucrurile mici duce adesea la neglijarea responsabilităţi-
lor mai mari.”—Slujitorii evangheliei, pg. 145 (engl.)(rom. cap. 4, „Calificări”).

„Nu subestimaţi niciodată importanţa lucrurilor mici. Acestea sunt cele 
care oferă disciplina propriu-zisă a vieţii. Prin acestea sufletul este instruit 
să crească în asemănarea cu Hristos sau să poarte asemănarea răului. Să ne 
ajute Domnul să cultivăm în gândire, vorbire, privire şi acţiune obiceiuri 
care vor mărturisi despre noi că am fost cu Isus şi am învăţat de la El!”—În-
drumarea copilului, pg. 129, 130 (engl.)(rom. cap. 22, „Hărnicia şi perseverenţa”).

„Despre Elisei... se spune că a turnat apă pe mâinile profetului Ilie, stă-
pânul său. Ca ajutor personal al profetului, el a continuat să se dovedească 
în lucrurile mici credincios, în timp ce cu un scop mai puternic zi după zi 
se devota misiunii desemnate lui de Dumnezeu.”—Educaţia, pg. 58, 59 (engl.)
(rom. cap. 7, „Vieţile oamenilor mari”).
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10 Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari. 
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Joi  18 iunie

5.  EDuCAŢIE DE-A LunGuL vEŞnICIEI
a.  Care este scopul adevăratei educaţii? Ce include această educa-

ţie? Deuteronom 28:13.

„A restaura în om chipul Creatorului său, a-l întoarce la perfecţiunea 
cu care a fost creat, a promova dezvoltarea corpului, minţii şi sufletului, 
pentru ca scopul divin în crearea sa să fie realizat—aceasta urma să fie lu-
crarea de răscumpărare. Acesta este scopul educaţiei, marele scop al vie-
ţii.”—Educaţia, pg. 15, 16 (engl.)(rom. cap. 1, „Sursa şi scopul adevăratei educaţii”).

b.  Deşi nu există boală pe noul Pământ, ce va cuprinde educaţia 
celor răscumpăraţi? Apocalipsa 22:12.

„Cerul este o şcoală; câmpul său de studiu—universul; profesorul din 
ea—Cel Infinit. O filială a acestei şcoli a fost întemeiată în Eden; şi, fiind în-
cheiat planul de răscumpărare, educaţia va fi reluată în scoala din Eden.”—
Idem., pg. 301 (engl.)(rom. cap. 35, „Şcoala de dincolo”).

„În existenţa viitoare ... cea mai mare bucurie a noastră şi cea mai înaltă 
educaţie se vor găsi în slujire”—Idem., pg. 309 (engl.)(rom. cap. 35, „Şcoala de 
dincolo”).

c.  Descrieţi tema care va fi apreciată şi îndrăgită de-a lungul veşni-
ciei. Matei 23:10; Zaharia 13:6; Apocalipsa 21:22.

Vineri 19 iunie

înTREBĂRI DE REvIZuIRE PERSOnALĂ
1. Ce avantaj aduce lucrătorilor lui Dumnezeu educaţia?
2. Ce ramuri ale educaţiei ar trebui să aibă prioritate în viaţa noastră 

şi de ce?
3. Când trebuie puse temeliile educaţiei în sănătate—şi de ce?
4. Cum poate un profesor să fie cel mai eficient în învăţătura sa către 

studenţii săi?
5.   De ce este nevoie de educaţie pe noul Pământ şi ce va include 

aceasta?
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Deut 28:1313 Domnul te va face să fii cap, nu coadă; întotdeauna vei fi sus, şi niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ţi le dau astăzi, dacă le vei păzi şi le vei împlini 
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www.azsmr.ro
Sticky Note
Mat 23:1010 Să nu vă numiţi „Dascăli”; căci Unul singur este Dascălul vostru: Hristosul. Zah 13:66 Şi dacă-l va întreba cineva: „De unde vin aceste răni pe care le ai la mâini?”, el va răspunde: „În casa celor ce mă iubeau le-am primit.” Apoc 21:2222 În cetate n-am văzut niciun Templu; pentru că Domnul Dumnezeul cel Atotputernic ca şi Mielul sunt Templul ei. 
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   Lecţia 13 Sabat, 27 iunie 2015

Sănătatea pe noul Pământ
„El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. 

nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile 
dintâi au trecut.” (Apocalipsa 21:4).

„Naţiunea celor salvaţi nu va cunoaşte o altă lege decât legea cerului. 
Toţi vor fi o familie fericită, unită, îmbrăcată cu hainele de laudă şi recu-
noştinţă.”—Căminul advent, pg. 544 (engl.)(rom. cap. 86, „În căminul din Eden”).

Recomandare pentru studiu:  Profeţi şi regi, pg. 722–733 (engl.)(rom. cap. 60,  
          „Viziuni ale slavei viitoare”).

Duminică 21 iunie

1.  O SPERAnŢĂ DE nECLInTIT
a.  Deşi mulţi din poporul lui Dumnezeu au murit datorită diferite-

lor boli, care este speranţa lor? Iov 19:26, 27. Cum putem redo-
bândi curajul chiar în suferinţă?

„În experienţa tuturor vin timpuri de dezamăgire amară şi descurajare 
cumplită... Dacă am putea vedea în acele momente cu pătrundere spiritu-
ală intenţia providenţelor lui Dumnezeu, am vedea îngerii încercând să 
ne salveze de noi înşine, încercând să aşeze picioarele noastre pe o temelie 
mai fermă decât dealurile neclintite; şi credinţă nouă, viaţă nouă, ar izvorî.

Din adâncimile descurajării şi disperării, Iov s-a înălţat spre înălţimile 
încrederii implicite în mila şi puterea salvatoare a lui Dumnezeu.”—My Life 
Today, pg. 328.

b.  Pe ce se bazează acestă speranţă? Iov 19:25; 1 Corinteni 15:20.

„Învierea lui Isus a fost un model despre învierea finală a tuturor celor 
ce dorm în El. Corpul înviat al Mântuitorului, comportamentul Său, accen-
tul vorbei sale, erau familiare urmaşilor Săi. În acelaşi mod vor învia cei 
care dorm în Isus. ”—The SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 6, pg. 
1092 (engl.)(rom. CBNT, cap. referitor la 1 Corinteni 15).
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Iov 19:26-2726 Chiar dacă mi se va nimici pielea şi chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuşi pe Dumnezeu. 27 Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, şi nu ai altuia. Sufletul meu tânjeşte de dorul acesta înăuntrul meu. 
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Iov 19:2525 Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că Se va ridica la urmă pe pământ. 1Cor 15:2020 Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. 
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Luni 22 iunie

2.  O SCHIMBARE PROFunDĂ
a.  Ce schimbare fizică vor experimenta cei credincioşi la ultima 

trâmbiţă? 1 Corinteni 15:51–55.

„Acolo se află oastea înviată [în dimineaţa învierii]. Ultimul gând a fost 
despre moarte şi chinurile ei. Ultimele gânduri pe care le-au avut au fost 
despre groapă şi mormânt, însă acum ei proclamă: ‘O moarte, unde îţi este 
boldul? O mormânt, unde îţi este biruinţa?’ (1 Corinteni15:55) ... Când ei se 
trezesc, durerea a trecut...

Ei stau aici, şi retuşul final al nemuririi le este aşezat, şi ei merg să Îl 
întâlnească pe Domnul în văzduh. Porţile cetăţii lui Dumnezeu se răsucesc 
înapoi pe balamalele lor, iar naţiunile care au păzit adevărul vor intra.”—
Idem., vol. 6, pg. 1093 (engl.)(rom. CBNT, cap. referitor la 1 Corinteni 15).
b.  Pe ce făgăduinţă ne putem baza speranţa când suntem bolnavi 

fizic? Isaia 35:3–6; Apocalipsa 21:4.
 

„Acest pământ este locul de pregătire pentru cer. Timpul petrecut aici 
este iarna creştinului. Aici vânturile reci ale nenorocirii bat asupra noas-
tră, şi valurile necazurilor se rostogolesc împotriva noastră. Însă în viitorul 
apropiat, când vine Hristos, întristarea şi suspinul vor fi încheiate pentru 
totdeauna. Atunci va fi vara creştinului. Toate încercările vor fi trecut şi 
nu va mai fi boală sau moarte.”—Idem., vol. 7, pg. 988 (engl.)(rom. CBNT, cap.
referitor la Apocalipsa 21).

c.  Când ne gândim la minunata speranţă de a moşteni cerul, ce 
gânduri ar trebui să umple mintea noastră? Filipeni 4:8.

„Privind trebuie să fim schimbaţi, şi pe măsură ce medităm la perfec-
ţiunea Modelului nostru divin, vom dori să fim cu totul transformaţi şi 
reînnoiţi în chipul purităţii Sale. Va exista o foame şi o sete a sufletului de 
a fi făcut asemenea Celui pe care Îl adorăm. Cu cât gândurile noastre se 
preocupă mai mult cu Hristos, cu atât mai mult vom vorbi despre El altora 
şi Îl vom reprezenta lumii. Suntem chemaţi să ieşim din lume şi să fim se-
paraţi de ea, pentu ca să putem fi fii şi fiice ale Celui Prea Înalt; şi ne aflăm 
sub obligaţia sacră de a-L slăvi pe Dumnezeu ca şi copii ai Săi pe pământ. 
Este esenţial ca mintea să fie fixată asupra lui Hristos.”—Idem., vol. 3 pg. 1145 
(engl.) (rom. CBVT, cap. referitor la Psalmii 19).
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1Cor 15:51-5551 Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, 52 într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi. 53 Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. 54 Când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă. 55 Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?” 
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Isa 35:3-63 Întăriţi mâinile slăbănogite şi întăriţi genunchii care se clatină. 4 Spuneţi celor slabi de inimă: „Fiţi tari, şi nu vă temeţi! Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu; El însuşi va veni şi vă va mântui.” 5 Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor; 6 atunci şchiopul va sări ca un cerb, şi limba mutului va cânta de bucurie; căci în pustiu vor ţâşni ape, şi în pustietate, pâraie; Apoc 21:44 El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” 
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Marţi 23 iunie
3.  O vIAŢĂ FIZICĂ  nOuĂ
a.  Care sunt unele dintre caracteristicile fizice ale celor răscumpă-

raţi când sunt înviaţi din mormintele lor? 1 Corinteni 15:35, 42, 
43. Cum vor arăta cei care au murit cu mulţi ani în urmă spre 
deosebire de cei din generaţiile mai recente? Psalmii 90:17.

„Toţi ies din mormintele lor cu aceeaşi statură cu care au intrat în mor-
mânt. Adam, care se află în gloata înviată, este de o înălţime impunătoare 
şi o formă maiestoasă, doar cu puţin mai scund la statură comparativ cu 
Fiul lui Dumnezeu. El prezintă un contrast remarcabil faţă de oamenii din 
generaţiile mai recente; în această privinţă se vede marea degenerare a ra-
sei umane. Însă toţi învie cu prospeţimea şi vigoarea eternei tinereţi. La 
început omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, nu doar la caracter, 
ci şi la înfăţişare şi trăsături. Păcatul a desfigurat şi aproape a şters chipul 
divin; însă Hristos a venit pentru a restaura ceea ce fusese pierdut. El va 
schimba trupurile noastre smerite şi le va face asemenea trupului Său glo-
rios. Trupul acesta supus putrezirii, lipsit de atractivitate, întinat cândva de 
păcat, devine perfect, frumoas şi nemuritor. Toate cusururile şi diformităţi-
le rămân în mormânt. Având din nou dreptul la pomul vieţii din Edenul de 
mult pierdut, cei răscumpăraţi ‚vor creşte’ (Maleahi 4:2) la statura deplină 
a rasei umane în gloria sa iniţială. Ultimele urme rămase din blestemul 
păcatului vor fi îndepărtate, iar cei credincioşi ai lui Hristos vor apărea în 
‘frumuseţea Domnului Dumnezeului nostru’ (Psalmii 90:17), reflectând în 
minte, suflet şi trup imaginea perfectă a Domnului lor. O, minunată răs-
cumpărare! Mult discutată, mult aşteptată, observată cu anticipare nerăb-
dătoare, totuşi niciodată înţeleasă pe deplin.”—Marea luptă, pg. 644, 645 (engl.)
(rom. cap. 40, „Poporul lui Dumnezeu salvat”).

b.  Ce mijloace a folosit Dumnezeu pentru perpetuarea vieţii înain-
te de cădere? Geneza 2:9. De unde concluzionăm că El va face 
acelaşi lucru din nou pe noul Pământ? Apocalipsa 22:2, 14.

„Pomul vieţii este o reprezentare a grijii păstrătoare a lui Hristos pen-
tru copiii Săi. Când Adam şi Eva mâncau din acest copac, ei recunoşteau 
dependenţa lor de Dumnezeu. Pomul vieţii poseda puterea de a perpetua 
viaţa, şi atât timp cât mâncau din el, ei nu puteau muri. Vieţile antedilu-
vienilor au fost lungi din cauza puterii dătătoare de viaţă a acestui copac, 
putere ce le-a fost transmisă de la Adam şi Eva”—The SDA Bible Commentary [E. 
G. White Comments], vol. 7, pg. 988 (engl.) (rom. CBNT, cap. referitor la Apocalipsa 21).
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1Cor 15:3535 Dar va zice cineva: „Cum învie morţii? Şi cu ce trup se vor întoarce?” 1Cor 15:42-4342 Aşa este şi învierea morţilor. Trupul este semănat în putrezire, şi învie în neputrezire; 43 este semănat în ocară, şi învie în slavă; este semănat în neputinţă, şi învie în putere. Ps 90:1717 Fie peste noi bunăvoinţa Domnului Dumnezeului nostru! Şi întăreşte lucrarea mâinilor noastre, da, întăreşte lucrarea mâinilor noastre! 
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Gen 2:99 Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuţi la vedere şi buni la mâncare, şi pomul vieţii în mijlocul grădinii, şi pomul cunoştinţei binelui şi răului. Apoc 22:22 În mijlocul pieţei cetăţii şi pe cele două maluri ale râului era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod şi dând rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Apoc 22:1414 Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate! 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 201570

Miercuri 24 iunie

4.  ALEGânDu-nE STAREA SuFLETEASCĂ
a.  Care doreşte Dumnezeu să fie atitudinea noastră, chiar şi atunci 

când suntem bolnavi? 1 Tesaloniceni 5:18. De ce? Proverbele 17:22.
 
 
„O persoană a cărei minte este liniştită şi mulţumită în Dumnezeu este 

pe calea spre sănătate.”—My Life Today, pg. 150.
 „Există un adevăr despre fiziologie în scriptură—adevăr pe care trebu-

ie să îl luăm în considerare—,O inimă veselă {care se bucură} este un bun 
leac’ (Proverbe 17:22).

Adevăratele principii ale creştinismului deschid înaintea noastră o sur-
să de fericire inestimabilă. 

Ar trebui să încurajăm un cadru al minţii plin de seninătate, speranţă 
şi pace; pentru că sănătatea noastră depinde de aceasta, dacă facem sau nu 
aşa”—Idem., pg. 151.

b.  Ce făgăduinţe pot să îi mângâie pe cei bolnavi în suferinţa lor? 
Filipeni 4:6, 7; Psalmii 103:1–3.

c.  Cum pot cei bolnavi să fie o binecuvântare pentru alţii, şi ce 
efect va avea aceasta asupra lor înşişi? Matei 5:16; Isaia 58:6–8.

„Dacă mintea este liberă şi fericită, din conştienţa îndeplinirii binelui şi 
dintr-un sentiment de satisfacţie pentru că a creat fericire altora, aceasta cre-
ază o voioşie care va reacţiona asupra întregului sistem, cauzând o circulaţie 
mai liberă a sângelui şi o înviorare a întregului corp.”—Idem., pg. 150.

d.  La ce lucruri pot să mediteze cei bolnavi chiar când nu pot între-
vedea o vindecare imediată? Psalmii 77:11, 12.

„Creştinul ar trebui să trăiască atât de aproape de Dumnezeu încât să 
poată aproba lucrurile care sunt excelente, ‘fiind umplut de roadele nepri-
hănirii, care sunt prin Isus Hristos spre slava şi lauda lui Dumnezeu’ (Fili-
peni 1:11). Inima sa ar trebui să fie acordată pentru recunoştinţă şi laudă. 
El ar trebui să fie întotdeauna gata să recunoască binecuvântările pe care 
le primeşte, amintindu-şi cine este cel ce a spus: ‘Cine aduce mulţumiri ca 
jertfă, acela Mă proslăveşte’ (Psalmii 50:23)... 

„Este datoria fiecărei persoane de a cultiva voioşie în loc de a se gândi 
mereu la întristări şi probleme.”—Idem., pg. 153.
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1Tes 5:1818 Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. Prov 17:2222 O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. – 
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Fil 4:6-76 Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. 7 Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. Ps 103:1-31 (Un psalm al lui David.) Binecuvântă, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt! 2 Binecuvântă, suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna din binefacerile Lui! 3 El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale; 
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Mat 5:1616 Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Isa 58:6-86 Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug; 7 împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău. 8 Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava Domnului te va însoţi. 
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Ps 77:11-1211 Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci îmi aduc aminte de minunile Tale de odinioară; 12 da, mă voi gândi la toate lucrările Tale şi voi lua aminte la toate isprăvile Tale. 
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Joi  25 iunie

5.  EXPRIMânDu-ŢI BuCuRIA
a.  De ce putem fi noi bucuroşi chiar în circumstanţe apăsătoare? 

Isaia 65:17–19; 1 Corinteni 2:9.

„Copiii lui Dumnezeu se pot bucura de toate lucrurile şi în toate tim-
purile. Când vin probleme şi dificultăţi, crezând în providenţa înţeleaptă 
a lui Dumnezeu, te poţi bucura. Nu trebuie să aştepţi un puseu fericit al 
sentimentelor, ci prin credinţă te poţi prinde de promisiuni şi să înalţi un 
cântec de recunoştinţă spre Dumnezeu.”—In Heavenly Places, pg. 123.

b.  Ce vom face noi când comparăm încercările noastre cu ceea ce a 
făcut Isus pentru noi? Psalmii 62:5, 6; 63:3, 4.

„Odihneşte-te cu totul în mâinile lui Isus. Contemplă marea Sa iubire, 
şi în timp ce meditezi la tăgăduirea Sa de Sine, la jertfa infinită făcută în 
favoarea noastră pentru ca noi să credem în El, inima ta va fi plină de bu-
curie sfântă, pace calmă şi iubire de nedescris. Când vorbim despre Isus, 
când Îl chemăm în rugăciune, încrederea noastră că El este Mântuitorul 
nostru personal se va întări, iar caracterul Său va părea din ce în ce mai 
atrăgător... Pacea noastră este ca un râu, val după val de slavă pătrun-
de în inimă, şi într-adevăr noi cinăm cu Isus şi El cu noi. Noi avem un 
sentiment al iubirii lui Dumnezeu şi ne odihnim în dragostea Sa. Niciun 
limbaj nu poate descrie aceasta, este dincolo de cunoaştere. Noi suntem 
una cu Hristos, viaţa noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu... Cu o 
încredere puternică, noi Îl putem numi pe Dumnezeu Tatăl nostru.”—The 
SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 3, pg. 1147, 1148 (engl.)(rom. 
CBVT, cap. referitor la Psalmii 65).

Vineri 26 iunie

înTREBĂRI DE REvIZuIRE PERSOnALĂ
1. Ce speranţă putem avea chiar atunci când suferim de boli incurabile?
2. Descrieţi schimbarea fizică a celor credincioşi la a doua venire a lui Hristos. 
3. Ce diferenţă se vede la înviere între cei răscumpăraţi?
4. Ce avantaj avem în găsirea de motive de recunoştinţă faţă de Dum-

nezeu chiar în cele mai descurajante situaţii?
5. De ce nu ar trebui să ne ascundem bucuria pe care o avem în spe-

ranţa pe care ne-o oferă Dumnezeu?

www.azsmr.ro
Sticky Note
Isa 65:17-1917 Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute şi nimănui nu-i vor mai veni în minte. 18 Ci vă veţi bucura şi vă veţi înveseli pe vecie pentru cele ce voi face. Căci voi preface Ierusalimul în veselie, şi pe poporul lui, în bucurie. 19 Eu însumi Mă voi înveseli asupra Ierusalimului şi Mă voi bucura de poporul Meu; nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul ţipetelor. 1Cor 2:99 Dar, după cum este scris: „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.” 

www.azsmr.ro
Sticky Note
Ps 62:5-65 Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. 6 Da, El este stânca şi ajutorul meu, turnul meu de scăpare: nicidecum nu mă voi clătina. Ps 63:3-43 Fiindcă bunătatea Ta preţuieşte mai mult decât viaţa, de aceea buzele mele cântă laudele Tale. 4 Te voi binecuvânta, dar, toată viaţa mea, şi în Numele Tău îmi voi ridica mâinile. 



Sugestii pentru ora de studiu din Sabat, după amiaza
Pe urmele Marelui Medic

   4 - Exemplul nostru
 11 - Zilele de slujire (prima parte)
  18 - Zilele de slujire („El va aduna miei cu braţul Său”)
 25 - Cu natura şi cu Dumnezeu

   2 - Atingerea credinţei
   9 - Vindecarea sufletului (prima parte)
  16 - Vindecarea sufletului („Du-te şi nu mai păcătui”)
 23 - Salvat pentru a sluji
 30 - Conlucarea divinului cu umanul

   6 - Medicul, un educator
 13 - Învăţând şi vindecând (prima parte)
  20 - Învăţând şi vindecând („O viaţă mai plină”)
 27 - Ajutându-i pe cei ispitiţi

Apusul soarelui*) pentru diferite zone ale ţării:

Aprilie
  3. B: 19:45; CT: 19:34; IS: 19:41; MS: 19:53; SM: 20:01; AR: 20:05;
10. B: 19:53; CT: 19:43; IS: 19:51; MS: 20:02; SM: 20:11; AR: 20:15;
17. B: 20:02; CT: 19:52; IS: 20:01; MS: 20:12; SM: 20:21; AR: 20:24;
24. B: 20:11; CT: 20:00; IS: 20:10; MS: 20:21; SM: 20:31; AR: 20:33.

Mai
  1. B: 20:19; CT: 20:08; IS: 20:20; MS: 20:30; SM: 20:40; AR: 20:43;
  8. B: 20:28; CT: 20:17; IS: 20:29; MS: 20:40; SM: 20:50; AR: 20:52;
15. B: 20:36; CT: 20:25; IS: 20:38; MS: 20:48; SM: 20:59; AR: 21:00;
22. B: 20:43; CT: 20:32; IS: 20:47; MS: 20:57; SM: 21:08; AR: 21:08;
29. B: 20:50; CT: 20:39; IS: 20:54; MS: 21:04; SM: 21:16; AR: 21:16.

Iunie
  5. B: 20:56; CT: 20:45; IS: 21:01; MS: 21:10; SM: 21:22; AR: 21:22;
12. B: 21:00; CT: 20:49; IS: 21:05; MS: 21:15; SM: 21:27; AR: 21:26;
19. B: 21:03; CT: 20:52; IS: 21:08; MS: 21:18; SM: 21:30; AR: 21:29;
26. B: 21:04; CT: 20:53; IS: 21:09; MS: 21:19; SM: 21:31; AR: 21:30.

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