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CUVÂNT ÎNAINTE
Lecțiile Biblice ale Școlii de Sabat pentru următorul trimestru vor încheia 

partea a doua a studiului Gânduri din Cartea lui Isaia. După cum am văzut în tri-
mestrul anterior, profetului Isaia i s-au descoperit scene pe care chiar trebuie să le 
înțelegem în prezent. Multe din acestea sunt legate direct de zilele din urmă ale 
istoriei acestei planete - și unele din ele se extind de dinainte ca lumea noastră să 
fi fost creată și până după ce aceasta va fi refăcută. O astfel de perspectivă cuprin-
zătoare, vastă poate fi obținută prin studierea scrierilor acestui profet important!

De exemplu, „de la capitolul patruzeci și unu până la capitolul patruzeci 
și cinci, Dumnezeu descoperă foarte amplu scopul Său pentru poporul Lui, 
și aceste capitole ar trebui să fie studiate cu rugăciune. Aici Dumnezeu nu 
instruiește poporul Său să întoarcă spatele înțelepciunii Sale și să privească la 
omul mărginit pentru înțelepciune.”  Mărturii pentru Predicatori, pg. 480, engl. 
(rom. cap. Principii vitale cu privire la relațiile din biserică).

„Am fost instruită să îndrept mințile poporului nostru la capitolul cinci-
zeci și șase din Isaia. Acest capitol conține lecții importante pentru cei care 
se luptă de partea Domnului în conflictul dintre bine și rău.”  The Review and 
Herald, 23 iunie 1904.

„[Isaia 59:13-17 citat.] Starea lumii înainte de prima venire a lui Hristos 
reprezintă o imagine a stării lumii chiar înainte de a doua Sa venire. Va exista 
aceeași nelegiuire, Satan manifestă aceeași putere înșelătoare asupra minților 
oamenilor. El își pune la lucru agenții săi antrenați și îi mobilizează în activi-
tate intensă. Își consolidează armata sa de agenți umani pentru a-i angaja în 
ultimul conflict împotriva Prințului vieții, pentru a răsturna Legea lui Dum-
nezeu, care este temelia tronului Său. Satan va lucra prin apariții miraculoase 
pentru a-i întări pe oameni în credința că el este ceea ce pretinde a fi – prințul 
acestei lumi - și că victoria este a sa. El își va întoarce forțele împotriva celor 
care sunt loiali lui Dumnezeu, dar, deși el poate produce durere, suferință și 
agonie umană, el nu poate întina sufletul. El poate pricinui nenorociri pentru 
poporul lui Dumnezeu, așa cum a făcut pentru Hristos, dar nu poate face ca 
vreunul din cei mici ai lui Hristos să piară. Poporul lui Dumnezeu din aceste 
zile din urmă trebuie să se aștepte să intre în toiul conflictului.” – Comentarii 
Biblice, Isaia cap. 59.

Cu prețul vieții sale, Isaia și-a îndeplinit curajos misiunea sa profetică. El 
face parte dintre acei reformatori credincioși care au fost „tăiați în două cu fe-
răstrăul. ...Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au 
primit ce le fusese făgăduit; pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun 
pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi.” (Evrei 11:37-40).

„Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vor-
bit în numele Domnului.” (Iacov 5:10). Având în vedere marea suferință necesară 
ca aceste profeții să fie păstrate pentru mântuirea noastră în această oră târzie, să 
apreciem cu adevărat valoarea lor și să le punem temeinic la inimă!

                                           Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinței Generale
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SABAT, 1 OCTOMBRIE 2016

Darul Sabatului Întâi  
pentru Vancouver, Canada

Canada este o țară în partea de nord a 
Americii de Nord. Cei 35 milioane de locu-
itori ai ei sunt răspândiți de-a lungul a zece 
provincii și trei teritorii. Granițele Canadei se 
întind de la Atlantic la Pacific, iar spre nord la 
Oceanul Arctic, cuprinzând 9,98 milioane de 
kilometri pătrați (3,85 milioane de mile pătrate), făcând-o a doua țară din lume 
ca mărime prin suprafața totală și a patra țară ca mărime prin suprafața de 
pământ.

Columbia Britanică este o provincie localizată pe coasta de vest. Cel mai 
mare oraș al acesteia este Vancouver, a treia zonă metropolitană ca mărime din 
Canada.

La fel ca restul provinciei Columbia Britanică, oamenii din Vancouver frec-
ventează biserica mai puțin decât în restul continentului; majoritatea populației 
nu practică religia. Profilul religios al țării indică faptul că 48,8% nu au o afili-
ere religioasă fiind agnostici, atei și umaniști; 36,2% sunt creștini clasificați ca 
penticostali, protestanți și romano-catolici; 5,7% sunt budiști, 2,8% sunt adepții 
sikhismului, 2,2% musulmani, 1,8% evrei și 1,4% hinduși.

Libertatea religioasă pe care țara o oferă facilitează mult înaintarea soliei 
noastre. Îi mulțumim lui Dumnezeu că organizația bisericii noastre este re-
cunoscută de guvern și este oficial înregistrată. Dorim să menținem lumina 
adevărului prezent strălucind în acest loc.

Ca urmare a proiectului de evanghelizare de aici din Vancouver în 2012, a 
fost stârnit interesul multor suflete și mulți vizitatori au participat la programele 
și conferințele noastre. Din mai 2013 am închiriat o biserică luterană unde ținem 
săptămânal serviciile de închinare din Sabat, precum și prezentarea de studii bi-
blice și servicii de consiliere. Aici prezentăm, de asemenea, cursuri de sănătate, 
demonstrații și lecții publice de gătit și distribuim literatură creștină și de sănătate.

Marea noastră nevoie acum este de o casă de închinare și un spațiu de bi-
rou pentru sediul nostru. Acesta va fi, de asemenea, un punct central din care 
putem distribui literatura noastră. Chiriile sunt în prezent ridicate și finanțele 
noastre sunt reduse. Rugăciunea noastră stăruitoare este ca Domnul să poată 
impresiona inima voastră cu privire la nevoile de aici din Vancouver, ca parte 
a viei Sale mari. Vă rugăm să dăruiți generos când se strânge acest Dar pentru 
Sabatul Întâi cu o misiune specială, ca să se poată ridica o capelă spre slava lui 
Dumnezeu în această parte a Canadei. Vă mulțumim și Domnul să binecuvân-
teze din abundență fiecare dar și dăruitor.

                                                                     Frații și surorile voastre din Vancouver
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   Lecția 1 Sabat, 1 octombrie 2016

Criză în ceruri
„Voi face să înceteze mândria celor trufași și voi doborî semeția 

celor asupritori.” (Isaia 13:11)

„Bastioanele lui Satan nu vor triumfa niciodată. Victoria va însoți 
solia îngerului al treilea. După cum Comandantul oștirii Domnului 
a dărâmat zidurile Ierihonului, tot așa va triumfa poporul păzitor al 
poruncilor Domnului și toate elementele potrivnice vor fi înfrânte.”  
– Mărturii pentru predicatori, pg. 410, engl. (rom. cap. Slujitorul lui Dum-
nezeu).
Recomandare pentru studiu:  Patriarhi și profeți, pg. 33-43, engl. (rom.  
     cap. De ce a fost îngăduit păcatul?).

Duminică                                              25 septembrie

1. CINE ESTE ISUS ÎN REALITATE?

a. Ce trebuie să înțelegem despre rolul lui Isus Hristos în cre-
area universului și a locuitorilor lui? Ioan 1:1-3; Coloseni 
1:16; Evrei 1:1, 2.

„Tatăl a lucrat prin Fiul Său la crearea tuturor ființelor cerești.” – Patriarhi și 
profeți, pg. 34, engl. (rom. cap. De ce a fost îngăduit păcatul?).

b. Ce contrast există între toate creaturile și Hristos, care avea 
să devină, prin hotărâre divină Mântuitorul nostru? Evrei 
1:6-8; 13, 14; Luca 1:30-35.

„De la Isus derivă viața noastră. În El este viață care este originală – viață 
neîmprumutată, nederivată. În El este fântâna vieții.” – The Review and Herald, 
6 august 1914.

„Vorbind despre preexistența Sa, Hristos conduce mintea înapoi prin vea-
curile străvechi. El ne asigură că nu a existat niciun timp în care El nu a fost 
într-o părtășie strânsă cu veșnicul Dumnezeu.” – The Signs of the Times, 29 au-
gust 1900.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
1A Ioan 1:1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. 2 El era la început cu Dumnezeu. 3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.Coloseni 1:16  Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.Evrei 1:1 După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, 2 la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
1B Evrei 1:6 şi care totuşi au căzut, este cu neputinţă să fie înnoiţi iarăşi, şi aduşi la pocăinţă, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu, şi-L dau să fie batjocorit. 7 Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el, şi rodeşte o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. 8 Dar dacă aduce spini şi mărăcini, este lepădat şi aproape să fie blestemat, şi sfârşeşte prin a i se pune foc. 13 Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduinţa, fiindcă nu putea să Se jure pe unul mai mare decât El, s-a jurat pe Sine însuşi, 14 şi a zis: Cu adevărat te voi binecuvânta, şi îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa.Luca  1:30 Îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. 31 Şi iată că vei rămâne însărcinată, şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. 32 El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. 33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit. 34 Maria a zis îngerului: Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu ştiu de bărbat? 35 Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.
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Luni                                                        26 septembrie

2. GUVERNAREA CEREASCĂ

a. Care sunt câteva din atributele guvernării prin care Creatorul 
a condus întotdeauna universul? Psalmii 89:14; Romani 7:12.

„Legea lui Dumnezeu exista dinainte de a fi creat omul. Era adaptată stării 
ființelor sfinte; chiar și îngerii erau guvernați prin ea.” – The Signs of the Times, 
15 aprilie 1886.

„Legea dragostei fiind temelia guvernării lui Dumnezeu, fericirea tuturor 
ființelor inteligente depinde de armonia desăvârșită a acestora cu marile ei 
principii de neprihănire. Dumnezeu dorește de la toate creaturile Sale o slujire 
din dragoste – slujire care izvorăște dintr-o apreciere a caracterului Său. El nu 
găsește plăcere într-o ascultare forțată; și tuturor le acordă libertatea voinței, 
pentru ca să poată să-I slujească de bunăvoie.

„Atât timp cât toate ființele create au recunoscut supunerea din dragoste, 
a existat o armonie desăvârșită în întreg universul lui Dumnezeu. Era bucuria 
oștilor cerești să împlinească scopul Creatorului lor. Ele se desfătau în reflectarea 
gloriei Sale și în manifestarea exterioară a laudei Sale. Și în timp ce dragostea față 
de Dumnezeu era supremă, dragostea pentru ceilalți era demnă de încredere și 
neegoistă. Nu exista nicio notă de discordanță, care să tulbure armoniile cerești.” 
– Patriarhi și profeți, pg. 34, 35, engl. (rom. De ce a fost îngăduit păcatul?).

b. Care a fost întotdeauna atitudinea îngerilor necăzuți, sfinți, 
cu privire la Hristos? Apocalipsa 5:11, 12. Ce a declarat, de 
asemenea, Tatăl, Regele Universului, cu privire la Hristos? 
Evrei 1:3-6. 

„Fiul lui Dumnezeu a împărțit tronul cu Tatăl și slava Celui veșnic, existent 
prin sine Îi înconjura pe amândoi. ... Înaintea locuitorilor reuniți ai cerului, Re-
gele a declarat că nimeni în afară de Hristos, Singurul Provenit din Dumnezeu, 
nu putea pătrunde în totalitate scopurile Sale și lui [Hristos] I S-a încredințat să 
împlinească planurile puternice ale voinței Sale. Fiul lui Dumnezeu adusese la 
îndeplinire voia Tatălui în crearea tuturor oștilor cerești; și Lui, deopotrivă ca 
și lui Dumnezeu, I Se cuveneau omagiul și supunerea lor. Hristos avea încă să 
exercite putere divină în crearea pământului și a locuitorilor lui. Dar, în toate 
acestea, El nu avea să caute puterea sau înălțarea Sa Însuși contrar planului lui 
Dumnezeu, ci avea să înalțe slava Tatălui și să îndeplinească scopurile Sale de 
caritate și dragoste.” – Ibid, pg. 36.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Psalmii 89:14 Dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie; bunătatea şi credincioşia sunt înaintea Feţei Tale.Romani 7:12  Aşa că Legea, negreşit, este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Apocalipsa 5:11 M-am uitat, şi împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii şi în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii şi mii de mii. 12 Ei ziceau cu glas tare: Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!Evrei 1:3 El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte, 4 ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moştenit un Nume mult mai minunat decât al lor. 5 Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-am născut? Şi iarăşi: Eu Îi voi fi Tată, şi El Îmi va fi Fiu? 6 Şi, când duce iarăşi în lume pe Cel întâi născut, zice: Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!
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Marți                                                     27 septembrie

3. ALEGEREA HERUVIMULUI UNS

a. Prin imaginea regelui Tirului, ce putem învăța despre Luci-
fer, heruvimul uns, care a devenit ulterior Satan, adversa-
rul? Ezechiel 28:11-15.

„Satan era cândva un înger onorat în ceruri, chiar următorul după Hristos. 
Înfățișarea sa era blândă, expresivă pentru fericire, asemenea celorlalți îngeri. 
Fruntea sa era înaltă și lată și arăta multă inteligență. Chipul său era desăvârșit. 
El avea o ținută nobilă, maiestuoasă.” – Spiritual Gifts, vol. 1, pg. 17.

„Satan condusese corul ceresc. El dăduse tonul; apoi toate oștile îngerești se 
uniseră cu el și tonuri slăvite ale muzicii răsunaseră în întreg cerul în onoarea lui 
Dumnezeu și a Fiului Său iubit.” -  The Spirit of Prophecy, vol. 1, pg. 28.

b. Ce a condus la căderea lui Lucifer? Ezechiel 28:17 (prima parte).

„Puțin câte puțin, Lucifer a început să-și permită dorința de înălțare de 
sine. ... Deși toată slava sa provenea de la Dumnezeu, acest înger puternic a 
ajuns să considere că aceasta îi aparține. Nemulțumit cu poziția sa, deși onorat 
mai mult decât oștile cerești, el s-a aventurat să râvnească omagiul cuvenit doar 
Creatorului. În loc de a căuta să-L facă pe Dumnezeu suprem în afecțiunile și 
credincioșia tuturor ființelor create, străduința sa a fost de a-și asigura slujirea 
și loialitatea lor pentru sine însuși. Și poftind la slava cu care Tatăl nemărginit 
Îl investise pe Fiul Său, prințul îngerilor a aspirat să aibă putere asupra a ceea 
ce era prerogativa doar a lui Hristos.” – Patriarhi și profeți, pg. 35, engl. (rom. De 
ce a fost îngăduit păcatul?). 

c. Cât de necontrolabil este spiritul invidiei și al geloziei? 
Proverbele 27:4; 6:34. Ce s-a întâmplat când Tatăl, Fiul și în-
gerii au încercat să discute cu Lucifer?

„Tendința lui Lucifer de a-și sluji propriei persoane în locul Creatorului 
său a determinat un sentiment de îngrijorare când a fost observat de cei care 
considerau că slava lui Dumnezeu trebuie să fie supremă. ... Dar avertizarea 
dată în nemărginită dragoste și îndurare a trezit doar un spirit de împotrivire. 
Lucifer a permis geloziei sale față de Hristos să predomine și a devenit mai 
hotărât.” – Ibid, pg. 35, 36.
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Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Ezechel 28:11 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 12 Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului, şi spune-i: Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ajunsesei la cea mai înaltă desăvârşire, erai plin de înţelepciune, şi desăvârşit în frumuseţe. 13 Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald, şi cu aur; timpanele şi flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. 14 Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. 15 Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua, când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
(prima parte) Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea ta ...

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
 Proverbele 27:4 Furia este fără milă şi mânia năvalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei?Proverbele 6:34 Căci gelozia înfurie pe un bărbat, şi n-are milă în ziua răzbunării;
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Miercuri       28 septembrie

4. ÎNŞELĂCIUNE SUBTILĂ

a. Ce i s-a arătat lui Isaia cu privire la atitudinea pe care Luci-
fer a adoptat-o în mod ciudat? Isaia 14:12-14.

„Îngerii recunoșteau plini de bucurie supremația lui Hristos și, proster-
nându-se înaintea Sa, își revărsau iubirea și adorația. Lucifer se închina cu ei, 
dar în inima sa era un conflict ciudat, teribil. Adevărul, justiția și loialitatea se 
luptau împotriva invidiei și geloziei.... Înaltele onoruri conferite lui Lucifer nu 
erau apreciate ca dar special de la Dumnezeu și, în consecință, nu determinau 
recunoștință față de Creatorul său. El triumfa de strălucirea și înălțarea sa și 
aspira să fie egal cu Dumnezeu.” – Patriarhi și profeți, pg. 36, 37, engl. (rom. cap. 
De ce a fost îngăduit păcatul?).

b. Cum a tulburat atitudinea lui Lucifer cerul? Iacov 3:16.

„Înălțarea Fiului lui Dumnezeu ca egal cu Tatăl a fost reprezentată ca ne-
dreptate față de Lucifer, care se pretindea că este, de asemenea, îndreptățit la 
reverență și onoare. Dacă acest prinț al îngerilor ar fi putut să obțină poziția sa 
adevărată, înălțată, avea să rezulte un mare bine pentru întreaga oștire cereas-
că; pentru că scopul lui era să asigure libertatea tuturor. Dar acum chiar liber-
tatea de care ei se bucuraseră până în acel moment era pe sfârșit; pentru că un 
Stăpân absolut fusese numit peste ei, și toți trebuia să aducă omagiu autorității 
sale. Acestea erau înșelăciunile subtile care, prin vicleniile lui Lucifer, se răs-
pândeau repede în curțile cerești.

„Nu avusese loc nicio schimbare în poziția sau autoritatea lui Hristos.... 
Totuși, mulți dintre îngeri erau orbiți de înșelăciunile lui Lucifer.

„Profitând de încrederea iubitoare și loială în el, manifestată de ființele 
sfinte de sub comanda sa, el le-a infiltrat atât de dibaci în mințile lor propria 
lui neîncredere și nemulțumire, încât acțiunea sa nici nu a fost observată. Lu-
cifer prezentase intențiile lui Dumnezeu într-o lumină falsă – interpretându-le 
greșit și distorsionându-le pentru a stârni dezacordul și nemulțumirea. El i-a 
atras cu viclenie pe ascultătorii săi să dea glas sentimentelor lor; apoi aceste 
expresii ale lor urmau să fie repetate de el când aveau să-i slujească scopului 
său, ca dovadă că îngerii nu erau perfect de acord cu guvernarea lui Dumne-
zeu. ... În timp ce în secret instiga discordie și rebeliune, cu viclenie absolută el 
făcea să pară că singurul său scop este de a promova loialitatea și de a menține 
armonia și pacea.

„Spiritul nemulțumirii [a fost] astfel aprins.” – Ibid., pg. 37, 38.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 14:12 Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor! 13 Tu ziceai în inima ta: Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei; 14 mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Iacov 3:16 Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele.
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Joi                29 septembrie

5. REZULTATUL RĂZVRĂTIRII

a. Când arhiamăgitorul a instigat, în final, răzvrătirea pe față, 
care a fost rezultatul? Apocalipsa 12:7-9. Care va fi sfârșitul 
său, în cele din urmă? Isaia 14:15-17.

b. Care era obiectul real în joc în războiul din ceruri? Psalmii 
119:126.

„[Lucifer a insinuat] îndoieli cu privire la legile care guvernau ființele 
cerești, sugerând că deși legile ar putea fi necesare locuitorilor lumilor, îngerii, 
fiind mai înălțați, nu aveau nevoie de astfel de restricție, pentru că propria lor 
înțelepciune era un ghid suficient.” – Patriarhi și profeți, pg. 37, engl. (rom. cap. 
De ce a fost îngăduit păcatul?).

c. Ce descoperă înțelepciunea desăvârșită a lui Dumnezeu în 
gestionarea acestei crize? Iuda 6; 1 Corinteni 6:3 (prima par-
te); Filipeni 2:10, 11.

„Dacă [Satan] ar fi fost exterminat imediat, unii I-ar fi slujit lui Dumnezeu 
mai mult din teamă decât din dragoste. Influența înșelătorului nu ar fi fost de-
plin distrusă și nici spiritul de răzvrătire nu ar fi fost în totalitate eradicat. Pen-
tru binele întregului univers prin veacurile nesfârșite, el trebuie să-și dezvolte 
până la capăt principiile sale, pentru ca acuzațiile sale împotriva guvernării 
divine să poată fi văzute în adevărata lor lumină de toate ființele create și ca 
dreptatea și harul lui Dumnezeu și caracterul imuabil al Legii Sale să poată fi 
pus pentru totdeauna dincolo de toate îndoielile.” – Ibid., pg. 42.

Vineri                                                      30 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Cum putem răspunde unor concepții greșite frecvente cu privire la 
cine este Hristos?

2. De ce putem afirma că guvernarea lui Dumnezeu este echilibrată și 
dreaptă?

3. Care era rădăcina problemei lui Lucifer?
4. Prezentați pașii făcuți de el, care au pătat armonia dulce a cerului.
5. De ce nu l-a exterminat Dumnezeu pur și simplu imediat pe Satan?

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Apocalipsa 12:7 Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, 8 dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. 9 Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.Isaia 14:15 Dar ai fost aruncat în locuinţa morţilor, în adâncimile mormântului! 16 Cei ce te văd se uită ţintă miraţi la tine, te privesc cu luare aminte şi zic: Acesta este omul care făcea să se cutremure pământul, şi zguduia împărăţiile, 17 care prefăcea lumea în pustie, nimicea cetăţile şi nu dădea drumul prinşilor săi de război?

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Psalmii 119:126 Este vremea ca Domnul să lucreze: căci ei calcă Legea Ta.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
5C Iuda 6 El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puşi în lanţuri veşnice, în întuneric, pe îngerii care nu şi-au păstrat vrednicia, ci şi-au părăsit locuinţa.1Corinteni 6:3 (prima parte) Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri?...Filipeni 2:10 pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, 11 şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.
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    Lecția 2       Sabat, 8 octombrie 2016

Glasul din pustie
„Un glas strigă: «Pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în 

locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!»” (Isaia 40:3)

„Lucrarea noastră de vestire a celei de-a doua veniri a lui Hris-
tos este asemănătoare cu cea a lui Ioan Botezătorul, premergătorul 
lui Hristos la prima Sa venire. Noi trebuie să proclamăm lumii solia 
«Marea zi a Domnului este aproape.» «Pregătește-te să-L întâlnești 
pe Dumnezeul tău.» Trebuie să facem mai mult decât am făcut până 
acum.” – Reflecting Christ, pg. 201.
Recomandare pentru studiu: 8 T., pg. 9-13, engl. (rom. cap. Lucrarea noastră).

Duminică         2 octombrie

1. SPERANŢĂ PENTRU CEL DESCURAJAT

a.  Care este una din cele mai îndrăgite solii pe care Isaia a fost 
îndrumat vreodată să le scrie? Isaia 40:1, 2.

„Îndurarea conținută în legământul Său L-a condus pe Dumnezeu să inter-
vină în favoarea poporului Său Israel, după ce fuseseră sever pedepsiți în fața 
vrăjmașilor lor. Israel alesese să umble în propria sa înțelepciune și neprihănire 
în locul înțelepciunii și neprihănirii lui Dumnezeu și, ca rezultat, națiunea fu-
sese ruinată. Dumnezeu le-a îngăduit să sufere sub un dublu jug, ca ei să poată 
fi umiliți și să se pocăiască. Dar în disperarea și captivitatea lor, iudeii nu au 
fost lăsați într-o stare fără speranță. Au fost încurajați că prin această umilință 
aveau să fie aduși să-L caute pe Domnul. Dumnezeu i-a dat lui Isaia o solie 
pentru acest popor: [Isaia 40:1, 2 citat].

„Când iudeii au fost împrăștiați din Ierusalim, în mijlocul lor erau tineri 
bărbați și femei care erau statornici principiului ca o stâncă, bărbați și femei 
care nu urmaseră o cale care să-L facă pe Domnul să Se rușineze a-i numi po-
porul Său. Aceștia s-au întristat în inimă pentru apostazia pe care nu o puteau 
preveni. Acești oameni inocenți trebuia să sufere cu cei vinovați; dar Dumne-
zeu avea să le dea putere suficientă pentru fiecare zi. Acestora le-a fost trimisă 
solia de încurajare. Speranța națiunii stătea în acei tineri și acele tinere care 
aveau să-și păstreze integritatea.” – Comentarii Biblice, Isaia 40. 

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 40:1 Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu, zice Dumnezeul vostru. 2 Vorbiţi bine Ierusalimului, şi strigaţi-i că robia lui s-a sfârşit, că nelegiuirea lui este ispăşită; căci a primit din mâna Domnului de două oricât toate păcatele lui.



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2016 11

D
ar

ul
 S

ab
at

ul
ui

 în
tâ

i p
en

tr
u 

Ce
nt

ru
l d

e 
Să

nă
ta

te
 E

de
n,

 B
re

az
a

Luni         3 octombrie

2. UN MESAGER PREZIS

a. Prin ce descriere a profețit Isaia despre Ioan Botezătorul? 
Isaia 40:3; Luca 3:2-4. În ce sens urma să fie Ioan „glasul din 
pustie”?

„Profetului Ioan i-a fost desemnată o mare lucrare, dar nu exista nicio 
școală pe pământ pe care să o poată frecventa. Învățătura sa trebuia să fie 
obținută departe de orașe, în pustie.” – Comentarii Biblice, Luca 1. 

b. Ce l-a făcut capabil pe Ioan, asemenea lui Isaia și Ilie înain-
tea sa, să stea fără teamă înaintea poporului în realizarea 
lucrării sale de o viață? Isaia 33:17; 6:5.

„Ioan nu se simțea suficient de puternic să reziste marii presiuni a ispitei 
pe care avea să o întâmpine în societate. El se temea ca nu cumva caracterul 
său să fie modelat după obiceiurile predominante ale iudeilor și a ales pustia 
ca școală pentru el, în care mintea sa putea fi educată și disciplinată corespun-
zător din marea carte a naturii lui Dumnezeu. În pustie, Ioan putea mai ușor să 
renunțe la eu și să-și aducă sub control apetitul, și să se îmbrace în conformitate 
cu simplitatea naturală. Și nu era nimic în pustie care avea să-i distragă mintea 
de la meditație și rugăciune. Satan avea acces la Ioan, chiar și după ce el a în-
chis orice cale care-i stătea în putință prin care să intre. Dar obiceiurile sale de 
viață erau atât de curate și naturale, încât el putea discerne vrăjmașul și avea 
putere de spirit și decizie a caracterului ca să-i reziste.” – Ibid.

„Sub îndrumarea Duhului divin, [Ioan] a studiat sulurile profeților. Zi și 
noapte, Hristos era studiul său, meditația sa, până când mintea, inima, și sufle-
tul au fost umplute de viziunea glorioasă.

„El L-a privit pe Împărat în frumusețea Sa și eul a fost pierdut din vedere. 
El privea maiestatea sfințeniei și știa că este ineficient și nevrednic. Solia lui 
Dumnezeu era ceea ce trebuia să vestească el. Prin puterea lui Dumnezeu și 
prin neprihănirea Sa putea el să reziste. El era gata să înainteze ca sol al Ce-
rului, fără a fi descurajat de oameni, pentru că privise la Divinitate. El putea 
sta fără teamă în prezența monarhilor pământești, pentru că se plecase tremu-
rând înaintea Regelui regilor.” – Slujitorii Evangheliei, pg. 54, engl. (rom. cap. O 
învățătură pentru timpul nostru).

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 40:3 Un glas strigă: Pregătiţi în pustie calea Domnului, neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!Luca 3:2 şi în zilele marilor preoţi Ana şi Caiafa,  Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia în pustie. 3 Şi Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului, şi propovăduia botezul pocăinţei, pentru iertarea păcatelor, 4 după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia: Iată glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 33:17 Ochii tăi vor vedea pe Împărat în strălucirea Lui, vor privi ţara în toată întinderea ei.Isaia 6:5 Atunci am zis: Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 201612

Marți                          4 octombrie

3. NIVELÂND DRUMURILE

a. Cum a rezumat înțeleptul starea căzută a omenirii? Eclesi-
astul 1:15. Cu toate acestea, ce solie de speranță a adus Ioan 
Botezătorul, în armonie cu profeția lui Isaia? Isaia 40:4; 
Luca 3:5. 

„Tot ceea ce putea face Dumnezeu în favoarea omului a fost făcut. Fieca-
re nevoie a fost anticipată; s-au luat măsuri pentru fiecare dificultate, fiecare 
urgență. Locurile strâmbe au fost făcute drepte, locurile accidentate au fost 
netezite și, prin urmare, nimeni nu va fi scuzat în ziua judecății dacă a nutrit 
necredință și s-a împotrivit lucrărilor Duhului Sfânt.” – Principii fundamentale 
ale Educației Creștine, pg. 251.

b. În ultimele zile, cum trebuie să permitem Duhului Sfânt să 
lucreze prin noi în moduri pe care nici nu ni le-am imaginat 
vreodată ca fiind posibile? Isaia 40:5; Luca 3:6.

„Domnul i-a dat [lui Ioan Botezătorul] solia sa. S-a dus el la preoți și con-
ducători și i-a întrebat dacă poate proclama această solie? – Nu, Dumnezeu l-a 
pus departe de ei, ca să nu poată fi influențat de spiritul și învățătura lor. El 
era glasul celui care strigă în pustie [Isaia 40:3-5 citat.]. Aceasta este adevărata 
solie care trebuie să fie dată poporului nostru; suntem aproape de încheierea 
timpului și solia este: Curățiți calea Împăratului; strângeți pietrele; ridicați un 
standard pentru popor. Poporul trebuie să fie trezit. Nu este timp acum să 
strigăm pace și siguranță.” – Solii Alese, vol. 1, pg. 410.

„Cei care au aptitudini speciale să lucreze pentru necredincioși în locurile 
înalte, la fel de bine ca în locurile joase ale vieții. Cercetați cu sârguință sufletele 
care pier... Lăsați ca lumina voastră să strălucească în raze atât de clare, de 
constante, încât nimeni să nu se poată ridica la judecată și să spună: „De ce nu 
mi-ai spus despre acest adevăr? De ce nu ți-a păsat de sufletul meu?”...

„Atunci noi să fim sârguincioși în distribuirea de literatură care a fost 
pregătită cu grijă pentru utilizare în mijlocul celor care nu sunt de credința 
noastră. Să profităm din plin de fiecare ocazie pentru a atrage atenția celor 
necredincioși. Să punem literatura în fiecare mână care o va primi. Să ne con-
sacrăm pentru proclamarea soliei: «Pregătiți calea Domnului, faceți un drum 
drept în pustie pentru Dumnezeul nostru» (Isaia 40:3, engl.)!... Acum este ziua 
responsabilității noastre.” – Sfaturi despre isprăvnicie, pg. 189, 190.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Eclesiastul 1:15 Ce este strâmb, nu se poate îndrepta, şi ce lipseşte nu poate fi trecut la număr. Isaia 40:4 Orice vale să fie înălţată, orice munte şi orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii, şi strâmtorile în vâlcele!Luca 3:5 Orice vale va fi astupată, orice munte şi orice deal va fi prefăcut în loc neted; căile strâmbe vor fi îndreptate, şi drumurile zgrunţuroase vor fi netezite.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 40:5 Atunci se va descoperi slava Domnului, şi în clipa aceea orice făptură o va vedea; căci gura Domnului a vorbit.Luca 3:6 Şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.
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Miercuri                                                   5 octombrie

4. SMERENIA SĂ NU FIE DESCONSIDERATĂ

a. Ce principiu independent de timp arată cum poate Dumnezeu 
să încununeze cu succes chiar și cele mai mici eforturi ale celor 
care caută cu sinceritate să promoveze cauza Sa? Zaharia 4:9, 10. 

„Calea lumii constă în a începe cu pompă și mândrie. Calea lui Dumnezeu 
este de a face din ziua lucrurilor mici începutul triumfului glorios al adevărului 
și neprihănirii. Uneori El își antrenează lucrătorii aducându-i în descurajare și 
aparentă cădere. Dar scopul Său este ca ei să învețe să stăpânească dificultățile.

„Dacă ei vor menține cu statornicie începutul încrederii lor până la sfârșit, 
Dumnezeu va curăți calea. Pentru ei va apărea succesul pe măsură ce se luptă 
împotriva dificultăților. Înaintea spiritului cutezător și credinței neclintite a lui Zo-
robabel, munți mari de greutăți vor deveni o câmpie; și cel ale cărui mâini au pus 
temelia, chiar «mâinile lui o vor isprăvi.» «El va pune piatra cea mai însemnată în 
vârful Templului, în mijlocul strigătelor de: `Îndurare, îndurare cu ea!` » (Zaharia 
4:9, 7).” – Profeți și regi, pg. 595, engl. (rom. cap. Nici prin putere, nici prin tărie).

b. Prin ce mijloace putem coopera cu Dumnezeu pentru a lu-
mina locuitorii acestei planete întunecate? Zaharia 4:6.

„Domnul va lucra în această ultimă lucrare într-un mod foarte diferit de 
ordinea lucrurilor obișnuite și într-un mod care va fi contrar oricărui plan ome-
nesc. Vor fi în mijlocul nostru unii care vor dori întotdeauna să controleze lu-
crarea lui Dumnezeu, să dicteze fiecare mișcare care trebuie făcută când lucra-
rea înaintează sub îndrumarea îngerului care se alătură celui de al treilea înger, 
în  solia care trebuie dată lumii. Dumnezeu va folosi căi și mijloace prin care se 
va vedea că El preia frâiele în propriile Sale mâini. Lucrătorii vor fi surprinși 
de mijloacele simple pe care El le va folosi pentru a realiza și a perfecționa lu-
crarea neprihănirii Sale.” – Mărturii pentru predicatori, pg. 300, engl. (rom. cap. 
Folosirea judecății personale).

c. Cum reflectă solia pe care suntem chemați să o purtăm, pri-
ma parte a soliei lui Ioan Botezătorul? Matei 3:2; Luca 3:8-14. 

„[Matei 3:2 citat.] Chiar aceeași solie trebuie dată astăzi lumii prin 
publicațiile editurilor noastre.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 7, pg. 139, 
engl. (rom. cap. Scopul lui Dumnezeu cu casele noastre de editură).

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Zaharia 4:9 Mâinile lui Zorobabel au întemeiat Casa aceasta, şi tot mâinile lui o vor isprăvi; şi veţi şti dacă Domnul oştirilor m-a trimis la voi. 10 Căci cine dispreţuieşte ziua începuturilor slabe? Aceşti şapte vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Aceşti şapte sunt ochii Domnului, care cutreieră tot pământul.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Zaharia 4:6 Atunci el a luat din nou cuvântul, şi mi-a zis: Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel, şi sună astfel: Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu,  zice Domnul oştirilor!

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Matei 3:2 El zicea: Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.Luca 3:8 Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră, şi nu vă apucaţi să ziceţi în voi înşivă: Avem pe Avraam ca tată! Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. 9 Securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci, orice pom care nu face rod bun, este tăiat şi aruncat în foc. 10 Noroadele îl întrebau, şi ziceau: Atunci ce trebuie să facem? 11 Drept răspuns, el le zicea: Cine are două haine, să împartă cu cine n-are nici una; şi cine are de mâncare, să facă la fel. 12 Au venit şi nişte vameşi să fie botezaţi, şi i-au zis: Învăţătorului, noi ce trebuie să facem? 13 El le-a răspuns: Să nu cereţi nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luaţi. 14 Nişte ostaşi îl întrebau şi ei, şi ziceau: Dar noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns: Să nu stoarceţi nimic de la nimeni prin ameninţări, nici să nu învinuiţi pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulţumiţi cu lefurile voastre.
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Joi                                                            6 octombrie

5. NICIUNUL  MAI  MARE  DECÂT  IOAN  BOTEZĂTORUL

a. Explicați scopul învățăturii lui Ioan. Matei 3:4-12.

„Hristos a prezentat aceeași solie pe care a prezentat-o Ioan. [Matei 4:17 
citat.] Dar în timp ce Ioan a predicat în pustie, lucrarea lui Hristos a fost făcută 
în mijlocul poporului. Pentru ca El să ajungă la păcătoși, acolo unde erau ei, El 
a înconjurat rasa umană cu brațul Său omenesc cel mare, în timp ce brațul Său 
divin s-a prins de tronul Celui Infinit, unind omul finit cu Dumnezeul infinit și 
conectând pământul cu cerul.” – The Review and Herald, 15 august 1899.

b. Ce poruncă a prezentat Ioan înaintea lui Irod și care a fost re-
zultatul? Marcu 6:17-29. Ce a spus Isus despre Ioan? Luca 7:28.

„Irod a fost mișcat în timp ce asculta mărturiile puternice, directe, ale lui 
Ioan și, cu interes adânc, a întrebat ce trebuie să facă pentru a deveni ucenicul 
său. Ioan știa faptul că el era pe punctul de a se căsători cu soția fratelui său, în 
timp ce soțul ei trăia încă și i-a spus cu credincioșie lui Irod că acest lucru nu era 
legitim. Irod nu era dispus să facă vreun sacrificiu. El s-a căsătorit cu soția frate-
lui său și prin influența ei l-a prins pe Ioan și l-a pus în închisoare, intenționând 
totuși să-l elibereze... Curând Ioan a fost decapitat, prin influența soției lui Irod. 
Am văzut că ucenicii cei mai umili care Îl urmau pe Isus, care erau martori la mi-
nunile Sale și care auzeau cuvintele de încurajare ce ieșeau de pe buzele Lui, erau 
mai mari decât Ioan Botezătorul; adică, ei au fost mai înălțați și mai onorați și au 
avut mai multă plăcere în viețile lor.” – Experiențe și Viziuni, pg. 154, 155, engl.

Vineri                          7 octombrie
ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Ce speranță oferă Dumnezeu tuturor celor care se supun sub  

nuiaua Sa disciplinei Sale? 
2. Ce trebuie să învățăm din grija lui Ioan cu privire la mediul în care 

trăia el?
3. Cum poate fi literatura noastră de un folos special pentru timpurile 

în care trăim?
4. De ce ne va surprinde Dumnezeu prin modul în care va ilumina lumea?
5. Care sunt câteva lucruri pe care trebuie să le învățăm din viața și 

slujirea lui Ioan Botezătorul?

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Matei 3:4 Ioan purta o haină de păr de cămilă, şi la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică. 5 Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudea şi din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el; 6 şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan. 7 Dar când a văzut pe mulţi din Farisei şi din Saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare? 8 Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră. 9 Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: Avem ca tată pe Avraam! Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. 10 Iată că securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci, orice pom, care nu face rod bun, va fi tăiat şi aruncat în foc. 11 Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine, este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc. 12 Acela Îşi are lopata în mână, Îşi va curăţi cu desăvârşire aria, şi Îşi va strânge grâul în grânar; dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Marcu 6:17 Căci Irod însuşi trimisese să prindă pe Ioan, şi-l legase în temniţă, din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. 18 Şi Ioan zicea lui Irod: Nu-ţi este îngăduit să ţii pe nevasta fratelui tău! 19 Irodiada avea necaz pe Ioan, şi voia să-l omoare. Dar nu putea, 20 căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl ştia om neprihănit şi sfânt; îl ocrotea, şi, când îl auzea, de multe ori sta în cumpănă, neştiind ce să facă; şi-l asculta cu plăcere. 21 Totuşi a venit o zi cu bun prilej, când Irod îşi prăznuia ziua naşterii, şi a dat un ospăţ boierilor săi, mai marilor oştii şi fruntaşilor Galileii. 22 Fata Irodiadei a intrat la ospăţ, a jucat, şi a plăcut lui Irod şi oaspeţilor lui. Împăratul a zis fetei: Cere-mi orice vrei, şi-ţi voi da. 23 Apoi a adăugat cu jurământ: Orice-mi vei cere, îţi voi da, fie şi jumătate din împărăţia mea. 24 Fata a ieşit afară, şi a zis mamei sale: Ce să cer? Şi mama sa i-a răspuns: Capul lui Ioan Botezătorul. 25 Ea s-a grăbit să vină îndată la Împărat, şi i-a făcut următoarea cerere: Vreau să-mi dai îndată, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. 26 Împăratul s-a întristat foarte mult; dar, din pricina jurămintelor sale şi din pricina oaspeţilor, n-a vrut să zică nu. 27 A trimis îndată un ostaş de pază, cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul. Ostaşul de pază s-a dus şi a tăiat capul lui Ioan în temniţă, 28 l-a adus pe o farfurie, l-a dat fetei, şi fata l-a dat mamei sale. 29 Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit de i-au ridicat trupul, şi l-au pus într-un mormânt.Luca 7:28 Vă spun că dintre cei născuţi din femei, nu este nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuşi, cel mai mic în Împărăţia lui Dumnezeu, este mai mare decât el.



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2016 15

                                                         SABAT  15 OCTOMBRIE 2016

APEL DE 
DAR SPECIAL 

PENTRU CENTRUL DE SĂNĂTATE EDEN

Centrul de Sănătate EDEN, situat în Breaza, județul Prahova, România, a 
fost inaugurat în 2 august 1998, fiind unul dintre locurile în care persoane bol-
nave pot să își redobândească sănătatea folosind mijloace de tratament simple, 
naturale, în același timp beneficiind de influența unor lucrători creștini și de 
prezentarea adevărului pe care îl cunoaștem. De-a lungul timpului, în cei 17 
ani de activitate, în jur de 8000 de persoane au ajuns în legătură cu învățăturile 
și modul nostru de viață, pacienții provenind din diferite părți ale pământului, 
unii chiar de la distanțe foarte mari. 

Pentru mic sau mare, din sferele înalte de influență, sau de pe căile umile 
ale vieții, acest Centru de Sănătate s-a dovedit o oază de liniște, de pace, un 
cămin primitor, în care oamenii găsesc alinare atât pentru suferințe fizice, cât și 
pentru neliniștea, stresul, temerile, și problemele care le afectează pacea sufle-
tească. „Nu ne dăm seama cu ce neliniște vin pacienții la sanatoriu, toți dorind 
ajutor, dar unii păstrând o undă de îndoială și de neîncredere, în timp ce alții 
sunt mai încrezători că vor fi alinați... Acei care vin la acest spital vin pentru că 
au nevoie de ajutor și astfel, indiferent de poziția lor socială, recunosc faptul că 
nu se pot ajuta pe ei înșiși.”—Sfaturi pentru sănătate, pag. 333.
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Prin discuțiile zilnice intenționate sau spontane pe care le poartă cu perso-
nalul instituției, prin programele din timpul orelor de rugăciune și din timpul 
Sabatului, prin literatura la care au acces în salon sau în sala de conferințe, sau 
pe care o împrumută de la personalul instituției, pacienții ajung să cunoască 
religia practică, și să fie sensibilizați pentru cuvântul lui Dumnezeu. Deși nu 
toți pacienții exprimă acest lucru, unii recunosc faptul că în alte condiții nu 
ar fi fost interesați de ceea ce le-am fi putut prezenta. Ca urmare, am vrea să 
valorificăm aceste ocazii, și să păstrăm deschisă permanent ușa pentru vestirea 
soliei de la Eden.

Întrucât trecerea timpului și-a pus aprenta asupra facilităților de cazare 
și tratament prin degradare și înalt grad de uzură, în anul 2014, cu susținerea 
financiară a Uniunii Române, s-au început lucrări de renovare și modernizare 
a clădirii, acestea constând în schimbarea tâmplăriei (ferestre, uși), renovarea 
sălilor de tratamente prin schimbarea faianței și gresiei, renovarea bucătăriei, a 
sălii de mese, a holurilor și a unor saloane. Un sprijin considerabil în acest sens 
ne-a venit din partea unei doamne care a fost internată la EDEN ca pacientă, 
asupra minții căreia Duhul Domnului a imprimat dorința de a ajuta financiar 
la aceste lucrări. Însă, lucrările nu s-au finalizat încă, ele continuând în măsura 
fondurilor disponibile. Prioritar am vrea să finalizăm lucrările de renovare a 
saloanelor, a încăperilor pentru tratamente, care nu au fost încă renovate (sau-
na, o sală de băi, bazinul de jacuzzi), și achiziționarea de panouri solare și ma-
teriale izolante pentru clădire, pentru a reduce cheltuielile cu utilitățile (agent 
termic). 

Deoarece nevoile pentru realizarea lucrărilor depășesc puterile financia-
re ale Centrului de Sănătate și ale Uniunii Române, la întâlnirea slujbașilor 
din Regiunea Europa, ținută la Porumbacu, România, în martie 2016, în urma 
vizitei făcute de frați slujbași din Anglia, Franța, Italia, Spania, Portugalia, Un-
garia, împreună cu fr. Matyas Ferenc la Centrul de Sănătate Eden, la îndemnul 
fraților care l-au vizitat, am hotărât să apelăm la generozitatea tuturor fraților 
din Europa care cred că această lucrare este mijlocul rânduit de Dumnezeu 
pentru finalizarea lucrării Sale în lume. Vă rugăm să dăruiți cu generozitate 
în Sabatul din 15 octombrie 2016, fiind conștienți că deși darul nostru poate 
valorează doar cât cei 2 bănuți ai văduvei, în comparație cu nevoile instituției, 
totuși el poate fi folosit pentru a face acest Centru de Sănătate mai primitor 
pentru cei care caută ajutorul aici. Și, pentru a vă convinge personal de lucrarea 
făcută în acest loc, vă invităm călduros să îl vizitați!

    Cu salutări creștine, 
     Frații voștri din Uniunea Română
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   Lecția 3  Sabat, 15 octombrie 2016

Întâlnindu-L pe Mesia
„El Își va paște turma ca un Păstor, va lua mieii în brațe, îi va 

duce la sânul Lui și va călăuzi blând oile care alăptează.” (Isaia 40:11)

„Isus este Păstorul Cel Bun. El Se îngrijește de oile Sale slabe, bol-
nave, rătăcitoare. El le cunoaște pe toate pe nume. Necazul fiecărei oi 
și al fiecărui miel al turmei Sale Îi atinge inima de dragoste compătimi-
toare și strigătul după ajutor ajunge la urechea Sa.” – Mărturii pentru 
comunitate, vol. 5, pg. 346, engl. (rom. cap. Iubirea între frați). 
Recomandare pentru studiu: Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pg. 629-635, engl.  
                                              (rom. cap. Iubirea lui Dumnezeu pentru cei păcătoși).

Duminică         9 octombrie

1. PUTEREA LUI DUMNEZEU ŞI FRAGILITATEA  
 NOASTRĂ CA MURITORI

a. Când avem în vedere planurile noastre pentru viitor, ce tre-
buie să ne amintim? Isaia 40:6-8. Ce altă ilustrație arată, de 
asemenea, măreția lui Dumnezeu și, în același timp, prezintă 
o informație științifică? Isaia 40:22 (prima parte).

„În acest timp, înainte de marea criză finală, la fel ca înainte de prima dis-
trugere a lumii, oamenii sunt absorbiți de plăceri și de lucrurile care încântă 
simțurile. Preocupați de cele văzute și trecătoare, ei au pierdut din vedere cele 
nevăzute și veșnice. Ei sacrifică bogățiile nepieritore pentru lucrurile care pier 
odată cu utilizarea lor. Mințile lor trebuie să fie înălțate, ideile lor despre viață 
să fie extinse. Ei trebuie să fie treziți din letargia visării lumești.

„Din ridicarea și căderea națiunilor, așa cum este clar prezentat pe paginile 
Scrierii Sfinte, ei trebuie să învețe cât de nevrednică este simpla glorie exteri-
oară și lumească. Babilonul, cu toată puterea și splendoarea lui, neegalate de 
atunci în lumea noastră – putere și splendoare care pentru oamenii acelui timp 
păreau atât de stabile și durabile – cum a fost distrus în totalitate! A pierit ca 
«floarea ierbii». În același fel piere tot ce nu Îl are pe Dumnezeu drept temelie. 
Doar ceea ce este legat cu scopul Său și care exprimă caracterul Său poate re-
zista. Principiile Sale sunt singurele lucruri stabile pe care le cunoaște lumea 
noastră.” – Educația, pg. 183, engl. (rom. cap. Istoria și profeția).

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 40:6 Un glas zice: Strigă!  Şi eu am răspuns: Ce să strig?  Orice făptură este ca iarba, şi toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. 7 Iarba se usucă, floarea cade, când suflă vântul Domnului peste ea.  În adevăr, poporul este ca iarba: 8 iarba se usucă, floarea cade; dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.Isaia 40:22 (prima parte) El stă deasupra cercului pământului, şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste înaintea Lui;...
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Luni                                                        10 octombrie

2. SINGURUL DUMNEZEU ADEVĂRAT

a. Profețind despre intrarea trimfală a lui Hristos în Ierusalim, 
ce a revelat Isaia cu privire la lucrarea lui Mesia? Isaia 40:9-11.

„Adevărurile soliei îngerului al treilea au fost prezentate de unii ca o teorie 
seacă; dar în această solie trebuie prezentat Hristos Cel Viu. El trebuie revelat 
ca Cel dintâi și Cel de pe urmă, ca EU SUNT, Rădăcina și Sămânța lui David,  
Luceafărul strălucitor de dimineață. Prin această solie trebuie reprezentat în 
fața lumii caracterul lui Dumnezeu în Hristos.” – Mărturii pentru comunitate, 
vol. 6, pg. 20, engl. (rom. cap. Lucrarea pentru timpul acesta).

„În Hristos este gingășia păstorului, afecțiunea părinților, harul fără ase-
mănare al Mântuitorului milos. El prezintă binecuvântările Sale în termenii cei 
mai atrăgători. El nu se mulțumește doar să vestească aceste binecuvântări. El 
le prezintă în cel mai atractiv mod, pentru a trezi dorința de a le avea. Astfel 
trebuie să prezinte slujitorii Săi bogățiile slavei Darului inexprimabil. Dragos-
tea minunată a lui Hristos va topi și va supune inimile, când simpla repetare a 
doctrinelor nu va realiza nimic... Spuneți oamenilor despre El care este „Princi-
palul dintre zece mii” și Cel „pe deplin minunat” (Cântarea Cântărilor 5:10, 16, 
engl.). Doar cuvintele nu pot spune aceasta. Lăsați ca aceasta să se reflecte în 
caracter și să se manifeste în viață... În fiecare, dragostea îndelung răbdătoare a 
lui Hristos, sfințenia Sa, blândețea, mila și adevărul, trebuie să fie manifestate 
față de lume.” – Hristos Lumina Lumii, pg. 826, 827, engl. (rom. cap. Duceți-vă și 
învățați toate neamurile).

b. Unde trebuie să privim pentru mântuire și de ce? Isaia 45:21, 22.

„Veniți cu toată inima la Isus. Căiți-vă de păcatele voastre, faceți mărturisi-
re față de Dumnezeu, renunțați la toată nelegiuirea și puteți să vă însușiți toate 
promisiunile Sale.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pg. 634, engl. (rom. cap. 
Iubirea lui Dumnezeu pentru cei păcătoși). 

„Nu-și vor menține membrii bisericii noastre privirea ațintită la un Mân-
tuitor crucificat și înălțat, în care sunt centrate speranțele vieții veșnice? Aceas-
ta este solia noastră, argumentul nostru, doctrina noastră, avertizarea noastră 
pentru cel nepocăit, încurajarea noastră pentru cel întristat, speranța pentru 
fiecare credincios. Dacă putem trezi un interes în mințile oamenilor care îi va 
determina să-și ațintească privirea asupra lui Hristos, noi ne putem da la o 
parte și le putem cere doar să continue să-și fixeze ochii asupra Mielului lui 
Dumnezeu. Astfel ei vor primi lecția lor.” – Comentarii Biblice, Galateni cap. 6.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 40:9 Suie-te pe un munte înalt, ca să vesteşti Sionului vestea cea bună; înalţă-ţi glasul cu putere, ca să vesteşti Ierusalimului vestea cea bună; înalţă-ţi glasul, nu te teme, şi spune cetăţilor lui Iuda: Iată Dumnezeul vostru! 10 Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere, şi porunceşte cu braţul Lui. Iată că plata este cu El, şi răsplătirile vin înaintea Lui. 11 El Îşi va paşte turma ca un Păstor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sânul Lui, şi va călăuzi blând oile care alăptează.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 45:21 Spuneţi-le, şi aduceţi-i încoace, ca să se sfătuiască unii cu alţii! Cine a prorocit aceste lucruri de la început, şi le-a vestit de mult? Oare nu Eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu drept şi mântuitor, alt Dumnezeu afară de Mine nu este. 22 Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu altul.
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Marți                                                      11 octombrie

3. O UNIRE DĂINUITOARE

a. Cum a descris Domnul grija tandră pe care o are față de co-
piii Săi? Isaia 49:15, 16; Matei 12:50; Galateni 3:29. Cum pu-
tem fi siguri că suntem incluși între acei copii?

„Cei care au parte de suferința și ocara lui Hristos acum, vor avea parte 
de slava Sa în lumea de apoi. «Lui nu-I este rușine să îi numească frați» (Evrei 
2:11). Îngerii Săi le slujesc. La a doua Sa venire va apărea ca Fiu al omului, 
identificâdu-Se astfel, chiar și în slava Sa, cu omenirea. Pentru cei care au fost 
uniți cu El, El declară: «Dar chiar dacă o mamă și-ar putea uita copilul, `Eu nu 
te voi uita; Iată că te-am săpat pe palmele Mele (Isaia 4:16). Ești permanent 
înaintea Mea.`»...

„O unire cu Hristos prin credință vie este dăinuitoare; fiecare altă unire 
trebuie să piară. Hristos ne-a ales întâi, plătind un preț infinit pentru răscum-
părarea noastră; și adevăratul credincios Îl alege pe Hristos ca Cel dintâi, Cel 
de pe urmă și Cel mai bun în toate. Dar această unire ne costă ceva. Este o uni-
re de totală dependență, în care trebuie să intre o ființă mândră. Toți cei care 
construiesc această unire trebuie să simtă nevoia lor de sângele ispășitor al lui 
Hristos. Ei trebuie să aibă o schimbare a inimii. Ei trebuie să-și supună pro-
pria voință, voinței lui Dumnezeu. Va fi o luptă cu obstacole externe și interne. 
Trebuie să aibă loc o lucrare dureroasă de detașare, precum și o lucrare de 
atașare. Mândria, egoismul, vanitatea, asemănarea cu lumea – păcatul sub toa-
te formele sale – trebuie să fie biruit, dacă dorim să intrăm în unire cu Hristos. 
Motivul pentru care mulți consideră viața de creștin atât de regretabil de grea, 
pentru care ei sunt atât de nestatornici, atât de schimbători, este că încearcă să 
se atașeze de Hristos fără o detașare prealabilă de acești idoli nutriți.” – Mărtu-
rii pentru comunitate, vol. 5, pg. 230, 231, engl. (rom. cap. Un apel).

b. Odată ce ne predăm întreaga noastră ființă pentru călăuzirea 
Păstorului Cel Bun, ce asigurare ne este dată? Psalmii 36:7; 34:22.

„Cel care a luat asupra Lui Însuși umanitatea, știe cum să compătimească 
cu suferința umană. Hristos nu doar că știe fiecare suflet și nevoile speciale și 
încercările acelui suflet, dar El știe toate circumstanțele care irită și dezorien-
tează spiritul. Mâna Sa este întinsă cu gingășie compătimitoare spre fiecare 
copil suferind. Cei care suferă cel mai mult au cel mai mult din compasiunea și 
mila Sa. El este atins de simțământul neputințelor noastre și dorește să depu-
nem la picioarele Sale nedumeririle și problemele noastre și să le abandonăm 
acolo.” – Pe urmele Marelui Medic, pg. 249, engl. (rom. cap. Vindecarea minții).

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
3A Isaia 49:15 Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează, şi să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuşi Eu nu te voi uita cu nici un chip: 16 Iată că te-am săpat pe mâinile Mele, şi zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor Mei! Matei 12:50 Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă.Galateni 3:29 Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi sămânţa lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Psalmii 36:7 Cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost.Psalmii 34:22 Domnul scapă sufletul robilor Săi, şi nici unul din cei ce se încred în El, nu este osândit.
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Miercuri                  12 octombrie

4. SLĂVIND LEGEA

a. Ce lucrare ar vrea Isus să facem pentru sufletele care sunt în 
întuneric? Isaia 42:5-7.

„Ca popor, trebuie să fim reconvertiți, viețile noastre să fie sfințite pen-
tru a prezenta adevărul așa cum este el în Isus. În lucrarea de răspândire a 
publicațiilor noastre putem vorbi despre dragostea Mântuitorului dintr-o 
inimă caldă, vibrantă. Doar Dumnezeu are puterea de a ierta păcatele; dacă 
nu spunem această solie celor neconvertiți, neglijența noastră poate să ducă 
la ruina lor. Adevărurile Bibliei, binecuvântate și salvatoare de suflete, sunt 
publicate în scrierile noastre. Există mulți care pot ajuta în lucrarea de vânzare 
a revistelor noastre. Domnul ne cheamă pe toți să căutăm să salvăm sufletele 
care pier. Satan este la lucru pentru a amăgi chiar și pe cei aleși, iar acum este 
timpul nostru de a lucra cu vigilență. Cărțile și scrierile noastre trebuie să fie 
aduse în atenția oamenilor; Evanghelia adevărului prezent trebuie să fie dată 
orașelor noastre fără întârziere. Nu ne vom ridica noi la datoriile noastre? 

„Dacă facem din viața și învățăturile lui Hristos studiul nostru, fiecare 
eveniment care trece va oferi un text pentru un discurs impresionant. Astfel 
a predicat Mântuitorul Evanghelia pe drumuri și cărări; și, în timp ce vorbea, 
mica grupă care Îl asculta se extindea la o mare mulțime.” – Mărturii pentru 
comunitate, vol. 9, pg. 63, engl. (rom. cap. Publicațiile noastre).

b. Cum consideră Dumnezeu Legea Sa? Isaia 42:21. Ce putem 
învăța din aceasta?

„Trebuie să ne străduim să trezim membrii bisericii și pe cei care nu fac 
nicio mărturisire, pentru a vedea și a asculta pretențiile Legii cerului. Trebuie 
să slăvim această lege și să o facem onorabilă.” – Solii Alese, vol. 2, pg. 403.

„Tocmai Cel care, cu secole în urmă, rostise Legea de pe Muntele Sinai, 
venea acum să mărească legea și să o face onorabilă. În Predica Sa de pe Munte, 
El a explicat legea, arătând ce cuprinde fiecare precept. Lăcomia a fost indicată 
de El ca fiind idolatrie, pofta adulter și mânia crimă. El a demonstrat spiritua-
litatea Legii și a evidențiat că ea atinge fiecare etapă a vieții.

„Înaintea universului cerurilor, înaintea îngerilor căzuți și înaintea celor 
pe care a venit să îi salveze, Hristos a trăit Legea lui Dumnezeu. Prin asculta-
rea supremă de cerințele ei, El a înălțat-o și a întărit-o.... Așa cum Hristos a trăit 
legea în natura Sa umană, la fel putem să facem și noi dacă ne vom prinde de putere 
pentru rezistență.” – The Signs of the Times, 4 martie 1897.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
 Isaia 42:5 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, care a făcut cerurile şi le-a întins, care a întins pământul şi cele de pe el, care a dat suflare celor ce-l locuiesc, şi suflet celor ce merg pe el. 6 Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire, şi Te voi lua de mână, Te voi păzi şi Te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii Lumina neamurilor, 7 să deschizi ochii orbilor, să scoţi din temniţă pe cei legaţi, şi din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 42:21 Domnul a voit, pentru dreptatea Lui, să vestească o lege mare şi minunată.
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Joi                                                            13 octombrie

5. PĂZINDU-NE OCHII ŞI URECHILE

a. Ce dorește Dumnezeu să facem cu ochii și urechile noastre? 
Isaia 42:19, 20. De ce?

„Dumnezeu nu dorește să ascultăm tot ce este de ascultat sau să vedem tot 
ce este de văzut. Este o mare binecuvântare să închidem urechile ca să nu au-
zim și ochii ca să nu vedem. Cea mai mare preocupare ar trebui să fie să avem o 
vedere clară pentru a discerne propriile noastre lipsuri și un auz ascuțit pentru 
a capta toată mustrarea și instruirea necesară, ca nu cumva, prin neatenție și 
neglijență, să le lăsăm să ne scape și să devenim ascultători uituci și nu împli-
nitori ai lucrării.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 1, pg. 707, 708, engl. (rom. 
cap. Poziția soțului).

„Ceea ce oferim minților și sufletului nostru pentru a fi hrănite este de 
importanță crucială. Putem permite minților să trăiască sub romantism și clă-
dire de castele, și ce va face aceasta pentru noi? Aceasta ne va ruina, suflet și 
trup... Dorim să avem acea putere care ne face în stare să închidem ochii față 
de scenele care nu sunt înălțătoare, care nu înnobilează, care nu ne vor curăți 
și rafina; și să ținem urechile închise față de orice este interzis în Cuvântul lui 
Dumnezeu. El ne interzice să ne imaginăm răul, să vorbim rău și chiar să ne 
gândim la rău.” – Înalta noastră chemare, pg. 334, engl.

b. Ce dorește Dumnezeu să privim? Evrei 12:1, 2.

„Să privim la Isus și să luăm în considerare frumusețea caracterului Său, și 
prin privire vom fi schimbați în același chip.” – Ibid.

Vineri                                                      14 octombrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Cum ne va da un simț al propriei noastre condiții muritoare o per-

spectivă mai bună în viață?
2. În ce moduri trebuie să le spunem altora despre Isus și dragostea Sa?
3. Explicați adâncimea unei uniri adevărate cu Hristos.
4. În ce sens a slăvit Hristos Legea prin învățătura și exemplul Său?
5. Față de ce lucruri trebuie să ne închidem ochii și urechile noastre?

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 42:19 Cine este orb, dacă nu robul Meu şi surd ca solul Meu, pe care îl trimit? Cine este orb ca prietenul lui Dumnezeu, şi orb ca robul Domnului? 20 Ai văzut multe, dar n-ai luat seama la ele; ai deschis urechile, dar n-ai auzit:

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Evrei 12:1 Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică, şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne, şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. 2 Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi stă la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.
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   Lecția 4                                                      Sabat, 22 octombrie 2016

Mângâiere și grijă din partea Creatorului
„[Slujitorul lui Dumnezeu] nu va cădea, nici nu se va descuraja, 

până nu va așeza judecata pe pământ: și  ostroavele vor nădăjdui în 
legea lui.” (Isaia 42:4, engl.)

„Prin studierea Cuvântului lui Dumnezeu trebuie să realizăm că 
nu suntem lăsați în slăbiciunea noastră, în îndoielile noastre și că nu 
există niciun  motiv pentru a ne cufunda în descurajare. Vorbiți des-
pre credință; acționați în credință. Cultivați credința care lucrează prin 
dragoste și curăță sufletul.” – The Review and Herald, 19 mai 1896.

Recomandare pentru studiu:  Pe urmele Marelui Medic, pg. 29-43, engl.  
                                            (rom. cap. Zile de slujire).

Duminică        16 octombrie

1. UN MODEL PENTRU NOI

a. Unde ne îndeamnă Dumnezeu Tatăl să privim noi toți și de 
ce? Isaia 42:1.

„Isus era fântâna harului vindecător pentru lume și în toți acei ani retrași 
în Nazaret, viața Lui s-a revărsat în torente de simpatie și sensibilitate. Cei 
în vârstă, cei întristați și cei împovărați de păcat, copiii la joacă în bucuria lor 
inocentă, micile creaturi din dumbrăvi, răbdătoarele animale de povară – toate 
erau mai fericite în prezența Sa. El, Cel al cărui cuvânt de putere susținea lu-
mile, obișnuia să se aplece pentru a ajuta unei păsări rănite. Nimic nu îi scăpa 
observației Sale, nimic nu considera nevrednic pentru a-i sluji. 

„Astfel, în timp ce creștea în înțelepciune și statură, Isus era tot mai plăcut 
lui Dumnezeu și oamenilor. ... Atmosfera de speranță și curaj care Îl înconju-
rau, Îl făceau o binecuvântare în fiecare cămin. ...

„El trăia pentru a-L  mulțumi, a-L onora și a-L slăvi pe Tatăl Său în lucru-
rile obișnuite ale vieții. Lucrarea Sa a început prin consacrarea meseriei umile 
a tâmplarului care trudea pentru pâinea sa zilnică. El Îi slujea lui Dumnezeu 
exact la fel de mult atunci când lucra în atelierul tâmplarului ca și atunci când 
săvârșea minuni pentru mulțime. Și fiecare tânăr care urmează exemplul de 
credincioșie și ascultare dat de Hristos în căminul Său umil, poate pretinde 
acele cuvinte rostite despre El: ...«Iată Robul Meu, pe care-L sprijin, Alesul 
Meu, în care Își găsește plăcere sufletul Meu» (Isaia 42:1) – Hristos Lumina Lu-
mii, pg. 74, engl. (rom. cap. Ca un prunc).

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 42:1 Iată Robul Meu, pe care-L sprijinesc, Alesul Meu, în care Îşi găseşte plăcere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata.
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Luni                   17 octombrie

2. UNICUL MAESTRU ÎNVĂŢĂTOR

a. Ce se înțelege din profeția lui Isaia despre glasul lui Isus? 
Isaia 42:2.

„Glasul lui Hristos nu era auzit în stradă, în controversă gălăgioasă cu cei 
care erau contra doctrinei Sale. Vocea Sa nu se auzea nici în stradă în rugăciune 
către Tatăl Său, pentru a fi auzit de oameni. Glasul Său nu se auzea în ilarita-
te. Glasul Său nu se ridica pentru a Se înălța pe Sine și a aduna aplauzele și 
lingușirea oamenilor. Când era implicat în instruire, El Își retrăgea ucenicii de-
parte de gălăgia și confuzia orașelor aglomerate, în ceva loc retras mai în armo-
nie cu lecțiile de umilință, pietate și virtute pe care dorea să le imprime asupra 
minților lor. El se ferea de lauda omenească și alegea singurătatea și izolarea 
plină de pace în locul gălăgiei și confuziei vieții muritoare. Glasul Său era adesea 
auzit în mijlociri stăruitoare, predominante către Tatăl Său; totuși, pentru aceste 
manifestări El alegea muntele singuratic și petrecea frecvent toată noaptea în 
rugăciune pentru putere ca să-L susțină sub ispitele pe care avea să le întâlnească 
și să îndeplinească lucrarea importantă pe care a venit să o realizeze pentru mân-
tuirea omului. Cererile Sale erau stăruitoare și amestecate cu strigăte puternice 
și lacrimi. În ciuda muncii sufletului în cursul nopții, El nu-Și înceta munca în 
timpul zilei. Dimineața avea să-Și reia în tăcere activitatea Sa de caritate și bine-
facere dezinteresată. – The Spirit of Prophecy, vol. 2, pg. 30, 31.

„Mântuitorul urma să se comporte între oameni în contrast marcant cu 
învățătorii din zilele Sale. În viața Sa nu urma să se observe vreo controversă 
gălăgioasă, închinare ostentativă, fapte pentru a câștiga aplauze. Mesia avea să 
se ascundă în Dumnezeu și Dumnezeu avea să fie descoperit în caracterul Fi-
ului Său.” – Profeți și regi, pg. 693, engl. (rom. cap. Venirea unui Răscumpărător).

b. Ce au spus despre modul Lui de vorbire cei care au auzit 
cuvintele lui Isus? Ioan 7:46.

„Isus este exemplul nostru. Vocea sa era muzicală și nu se ridica niciodată 
în note înalte, tensionate, în timp ce vorbea poporului Său. El nu vorbea atât de 
repede încât cuvintele Sale să se îngrămădească unele peste altele într-un așa 
mod încât să se facă greu de înțeles. El pronunța distinct fiecare cuvânt.” – The 
Review and Herald, 5 martie 1895.

„[Ucenicii din camera de sus] au privit mâinile și picioarele străpunse de cuie-
le nemiloase. Ei I-au recunoscut glasul, care nu se asemăna cu niciun  altul pe care 
îl auziseră vreodată.” – Hristos Lumina Lumii, pg. 803, engl. (rom. cap. Pace vouă!)

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 42:2 El nu va striga, nu-Şi va ridica glasul, şi nu-l va face să se audă pe uliţe.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Ioan 7:46 Aprozii au răspuns: Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta.
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Marți        18 octombrie

3. AJUNGÂND LA ALŢII

a. Ce altceva a profețit Isaia cu privire la Isus? Isaia 42:3. Ce 
s-a inclus în lucrarea Domnului? Ioan 10:16. Matei 12:20, 21.

„Biserica nu a fost educată corespunzător pentru a lucra în afara propriului 
ei popor. Multe suflete din afara bisericii ar fi putut fi luminate și o lumină mult 
mai mare ar fi putut fi adusă în biserică, dacă fiecare membru din fiecare țară, 
care pretinde să aibă lumina avansată a adevărului, ar fi lucrat cu toată inima, 
și cu tot sufletul, și cu tot glasul pentru câștigarea sufletelor la adevăr. Se reali-
zează, în general, prea puțin lucru de către membrii bisericii pentru cei care au 
nevoie de lumină, cei care sunt în afara bisericii Adventiștilor de Ziua a Șaptea. 
... Domnul a subliniat datoria fiecărui suflet. La judecată, nimeni nu va avea nicio 
scuză de prezentat pentru că nu și-a îndeplinit datoria.” – Mărturii pentru predica-
tori, pg. 127, 128, engl. (rom. cap. Înaltul standard al lui Dumnezeu).

„Pentru inima lui Hristos, însăși prezența necazului era un strigăt pentru 
ajutor. Cel sărac, cel bolnav, cel părăsit, cel proscris, cel descurajat, cel deza-
măgit găseau în El un Mântuitor milos, un Vindecător Puternic. ... Hristos Își 
identifică interesele cu cele ale omenirii suferinde și ne spune că tot ce facem 
pentru a alina un suferind, facem pentru El.” – Slujirea Medicală, pg. 121.

b. Cu ce scop a venit Isus în această lume? Ioan 3:17. Ce 
dovedește răbdarea Sa cu cei păcătoși?

„Când Iuda s-a alăturat ucenicilor, el nu era insensibil la frumusețea carac-
terului lui Hristos. El simțea influența acelei puteri divine care atrăgea sufletele 
la Mântuitorul. El care a venit nu pentru a zdrobi trestia frântă, nici pentru a 
stinge mucul care fumegă, nu avea să respingă acest suflet atât timp cât chiar și o 
singură dorință îl îndrepta către lumină. Mântuitorul a citit inima lui Iuda; El știa 
adâncimile nelegiuirii în care avea să se afunde Iuda dacă nu era eliberat prin ha-
rul lui Dumnezeu. Aducându-l pe acest om în legătură cu Sine, El l-a pus acolo 
unde putea, zi de zi, să fie în contact cu revărsarea dragostei Sale neegoiste. Dacă 
dorea să-și deschidă inima față de Hristos, harul divin urma să izgonească de-
monul egoismului și chiar Iuda putea să devină un supus al împărăției lui Dum-
nezeu.” – Hristos Lumina Lumii, pg. 294, engl. (rom. cap. Alegerea celor doisprezece).

„Isus tânjea după sufletul [lui Iuda]. El simțea pentru el o povară asemenea 
celei pentru Ierusalim când a plâns pentru orașul osândit. Inima Sa plângea: 
Cum pot să te părăsesc? Puterea constrângătoare a acelei iubiri a fost simțită de 
Iuda.” – Ibid., pg. 645, engl. (rom. cap. Un serv al servilor).

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 42:3 Trestia frântă n-o va zdrobi, şi mucul care mai arde încă, nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr.Ioan 10:16 Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor.Matei 12:20 Nu va frânge o trestie ruptă, şi nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata. 21 Şi Neamurile vor nădăjdui în Numele Lui.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Ioan 3:17 Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.
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Miercuri         19 octombrie

4. UN AJUTOR STATORNIC

a. Care a fost atitudinea lui Isus în situații dificile și cum ne 
poate ajuta acest exemplu? Isaia 42:4.

„[Isus] a atins adâncimea reală a suferinței și durerii umane, pentru a lua 
omul așa cum l-a găsit, o ființă mânjită de corupție, degradată de viciu, de-
pravată prin păcat și unită cu Satan în apostazie și a-l ridica pentru a sta pe 
tronul Său. Dar a fost scris despre El că «nu va slăbi, nici nu se va lăsa» și El a 
mers înainte pe calea lepădării de sine și a sacrificiului de sine, dându-ne un 
exemplu pe care trebuie să-l urmăm după pașii Săi. Trebuie să lucrăm așa cum 
a lucrat Isus, îndepărtându-ne de propria plăcere, întorcându-ne de la ademe-
nirile lui Satan, disprețuind ușurătatea și detestând egoismul, astfel încât să 
putem vedea și salva ceea ce este pierdut, aducând suflete din întuneric la lu-
mină, în strălucirea dragostei lui Dumnezeu. Am fost delegați să înaintăm și să 
predicăm Evanghelia la orice făptură. Trebuie să aducem celui pierdut vestea 
că Hristos poate ierta păcatul, poate reînnoi firea, poate îmbrăca sufletul în ha-
inele neprihănirii Sale, aducând păcătosul la gândul Său drept și să îl învățăm 
și să îl facem potrivit pentru a fi conlucrător cu Dumnezeu. – Fundamentals of 
Christian Education, pg. 199.

b. Ce asigurare este dată tuturor celor care caută să lucreze 
pentru Dumnezeu în sfera lor? Isaia 40:30, 31.

„Înaintea tinerilor sunt posibilități minunate de a prinde făgăduințele Cu-
vântului lui Dumnezeu. Cu greu poate mintea omenească să cuprindă realiză-
rile spirituale care pot fi atinse pe măsură ce oamenii devin părtași ai naturii di-
vine. Corectând zilnic greșelile și obținând victorii, ei se transformă în bărbați 
și femei puternice, înțelepte în Hristos. ...

„Omul care Îl așteaptă pe Domnul este puternic în tăria sa, suficient de 
puternic pentru a rămâne statornic sub mare presiune. Totuși el este ușor îndu-
plecat de partea milei și compasiunii, care sunt partea lui Hristos. Sufletul care 
se supune lui Dumnezeu este gata de a îndeplini voința lui Dumnezeu; el caută 
cu sârguință și umilință să afle acea voință. El acceptă disciplina și se teme să 
umble după propria sa judecată finită. El este în comuniune cu Dumnezeu și 
conversația sa este în ceruri.

„Legat de Cel Nemărginit, omul este făcut părtaș al naturii divine. Asupra 
lui săgețile răului nu au niciun  efect; pentru că el este îmbrăcat cu armura ne-
prihănirii lui Hristos.” – My Life Today, pg. 277.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 42:4 El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va aşeza dreptatea pe pământ; şi ostroavele vor nădăjdui în legea Lui.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 40:30 Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină; 31 dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc.
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Joi                                                            20 octombrie

5. CE DUMNEZEU MĂREŢ SLUJIM!

a. Ce ne spune Isaia despre puterea lui Dumnezeu? Isaia 40:26-29.

„În cântecul păsării, în foșnetul copacilor și în muzica mării, încă putem 
auzi glasul Său care a vorbit cu Adam în Eden în răcoarea zilei. Și în timp ce 
privim puterea Sa în natură, găsim mângâiere, întrucât Cuvântul care a cre-
at toate lucrurile este acela care oferă viață pentru suflet. El „care a zis: «Să 
lumineze lumina din întuneric», ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să 
strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos (2 
Corinteni 4:6).” – Hristos Lumina Lumii, pg. 281, 282, engl. (rom. cap. Sabatul).

„Stelele au, de asemenea, o solie de încurajare pentru fiecare ființă umană. 
În acele ore care vin asupra tuturor, când inima este istovită și ispitele apasă 
rana; când obstacolele par de neînvins, scopurile vieții imposibil de atins și 
promisiunile ei frumoase sunt ca merele din Sodoma; unde se poate găsi atunci 
asemenea curaj și statornicie ca în acea lecție pe care Dumnezeu ne-a invitat să 
o învățăm de la stele în cursul lor netulburat?” – Educația, pg. 115, engl. (rom. 
cap. Solia stelelor).

b. Când luăm seama la măreția lui Dumnezeu, ce vom fi deter-
minați să facem? 1 Samuel 12:24; Marcu 5:19; Psalmii 31:19.

„Copacul din deșert este un simbol a ceea ce Dumnezeu intenționează să fie 
viața copiilor Săi în această lume. Ei trebuie să ghideze sufletele împovărate, pli-
ne de neliniște și gata să piară în deșertul păcatului, la apa vie.” – Ibid., pg. 116.

Vineri                        21 octombrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Cum pot creștinii – incluzând tineretul – să împlinească Isaia 42:1 

în viața lor zilnică?
2. Ce a făcut distinct stilul lui Hristos de învățătură în această lume?
3. Cum putem urma exemplul lui Hristos în a ajuta celor care sunt în 

afara bisericii?
4. Pe măsură ce creștem în înțelepciune, ce vom face în fiecare zi?
5. Ce lecție putem învăța de la stele?

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 40:26 Ridicaţi-vă ochii în sus, şi priviţi! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în şir, oştirea lor? El le cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că una nu lipseşte. 27 Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele: Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului, şi dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu? 28 Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel veşnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. 29 El dă tărie celui obosit, şi măreşte puterea celui ce cade în leşin.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
1Samuel 12:24 Temeţi-vă numai de Domnul, şi slujiţi-I cu credincioşie din toată inima voastră; căci vedeţi ce putere desfăşoară El printre voi.Marcu 5:19 Isus nu i-a dat voie, ci i-a zis: Du-te acasă la ai tăi, şi povesteşte-le tot ce ţi-a făcut Domnul, şi cum a avut milă de tine.Psalmii 31:19 O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine, şi pe care o arăţi celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor!
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    Lecția 5                                                      Sabat, 29 octombrie 2016

Privind Mielul
„Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fă-

rădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin 
rănile Lui suntem tămăduiți” (Isaia 53:5).

„Priviți, o, priviți la crucea de la Calvar; priviți victima regească 
suferind în dreptul vostru.” – That I May Know Him, pg. 65.
Recomandare pentru studiu: Mărturii pentru comunitate, vol. 2, pg. 200-215, engl.  
                                                     (rom. cap. Suferințele lui Hristos).

Duminică                                               23 octombrie

1. LIMBA ÎNVĂŢĂTORULUI

a. Cum putem vorbi altora asemenea lui Isus? Isaia 50:4, 5.

„În mod natural noi suntem centrați asupra eului și încrezuți. Dar când 
învățăm lecțiile pe care Hristos dorește să le învățăm, devenim părtași ai na-
turii Sale; de atunci încolo noi trăim viața Sa. Exemplul minunat al lui Hristos, 
gingășia fără egal cu care El a pătruns sentimentele altora, plângând cu cei 
care plângeau, bucurându-se cu cei care se bucurau, trebuie să aibă o influență 
adâncă asupra caracterului tuturor celor care Îl urmează în sinceritate. ...

„Peste tot în jurul nostru sunt suflete bolnave. Aici și acolo, oriunde le pu-
tem găsi. Să cercetăm acești suferinzi și să spunem un cuvânt la vreme potri-
vită pentru a le alina inimile. Să fim întotdeauna canale prin care să se reverse 
apele înviorătoare ale compasiunii.

„În toate asocierile noastre ar trebui să reținem faptul că în experiența al-
tora există capitole sigilate de privirea muritorilor. Pe paginile memoriei sunt 
istorii triste care sunt păzite cu sfințenie de ochii curioși. Există bătălii puter-
nice, înregistrate demult în circumstanțe de încercare, poate probleme în viața 
de cămin care slăbesc zi de zi curajul, încrederea și credința. Cei care duc lupta 
vieții în condiții foarte nefavorabile pot fi întăriți și încurajați de micile atenții 
care costă doar un efort iubitor. Pentru aceștia, strângerea de mână binevoitoa-
re, din inimă, venită de la un prieten adevărat face mai mult decât aurul sau 
argintul. Cuvintele de amabilitate sunt la fel de bine primite ca zâmbetul înge-
rilor.” – Pe urmele Marelui Medic, pg. 157, 158, engl. (rom. cap. Dând învățătură 
și vindecând).

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 50:4 Domnul Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să ştiu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El Îmi trezeşte, în fiecare dimineaţă, El Îmi trezeşte urechea, să ascult cum ascultă nişte ucenici. 5 Domnul Dumnezeu Mi-a deschis urechea, şi nu M-am împotrivit, nici nu M-am tras înapoi.
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Luni                24 octombrie

2. O SCENĂ DE CONTEMPLAT

a. Care au fost câteva din lucrurile pe care Hristos le-a suferit 
pentru noi? De ce a făcut aceasta? Isaia 50:6; 52:13-15.

„Fiul slăvit al lui Dumnezeu... a suportat insulta, batjocora și abuzul 
rușinos, până când «atât de schimonosită Îi era fața și atât de mult se deosebea 
înfățișarea Lui de a fiilor oamenilor» (Isaia 52:14).

Cine poate înțelege dragostea care este prezentată aici! Oștile îngerești Îl 
priveau cu mirare și durere cum El care fusese Maiestatea cerului și care purta-
se coroana de slavă, purta acum cununa de spini, o victimă sângerândă în fața 
mâniei unei gloate înfuriate, expus nebuniei demente de mânia lui Satan. Priviți 
Suferindul răbdător! Pe capul Său este cununa de spini. Sângele Său curge din 
fiecare rană. Toate acestea drept consecință a păcatului! Nimic nu l-ar fi putut 
determina pe Hristos să părăsească onoarea și maiestatea Sa din ceruri și să 
vină într-o lume păcătoasă, pentru a fi neglijat, disprețuit și respins de cei pe 
care a venit să îi salveze și, în final, să sufere pe cruce, decât dragostea veșnică, 
răscumpărătoare, care întotdeauna va rămâne un mister.” – Mărturii pentru co-
munitate, vol. 2, pg. 207, engl. (rom. cap. Suferințele lui Hristos).

„Mândria și adorarea de sine nu pot înflori în sufletul care ține proaspete în 
memorie scenele de la Calvar.” – Hristos Lumina Lumii, pg. 661, engl. (rom. cap. 
În amintirea Mea).

b. Descrieți înfățișarea lui Isus după cum fost prezisă de profetul 
Isaia. Isaia 53:2. De ce se întorc mulți de la înfățișarea Sa simplă?

„Asociațiile lumești atrag și orbesc simțurile, astfel încât pietatea, temerea de 
Dumnezeu, credincioșia și loialitatea nu au nicio putere de a menține omul sta-
tornic. Viața umilă, modestă a lui Hristos pare cu totul neatractivă. Pentru mulți 
care pretind a fi fii și fiice ale lui Dumnezeu, Isus, Maiestatea cerului, este ca «un 
Lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire.»” – 
Căminul Advent, pg. 461, engl. (rom. cap. Prietenii sănătoase și prietenii nesănătoase).

„Profeția a prezis că Hristos avea să apară ca un Lăstar dintr-un pământ 
uscat [Isaia 53:2, 3 citat.] Acest capitol trebuie studiat. El Îl prezintă pe Hristos 
ca Mielul lui Dumnezeu. Cei care sunt înălțați de mândrie, ale căror suflete 
sunt pline de vanitate, trebuie să privească la acest tablou al Răscumpărăto-
rului și să se umilească în praf. Întregul capitol trebuie încredințat memori-
ei. Influența sa va supune și va umili sufletul întinat de păcat și îngâmfat  de 
înălțare  de sine.” – The Youth`s Instructor, 20 decembrie 1900.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 50:6 Mi-am dat spatele înaintea celor ce Mă loveau, şi obrajii înaintea celor ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am ascuns faţa de ocări şi de scuipări.Isaia 52:13 Iată, Robul Meu va propăşi; Se va sui, Se va ridica, Se va înălţa foarte sus. 14 După cum pentru mulţi a fost o pricină de groază  atât de schimonosită Îi era faţa, şi atât de mult se deosebea înfăţişarea Lui de a fiilor oamenilor 15 tot aşa, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie; înaintea Lui împăraţii vor închide gura, căci vor vedea ce nu li se mai istorisise, şi vor auzi ce nu mai auziseră

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 53:2 El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă.
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Marți                                                      25 octombrie

3. DISPREŢUIT ŞI RESPINS

a. Cum răspund mulți dragostei lui Isus? Isaia 53:3. Ce a pur-
tat El pentru noi? Versetele 4, 5. 

„Prin sacrificiu nemărginit și suferință inexprimabilă, Răscumpărătorul 
nostru a pus răscumpărarea la îndemâna noastră. El a fost în această lume dez-
onorat și necunoscut, pentru ca prin condescendența Sa minunată și umilința 
Sa, să poată înălța omul pentru a primi onorurile veșnice și bucuriile nemu-
ritoare din curțile cerești. În timpul celor treizeci de ani de viață pe pământ, 
inima Sa a fost chinuită de agonie inimaginabilă. Cărarea de la staul la Calvar 
a fost umbrită de mâhnire și durere. El a fost un om al durerilor, obișnuit cu 
suferința, îndurând asemenea suferință încât nicio limbă umană nu o poate de-
scrie. El ar fi putut spune cu adevărat: «Priviți și vedeți dacă este vreo durere ca 
durerea mea» (Plângeri 1:12). Urând păcatul cu o ură desăvârșită, El a strâns, 
totuși, la sufletul Său păcatele întregii lumi. Lipsit de vinovăție, El a purtat 
pedeapsa vinovaților. Inocent, S-a oferit, totuși, ca înlocuitor al călcătorului de 
Lege. Vina fiecărui păcat apăsa cu greutatea ei asupra sufletului divin al Răs-
cumpărătorului lumii. Gândurile rele, cuvintele rele, faptele rele ale fiecărui 
fiu și ale fiecărei fiice a lui Adam, au adus pedeapsă asupra Lui Însuși; pentru 
că El devenise înlocuitorul omului. Deși vina păcatului nu era a Sa, duhul Său 
a fost zdrobit și rănit de nelegiuirile oamenilor și El care nu cunoștea păcatul, 
a devenit păcat pentru noi, pentru ca noi să putem fi făcuți neprihănire a lui 
Dumnezeu în El.” – Solii Alese, vol. 1, pg. 322.

„Cât de puțini au o idee a chinului care a zdrobit inima Fiului lui Dumnezeu în 
timpul celor treizeci de ani ai vieții Sale pe pământ.” – That I May Know Him, pg. 66.

„Fiul lui Dumnezeu a fost respins și disprețuit de dragul nostru. Poți tu, 
în lumina deplină a crucii, privind prin ochii credinței suferințele lui Hristos, 
să vorbești despre poveștile tale de văicăreală și întristările tale? Poți tu să 
nutrești răzbunare față de vrăjmașii inimii în timp ce rugăciunea lui Hristos 
vine de pe buzele Sale palide și tremurânde pentru cei care-l defăimau, pentru 
ucigașii Săi – «Tată, iartă-i; căci nu știu ce fac» (Luca 23:34)? ...

„Nu trebuie să ne dăm înapoi de la adâncimile umilinței la care a fost su-
pus Fiul lui Dumnezeu pentru ca noi să fim ridicați din degradare și din robia 
păcatului la un loc la dreapta Sa. ...Este momentul cel mai potrivit să ne de-
votăm puținele ore prețioase rămase din timpul nostru de probă pentru a ne 
spăla hainele caracterului nostru și a le albi în sângele Mielului, ca să putem 
fi parte din acea grupă îmbrăcată în alb care va sta în apropierea marelui tron 
alb.” – Ibid., pg. 65.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 53:3 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.Isaia 53:4 Totuşi, El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit. 5 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi
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Miercuri                                                 26 octombrie

4. VICTIMA CARE NU SE PLÂNGE

a. Ce trebuie să învățăm din modul în care a răspuns Isus abu-
zului acumulat asupra Sa în timpul crucificării Sale? Isaia 
53:6-9; 1 Petru 2:19-24.

„Trebuie să ne așezăm în locul nostru potrivit în căință umilă la piciorul cru-
cii. Putem învăța lecțiile blândeții și umilinței minții, în timp ce urcăm pe Mun-
tele Calvar și, privind la cruce, Îl vedem pe Mântuitorul nostru în agonie, pe Fiul 
lui Dumnezeu murind, Cel Drept pentru cel nedrept. Priviți-L pe Cel care putea 
convoca legiuni de îngeri în sprijinul Său printr-un cuvânt, un subiect al batjoco-
rii și distracției, al ocării și urii. El Se dă pe Sine ca jertfă pentru păcat. Când a fost 
ocărât, nu a amenințat; când a fost acuzat în mod fals, nu Și-a deschis gura. El 
se roagă pe cruce pentru ucigașii Săi. El moare pentru ei. Plătește un preț infinit 
pentru fiecare din ei. Nu ar pierde pe niciunul care a fost cumpărat cu un preț 
atât de mare. El se lasă să fie lovit și biciuit fără niciun  murmur. Și această victi-
mă care nu se plânge este Fiul lui Dumnezeu. Tronul Său este veșnic și împărăția 
Sa nu va avea sfârșit.” – That I May Know Him, pg. 65.

„În umanitatea Sa, Hristos a fost încercat prin ispite cu atât mai mari, cu 
energie cu atât de mult mai mare decât a fost încercat omul de cel rău, cu cât 
natura Sa a fost mai mare decât cea a omului. Acesta este misterul adânc al 
adevărului, că Hristos este legat de omenire prin cele mai sensibile simpatii. 
Lucrările rele, gândurile rele, cuvintele rele ale fiecărui fiu și ale fiecărei fiice 
a lui Adam, apasă asupra sufletului divin. Păcatele omului au adus pedeapsă 
asupra Sa, pentru că El devenise înlocuitorul omului și a luat asupra lui Însuși 
păcatele lumii.” – Ibid., pg. 66. 

b. Care a fost scopul cerului prin întruparea lui Hristos? Isaia 
53:10.

„Maiestatea cerului nu S-a mulțumit pe Sine. Tot ce a făcut, El a făcut pen-
tru salvarea omului. Egoismul sub toate formele sale era mustrat în prezența 
Sa. El Și-a însușit natura noastră ca să poată suferi în locul nostru, aducând 
sufletul Său o jertfă pentru păcat. El a fost lovit de Dumnezeu și zdrobit pentru 
a salva omul de la nenorocirea pe care o merita pentru călcarea Legii lui Dum-
nezeu. Prin lumina strălucind de la cruce, Hristos Și-a propus să atragă toți 
oamenii la El. Inima Sa umană tânjea pentru rasa umană. Brațele Sale erau des-
chise pentru a-i primi și El i-a invitat pe toți să vină la El. Viața Sa pe pământ a 
fost una de continuă lepădare de sine și umilință” – Mărturii pentru comunitate, 
vol. 4, pg. 418, engl. (rom. cap. Colegiul nostru).

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 53:6 Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. 7 Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura. 8 El a fost luat prin apăsare şi judecată; dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? 9 Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nici o nelegiuire şi nu se găsise nici un vicleşug în gura Lui. 1Petru 2:19 Căci este un lucru plăcut, dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, suferă întristare, şi suferă pe nedrept. 20 În adevăr, ce fală este să suferiţi cu răbdare să fiţi pălmuiţi, când aţi făcut rău? Dar dacă suferiţi cu răbdare, când aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. 21 Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi, şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. 22 El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug. 23 Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător. 24 El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 53:10 Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui.
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Joi                                                           27 octombrie

5. HRANĂ PENTRU GÂNDURI

a. Ce L-a inspirat pe Hristos să sufere o moarte atât de 
rușinoasă? Isaia 53:11, 12.

„Răscumpărătorul adorabil ... nu a murit ca un erou în ochii lumii, plin de 
onoruri, asemenea oamenilor în luptă. El a murit ca un criminal condamnat, 
suspendat între ceruri și pământ – a murit de o moarte înceată a rușinii, expus 
sarcasmelor și ocărilor mulțimii decăzute, plină de crime, depravate! ...

„Toată această umilință a Maiestății cerurilor era pentru omul vinovat, con-
damnat. El a mers mai jos și mai jos în umilința Sa, până când nu exista adâncime 
mai mare pe care o putea ajunge, cu scopul de a ridica omul din întinarea sa 
morală. Toate acestea au fost pentru tine.” – That I May Know Him, pg. 68.

b. Ce trebuie să ne determine să luăm în considerare această 
coborâre minunată? Evrei 2:3, 14, 15.

„Oricât de păcătos, oricât de vinovat poți fi, tu ești chemat, ești ales. 
«Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi» (Iacov 4:8). Nimeni nu 
va fi forțat să vină la Isus împotriva voinței sale. Maiestatea cerului, singurul 
Fiu de drept al Dumnezeului adevărat și viu, a deschis calea pentru tine să poți 
veni la El, dându-Și viața drept jertfă pe crucea de la Calvar. Dar în timp ce El 
a suferit toate acestea pentru tine, El este prea curat, prea drept să privească 
nelegiuirea. Dar chiar aceasta ar trebui să nu te rețină departe de El; pentru 
că El spune: «Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei 
păcătoși» (Marcu 2:17)” – Fundamentals of Christian Education, pg. 251, 252.

Vineri                                        28 octombrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Ce avem de învățat pentru a fi mai mult decât o binecuvântare pen-

tru alții?
2.  Care va fi efectul asupra noastră, dacă memorăm Isaia 53?
3.  În timp ce privim suferințele lui Isus pe cruce, ce nu vom putea 

face?
4.  De ce a rămas Isus tăcut pe cruce, cu excepția faptului că se ruga 

pentru vrăjmașii Săi?
5.  Cum putem să ne arătăm aprecierea față de ceea ce a făcut Isus pen-

tru noi?

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 53:11 Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu, şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor. 12 De aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine însuşi la moarte, şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Evrei 2:3 cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare, care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, 14 Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, 15 şi să izbăvească pe toţi aceia, care prin frica morţii erau supuşi robiei toată viaţa lor
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SABAT, 5 NOIEMBRIE 2016

Darul Sabatului Întâi pentru  
literatură în câmpurile misionare

În secolul 21, în timp ce Internetul, 
cărțile electronice și alte mijloace media 
sunt la modă pentru răspândirea Evan-
gheliei, există, încă, o unică metodă in-
contestabilă de prezentare, pe care alt 
tip de media nu o poate înlocui: pagina 
tipărită este unul din cele mai eficiente 
mijloace pentru ca Evanghelia să ajungă 
chiar la cele mai izolate zone ale pămân-
tului – cele fără electricitate. Prin acest mijloc vestea bună pătrunde în țările 
foste comuniste, atee și islamice și poate fi împărtășită în mod direct. Serva 
Domnului a spus: „Lăsați ca publicațiile care conțin adevărul biblic să fie răs-
pândite ca frunzele toamna” (In Heavenly Places, pg. 323). „Publicațiile noastre 
trebuie să ajungă pretutindeni. Faceți să fie publicate în multe limbi. Solia înge-
rului al treilea trebuie dată prin acest mijloc și prin învățătura vie. Voi, cei care 
credeți adevărul pentru acest timp, treziți-vă! Datoria voastră acum este de a 
lua toate măsurile posibile pentru a-i ajuta pe cei care înțeleg adevărul, să îl 
proclame” (Mărturii pentru comunitate, vol. 9, pg. 62, engl.; rom. cap. Publicațiile 
noastre).

„Publicați, lăudați și spuneți: «Doamne, izbăvește pe poporul Tău, pe 
rămășița lui Israel!» (Ieremia 31:7 engl.). Poporul lui Dumnezeu, rămășița lui 
Israel, trebuie să publice vestea bună a mântuirii. În timp ce avem o provizie 
amplă de Biblii, cărți și broșuri pentru evanghelizare în multe țări, există încă 
mulțimi extinse din întreaga lume, care nu au același privilegiu. Datoria și onoa-
rea noastră este de a asigura distribuția literaturii la diverse regiuni din lume. Bi-
blia a fost tradusă în multe limbi și dialecte, totuși cărțile esențiale precum Calea 
către Hristos și Marea luptă nu sunt disponibile pentru milioane de oameni. Cum 
ar fi să împărtășim Lecțiile Biblice pentru Şcoala de Sabat celor care caută astăzi ade-
vărul prezent? Aveți în vedere insulele din Pacific și țările africane unde solia 
reformei nu a pătruns încă. Să ne amintim de promisiunea din Eclesiastul 11:1: 
„Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși!” Trebuie să 
răspândim Cuvântul lui Dumnezeu înainte de a fi prea târziu. Poate nu vedem 
rezultatele imediat, dar nu va dura mult până când vom fi martori ai marelui 
seceriș, când ploaia târzie va veni în deplinătate. Să fim ispravnici înțelepți, 
care depozitează comoara în ceruri – nu pe acest pământ. 

Suntem foarte mulțumitori pentru tot ce frații, surorile și prietenii noștri 
au făcut în trecut – dar nevoia este mai mare acum decât oricând înainte. Să fim 
generoși în această lucrare!

Departamentul de Publicații al Conferinței Generale
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   Lecția 6  Sabat, 5 noiembrie 2016

Împărtășind cu semenii noștri
„Nu vă temeți și nu tremurați; căci nu ți-am vestit și nu ți-am 

spus Eu demult lucrul acesta? Voi Îmi sunteți martori! Este oare un 
alt Dumnezeu afară de Mine? Nu este alt Dumnezeu, nu cunosc al-
tul!” (Isaia 44:8, engl.).

„Trebuie să știm individual și să fim capabili să spunem și altora că 
fiecare făgăduință a lui Dumnezeu este adevărată. Prin purtarea unei 
mărturii directe în cuvânt și faptă, suntem considerați martori adevărați, 
credincioși pentru Hristos.” – The Review and Herald, 7 iulie 1903.
Recomandare pentru studiu: Profeți și regi, pg. 367-378, engl. 
     (rom. cap. Nădejde pentru neamuri).
Duminică                       30 octombrie

1. AJUNGÂND LA CEI LA CARE NU S-A AJUNS

a. Descrieți planul Domnului pentru oile Sale, care sunt în 
afara staulului. Ezechiel 34:12-14. Ce i s-a poruncit solului 
lui Dumnezeu din timpurile moderne să spună despre 
această nevoie?

„În timp ce călătoream prin Sud în drumul meu către Conferință, am văzut 
oraș după oraș care nu erau lucrate. Care este problema? Predicatorii zăbovesc 
în biserici care știu adevărul, în timp ce mii pier fără Hristos. Dacă ar fi dată in-
struirea corespunzătoare, dacă ar fi urmate metodele corespunzătoare, fiecare 
membru ar face lucrarea sa, ca membru al trupului. El ar face lucrare misionară 
creștină. Dar bisericile mor și ei doresc un predicator pentru a le predica. Tre-
buie învățați să aducă zecimea cu credincioșie lui Dumnezeu, ca El să îi poată 
întări și binecuvânta. Trebuie să fie aduși în ordinea de lucru, astfel încât sufla-
rea lui Dumnezeu să poată veni asupra lor. Trebuie învățați că dacă nu pot sta 
singuri, fără un predicator, trebuie să fie convertiți din nou și botezați din nou. 
Ei trebuie să se nască din nou.” – The Ellen G. White 1888 Materials, pg. 1750.

„Lumea trebuie avertizată. Predicatorii trebuie să lucreze sârguincios și 
cu devotament, deschizând noi câmpuri și angajându-se în lucrarea personală 
pentru suflete, în loc să zăbovească în bisericile care au deja lumină mare și 
multe avantaje.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 7, pg. 255, engl. (rom. cap. 
Lucrarea slujitorilor lui Dumnezeu).

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Ezechel 34:12 Cum îşi cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăştiate, aşa Îmi voi cerceta Eu oile, şi le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nori şi negură. 13 Le voi scoate dintre popoare, le voi strânge din felurite ţări, şi le voi aduce înapoi în ţara lor; le voi paşte pe munţii lui Israel, de-a lungul râurilor, şi în toate locurile locuite ale ţării. 14 Le voi paşte pe o păşune bună, şi stâna lor va fi pe munţii cei înalţi ai lui Israel; acolo se vor odihni într-un staul plăcut, şi vor avea păşuni grase pe munţii lui Israel.
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Luni        31 octombrie

2. ÎNTĂRIT PRIN SLUJIRE

a. Ce lumină salvatoare trebuie dată fiecărei persoane de pe 
pământ? Isaia 42:6; Marcu 16:15. Cum neglijăm adesea 
această datorie în calitate de credincioși individuali – în 
special când suntem strânși în comunități mari?

„Comanda lui Hristos trebuie îndeplinită la literă. Poporul lui Dumnezeu 
trebuie să Îi consacre mijloacele și capacitățile sale. Soldații credincioși ai crucii 
lui Hristos trebuie să iasă din tabără, suportând ocara și urmând calea lepădă-
rii de sine bătătorită de Răscumpărător.

„Predicatorii care zăbovesc în biserici, predicând celor care știu deja adevă-
rul, mai bine ar merge în locurile care sunt încă în întuneric. Dacă nu fac aceasta, 
ei înșiși și adunările lor vor fi slăbite. Religia a devenit slabă și bolnăvicioasă 
pentru că membrii bisericii au părăsit dragostea lor dintâi. Ei ar putea fi bărbați 
și femei puternice în Hristos, dacă ar asculta de instrucțiunile Domnului...

„Lumea piere în păcat. Cât de mult vă veți permite să fiți reținuți de la 
mare vie în nevoie, când istoria acestei lumi este atât de aproape de încheierea 
ei?” – The Review and Herald, 9 februarie 1905.

„Sunt mulți membri ai marilor noastre biserici care nu fac aproape nimic, 
care ar putea îndeplini o lucrare bună dacă, în loc de a sta aglomerați laolaltă, 
s-ar împrăștia în locuri care nu au fost încă pătrunse de adevăr.” – Ibid., 26 
noiembrie 1914.

b. Ce trebuie să păstreze în minte fiecare predicator și fiecare 
membru laic? Isaia 43:11.

„Poporul lui Dumnezeu care a avut lumină și cunoștință nu a îndeplinit 
scopurile înalte și sfinte ale lui Dumnezeu. Ei nu au înaintat din biruință în 
biruință, adăugând noi teritorii, ridicând noi standarde în orașe și în suburbiile 
lor. O mare orbire spirituală s-a manifestat de către cei asupra cărora a strălucit 
o mare lumină din partea Domnului, dar care nu au avansat în lumină spre o 
lumină din ce în ce mai mare. Membrii bisericii nu au fost încurajați să folo-
sească nervii și mușchii spirituali în lucrarea de înaintare. ...

„În fiecare biserică, tineri și tinere trebuie să fie selectați pentru a purta 
responsabilități. Lăsați-i să depună fiecare efort pentru a se califica să-i ajute 
pe cei care nu cunosc adevărul. Dumnezeu cheamă lucrători serioși și cu toată 
inima. Cel umil și pocăit va învăța din experieță personală că în afară de El nu 
există alt mântuitor.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 9, pg. 139, engl. (rom. 
cap. Cuvinte de sfat pentru predicatori).

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
2A Isaia 42:6 Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire, şi Te voi lua de mână, Te voi păzi şi Te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii Lumina neamurilor,Marcu 16:15 Apoi le-a zis: Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 43:11 Eu, Eu sunt Domnul, şi afară de Mine nu este nici un Mântuitor!
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Marți                  1 noiembrie

3. ÎNVIORARE PENTRU CEL ÎNSETAT

a. Ce făgăduiește Dumnezeu celor care caută să împlinească 
voința Sa din toată inima? Isaia 44:3, 4. 

„În Cuvântul lui Dumnezeu suntem învățați că acesta este timpul, mai pre-
sus de toate, când putem căuta lumină din ceruri. Acum trebuie să așteptăm o re-
înviorare de la prezența Domnului. Trebuie să veghem mișcările providenței lui 
Dumnezeu precum armata lui Israel veghea pentru «un vuiet de pași în vârfurile 
duzilor» (2 Samuel 5:24) – semnalul stabilit că cerul avea să lucreze pentru ei. 

„Dumnezeu nu poate slăvi numele Său prin poporul Său, atât timp cât ei 
se încred în oameni și fac din brațul de carne arma lor. Starea lor actuală de slă-
biciune va continua până când doar Hristos va fi înălțat; până când vor spune, 
alături de Ioan Botezătorul, dintr-o inimă umilă și cu reverență: «El trebuie să 
crească, iar eu să mă micșorez» (Ioan 3:30). Mi-au fost date cuvinte pe care să 
le spun poporului lui Dumnezeu: «Înălțați-L pe El, Omul Calvarului. Lăsați 
omenescul să rămână în urmă, pentru ca toți să poată privi la El, Cel în care 
sunt centrate toate speranțele lor de viață veșnică.» ...

„Pentru sufletul însetat, fântâna de apă vie este deschisă. ... [Isaia 43:3 ci-
tat.] Pentru sufletele care caută cu stăruință lumină și care acceptă cu bucurie 
fiecare rază de iluminare divină din Cuvântul Său sfânt, doar pentru acestea va 
fi dată lumina. Prin aceste suflete va descoperi Dumnezeu acea lumină și pu-
tere care vor lumina întreg pământul cu slava Sa.” – Mărturii pentru comunitate, 
vol. 5, pg. 728, 729, engl. (rom. cap. Lucrători ai cauzei lui Dumnezeu).

b. Descrieți nebunia oamenilor prin încrederea în idolii lor. 
Isaia 44:9, 14-17; 46:5-8. Ce vești reînviorătoare au nevoie să 
audă acești închinători la idoli? Isaia 44:22; Psalmii 103:11-13.

„Dumnezeu tânjește să sufle peste omenirea epuizată suflarea de viață. 
Și El nu va îngădui ca vreun suflet care este sincer în speranța sa pentru ceva 
mai înalt și mai nobil decât poate oferi lumea, să fie descurajat. El Își trimite 
constant îngerii Săi la cei care, în timp ce sunt înconjurați de circumstanțele 
cele mai descurajante, se roagă în credință ca o putere mai înaltă decât ei înșiși 
să pună stăpânire asupra lor și să le aducă eliberare și pace. Dumnezeu li Se va 
descoperi în diverse moduri și îi va pune în legătură cu providențe care le vor 
întări încrederea în Cel care S-a dat pe Sine ca răscumpărare pentru toți, «pen-
tru ca ei să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu 
și să păzească poruncile Lui» (Psalmii 78:7). – Profeți și regi, pg. 377, 378, engl. 
(rom. cap. Nădejde pentru neamuri).

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 44:3 Căci voi turna ape peste pământul însetat şi râuri pe pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămânţa ta, şi binecuvântarea Mea peste odraslele tale, 4 şi vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lângă pâraiele de apă.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 44:9 Cei ce fac idoli, toţi sunt deşertăciune, şi cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Ele însele mărturisesc lucrul acesta: n-au nici vedere, nici pricepere, tocmai ca să rămână de ruşine.  14 Îşi taie cedri, goruni şi stejari, pe care şi-i alege dintre copacii din pădure. Sădeşte brazi, şi ploaia îi face să crească. 15 Copacii aceştia slujesc omului pentru ars, el îi ia şi se încălzeşte cu ei. Îi pune pe foc, ca să coacă pâine, şi tot din ei face şi un dumnezeu căruia i se închină, îşi face din ei un idol, şi îngenunchiază înaintea lui! 16 O parte din lemnul acesta o arde în foc, cu o parte fierbe carne, pregăteşte o friptură, şi se satură; se şi încălzeşte, şi zice: Ha! ha! m-am încălzit, simt focul! 17 Cu ce mai rămâne însă, face un dumnezeu, idolul lui. Îngenunchiază înaintea lui, i se închină, îl cheamă, şi strigă: Mântuieşte-mă, căci tu eşti dumnezeul meu!Isaia 46:5 Eu sunt Domnul, şi nu mai este altul, afară de Mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins, înainte ca tu să Mă cunoşti. 6 Ca să se ştie, de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că afară de Mine nu este Dumnezeu: Eu sunt Domnul, şi nu este altul. 7 Eu întocmesc lumina, şi fac întunericul, Eu dau propăşirea, şi aduc restriştea, Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. 8 Să picure cerurile de sus şi să ploaie norii neprihănirea! Să se deschidă pământul, să dea din el mântuirea, şi să iasă totodată din el izbăvirea! Eu, Domnul, fac aceste lucruri. Isaia 44:22 Eu îţi şterg fărădelegile ca un nor, şi păcatele ca o ceaţă: întoarce-te la Mine, căci Eu te-am răscumpărat.Psalmii103:11 Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El; 12 cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi. 13 Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură domnul de cei ce se tem de El.
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Miercuri                                                   2 noiembrie

4. LĂRGINDU-NE GRANIŢELE

a. Ce dorește Dumnezeu să facă rămășița Sa disprețuită, pără-
sită? Psalmii 5:11; Isaia 54:1.

„Tot capitolul cincizeci și patru din Isaia se aplică poporului lui Dumnezeu 
și fiecare specificație a profeției va fi împlinită.” – Comentarii Biblice ale Vechiului 
Testament, Isaia 57.

b. Explicați asigurarea dată celor care își deschid inimile și că-
minele pentru alții. Isaia 54:2, 3. Evrei 13:1, 2.

„Dumnezeu mi-a dat o solie pentru poporul Său. Ei trebuie să se trezească, 
să-și întindă corturile și să-și lărgească granițele. Frații și surorile mele, ați fost 
cumpărați cu un preț și tot ceea ce aveți și sunteți trebuie să fie folosit spre slava 
lui Dumnezeu și pentru binele semenilor voștri. Hristos a murit pe cruce ca să 
salveze lumea de la pieirea în păcat. El solicită cooperarea voastră în această 
lucrare. Voi trebuie să fiți mâna Sa care ajută. Cu efort sârguincios și neobosit 
trebuie să căutați să salvați pe cel pierdut. Amintiți-vă că păcatele voastre au 
făcut necesară crucea. Când L-ați acceptat pe Hristos ca Mântuitor, v-ați anga-
jat să vă uniți cu El în purtarea crucii. Sunteți legați cu El pe viață și pe moarte, 
ca parte a marelui plan de răscumpărare.

„Puterea transformatoare a harului lui Hristos îl modelează pe cel ce se 
predă pe sine în serviciul lui Dumnezeu. Pătruns de Duhul Răscumpărătoru-
lui, el este gata să renunțe la sine, gata să-și ia crucea, gată să facă orice sacri-
ficiu pentru Stăpân. El nu mai poate fi indiferent față de sufletele care pier în 
jurul său. El este înălțat deasupra slujirii de sine. El a fost recreat în Hristos și 
slujirea de sine nu își mai găsește loc în viața sa.” – Mărturii pentru comunitate, 
vol. 7, pg. 9, 10, engl. (rom. cap. Lucrarea de salvare a sufletelor).

c. Ce făgăduințe minunate sunt asociate cu acest tip de lucrare 
misionară? Isaia 54:4, 5, 10, 17.

„Brațul nemărginit al lui Dumnezeu înconjoară sufletul care se întoarce 
spre El pentru ajutor, oricât de slab ar fi acel suflet. Lucrurile prețioase ale 
dealurilor vor pieri; dar sufletul care trăiește pentru Dumnezeu, indiferent la 
ocară, nepervertit de aplauze, va rămâne veșnic cu El.” – Ibid., vol 4, pg. 328, 
engl. (rom. cap. Simpatie pentru cei greșiți).

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
4A Psalmii 5:11 Pleacă-Ţi urechea la cuvintele mele, Doamne! Ascultă suspinele mele!Isaia 54:1 Bucură-te, stearpo, care nu mai naşti! Izbucneşte în strigăte de bucurie şi veselie, tu care nu mai ai durerile naşterii! Căci fiii celei lăsate de bărbat vor fi mai mulţi decât fiii celei măritate, zice Domnul.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
 4B Isaia 54:2 Lărgeşte locul cortului tău; şi întinde învelitoarele locuinţei tale: nu te opri! Lungeşte-ţi funiile, şi întăreşte-ţi ţăruşii! 3 Căci te vei întinde la dreapta şi la stânga, sămânţa ta va cotropi neamurile, şi va locui cetăţile pustii.Evrei 13:1 Stăruiţi în dragostea frăţească. 2 Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea au găzduit, fără să ştie, pe îngeri.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
4C Isaia 54:4 Nu te teme, căci nu vei rămâne de ruşine; nu roşi, căci nu vei fi acoperită de ruşine; ci vei uita şi ruşinea tinereţii tale, şi nu-ţi vei mai aduce aminte de văduvia ta, 5 căci Făcătorul tău este bărbatul tău: Domnul este Numele Lui, şi Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El se numeşte Dumnezeul întregului pământ, 10 Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, şi legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. 17 Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea care le vine de la Mine, zice Domnul.
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Joi           3 noiembrie

5. PERSPECTIVE PROMIŢĂTOARE ÎN FAŢĂ

a. Ce dorește Dumnezeu să fim pentru cei din jurul nostru și 
ce asigurări există pentru cei care își asumă această lucrare? 
2 Cronici 16:9; Isaia 11:10-13; 57:13, 14. 

„Grupele de misionari din țările păgâne au fost comparate de profet cu 
semne puse pentru ghidarea celor care caută lumina adevărului. ...

„Ziua eliberării este aproape. ... În mijlocul tuturor națiunilor, neamurilor 
și limbilor, El vede bărbați și femei care se roagă pentru lumină și cunoștință. 
Sufletele lor nu sunt satisfăcute; ei s-au hrănit mult cu cenușă. Vezi Isaia 44:20. 
Vrăjmașul întregii neprihăniri i-a îndepărtat și ei bâjbâie ca orbii. Dar ei sunt 
cinstiți în inima lor și doresc să învețe o cale mai bună. Deși în adâncimile 
păgânismului, fără vreo cunoștință despre Legea scrisă a lui Dumnezeu sau 
despre Fiul Său Isus, ei au manifestat în nenumărate moduri, lucrarea puterii 
divine asupra minții și caracterului.

„Uneori cei care nu au nicio cunoștință despre Dumnezeu cu excepția a 
ceea ce au primit sub lucrările harului divin, au fost amabili față de slujitorii 
Săi, protejându-i cu riscul propriilor lor vieți. Duhul Sfânt implantează harul 
lui Hristos în inima multor căutători nobili după adevăr, trezindu-le simpa-
tiile, contrar naturii lor, contrar educației lor anterioare.” – Profeți și regi, pg. 
375-377, engl. (rom. cap. Nădejde pentru neamuri).

„Domnul trimite solia: «Îndepărtați pietrele de poticnire din calea poporu-
lui meu.» Trebuie depuse eforturi serioase pentru a contracara influențele care 
au reținut solia pentru acest timp. Trebuie realizată o lucrare solemnă într-o 
perioadă limitată de timp.” – Comentarii Biblice ale Vechiului Testament, Isaia 57.

Vineri           4 noiembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Dacă suntem cu adevărat convertiți, ce ar trebui să fim dispuși să 

facem în bisericile noastre?
2. Explicați dezavantajul comunităților mari.
3. Doar cui i se va da lumină și ce vor face ei cu această lumină? 
4. În ce moduri pot să-mi „lărgesc cortul” pentru Domnul?
5. Ce pași pot să fac pentru a-i ajuta pe cei care bâjbâie după lumină, 

asemenea orbilor?

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
5A 2Cronici 16:9 Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijinească pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un nebun în privinţa aceasta, căci de acum vei avea războaie.Isaia 11:10 În ziua aceea, Vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare; neamurile se vor întoarce la El, şi slava va fi locuinţa Lui. 11 În acelaşi timp, Domnul Îşi va întinde mâna a doua oară, ca să răscumpere rămăşiţa poporului Său, risipit în Asiria şi în Egipt, în Patros şi în Etiopia, la Elam, la Şinear şi la Hamat, şi în ostroavele mării. 12 El va înălţa un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniţii lui Israel, şi va aduna pe cei risipiţi ai lui Iuda, de la cele patru capete ale pământului. 13 Pizma lui Efraim va înceta, şi vrăjmaşii lui Iuda vor fi nimiciţi; Efraim nu va mai fi gelos pe Iuda, şi Iuda nu va mai fi vrăjmaş lui Efraim,Isaia 57:13 Şi atunci să strigi, şi să te izbăvească mulţimea idolilor tăi! Căci îi va lua vântul pe toţi, o suflare îi va ridica. Dar cel ce se încrede în Mine va moşteni ţara, şi va stăpâni muntele Meu cel sfânt. 14 Şi El zice: Croiţi, croiţi drum, pregătiţi calea, luaţi orice piedică din calea poporului Meu!
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    Lecția 7  Sabat, 12 noiembrie 2016

Luptele rămășiței
„Ascultați-Mă, voi care cunoașteți neprihănirea, popor care ai în 

inimă Legea Mea! Nu te teme de ocara oamenilor și nu tremura de 
ocările lor.” (Isaia 51:7).

„Legea lui Dumnezeu va sta pe deplin reabilitată. Se va vedea că 
întreg comportamentul lui Dumnezeu a fost dirijat spre binele veșnic 
al poporului Său și spre binele tuturor lumilor pe care le-a creat.” – Pa-
triarhi și profeți, pg. 338, 339, engl. (rom. cap. Ezechia).

Recomandare pentru studiu: Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pg. 117-119, 
engl. (rom. cap. Rugăciunea Domnului); Solii alese, vol. 1, pg. 121-143.

Duminică         6 noiembrie

1.  TIMPURI DE ÎNCERCARE PENTRU CEL  
                NEPRIHĂNIT

a. În vremea lui Isaia, ce progrese s-au realizat în Iuda în tim-
pul domniei regelui Manase? 2 Regi 21:16; 2 Cronici 33:9-11.

„Împărăția lui Iuda ... a decăzut din nou sub anii lungi de domnie nele-
giuită ai lui Manase, când păgânismul a fost reînviat și mulți din popor au fost 
duși în idolatrie. ... Lumina glorioasă a generațiilor anterioare a fost urmată de 
întunericul superstiției și erorii. Mari rele au apărut și au înflorit – tirania, asu-
prirea, ura față de tot ce este bun. Dreptatea era pervertită; violența predomina. 

„Totuși chiar și acele timpuri rele nu au fost lipsite de martori pentru Dum-
nezeu și dreptate. Experiențele grele prin care Iuda a trecut în siguranță în 
timpul domniei lui Ezechia dezvoltaseră în inimile multora un caracter ferm, 
care acum servea drept parapet împotriva nelegiuirii predominante. Mărturia 
lor de partea adevărului și neprihănirii a stârnit mânia lui Manase și a celor 
asociați cu el în autoritate, care s-au străduit să se încăpățâneze în facerea rău-
lui, prin aducerea la tăcere a fiecărei vocii dezaprobatoare. [2 Regi 21:16 citat.]

„Unul din primii care aveau să fie răpus a fost Isaia, care, pentru mai bine 
de jumătate de secol a stat înaintea lui Iuda ca sol delegat al lui Iehova.” – 
Profeți și regi, pg. 381, 382, engl. (rom. cap. Manase și Iosia).

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
1A 2Regi 21:16 Manase a vărsat de asemenea mult sânge nevinovat, până acolo încât a umplut Ierusalimul de la un capăt la altul, afară de păcatele pe care le-a săvârşit şi în care a târât şi pe Iuda, făcând ce este rău înaintea Domnului.2Cronici 33:9 Dar Manase a fost pricina că Iuda şi locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit şi au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 10 Domnul a vorbit lui Manase şi poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. 11 Atunci Domnul a trimis împotriva lor pe căpeteniile oştirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase şi l-au pus în lanţuri. L-au legat cu lanţuri de aramă, şi l-au dus la Babilon.
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Luni                  7 noiembrie

2. DOMNUL PUTERNIC SĂ SALVEZE

a. Ce trebuie să învățăm toți din pocăința lui Manase? 2 Cro-
nici 33:12, 13; 2 Petru 3:9.

„Prin cazul lui Manase, Domnul ne dă un exemplu despre modul în care 
lucrează El. [2 Cronici 33:9-13 citat.]

„Domnul a vorbit adesea poporului Său prin avertizare și mustrare. El S-a 
descoperit pe Sine prin îndurare, dragoste și amabilitate. El nu și-a lăsat po-
porul apostaziat în voia vrăjmașilor, ci a fost îndelung răbdător cu el, chiar în 
timpul apostaziei încăpățânate. Dar după ce sunt trimise apeluri zadarnice, El 
pregătește toiagul pentru pedeapsă. Ce dragoste milostivă a fost manifestată 
față de poporul lui Dumnezeu! Domnul putea să îi doboare în păcatele lor pe 
cei care lucrau contrar scopurilor lui, dar El nu a făcut aceasta. Mâna Sa stă încă 
întinsă. Avem motive să-I oferim mulțumirile noastre lui Dumnezeu, pentru că 
nu Și-a retras Duhul Său de la cei care refuză să umble pe calea Sa.” – Comenta-
rii Biblice ale Vechiului Testament, 2 Cronici cap. 33.

b. După ce Dumnezeu a folosit Babilonul pentru a pedepsi 
Israelul apostat și apoi a folosit Medo-Persia pentru a dis-
truge Babilonul, cum a promis El să elibereze națiunea Sa 
după perioada lor de pedeapsă? Isaia 44:24, 28; 45:1-6, 13.

„Cu mai mult de un secol înainte de nașterea lui Cir, Inspirația îi menționase 
numele și făcuse să fie consemnat un raport al lucrării actuale pe care el avea 
să o facă prin luarea orașului Babilon prin surprindere și pregătirea căii pentru 
eliberare a copiilor din captivitate. Prin Isaia se rostise cuvântul: [Isaia 45:1-3 
citat].” – Profeți și regi, pg. 551, engl. (rom. cap. Întoarcerea din robie).

c. Cum a fost împlinită această profeție? Ezra 1:1-4; 6:3-5. Ce 
principiu trebuie să ne amintească această întâmplare?  
Numeri 11:23.

„Domnul are resurse. Mâna Lui este la conducere. Când a venit timpul 
ca templul Său să fie reconstruit, El l-a mișcat pe Cir, agentul Său, pentru a 
înțelege profețiile cu privire la El și a acorda poporului iudeu libertatea.”  
– Comentarii Biblice ale Vechiului Testament, Hagai cap. 1.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
2A 2Cronici 33:12 Când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului, Dumnezeului lui, şi s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinţilor săi. 13 I-a făcut rugăciuni; şi Domnul, lăsându-Se înduplecat, i-a ascultat cererile, şi l-a adus înapoi la Ierusalim în împărăţia lui. Şi Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu.2Petru 3:9 Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
2B Isaia 44:24 Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Cel ce te-a întocmit din pântecele mamei tale: Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri, Eu singur am desfăşurat cerurile, Eu am întins pământul. Cine era cu Mine? 28 Eu zic despre Cir: El este păstorul Meu, şi el va împlini toată voia Mea; el va zice despre Ierusalim: Să fie zidit iarăşi! Şi despre Templu: Să i se pună temeliile!Isaia 45:1 Aşa vorbeşte Domnul către unsul Său, către Cir, pe care-l ţine de mână, ca să doboare neamurile înaintea lui, şi să dezlege brâul împăraţilor, să-i deschidă porţile, ca să nu se mai închidă: 2 Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfărâma uşile de aramă, şi voi rupe zăvoarele de fier. 3 Îţi voi da vistierii ascunse, bogăţii îngropate, ca să ştii că Eu sunt Domnul care te chem pe nume, Dumnezeul lui Israel. 4 Din dragoste pentru robul Meu Iacov, şi pentru Israel, alesul Meu, te-am chemat pe nume, ţi-am vorbit cu bunăvoinţă, înainte ca tu să Mă cunoşti. 5 Eu sunt Domnul, şi nu mai este altul, afară de Mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins, înainte ca tu să Mă cunoşti. 6 Ca să se ştie, de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că afară de Mine nu este Dumnezeu: Eu sunt Domnul, şi nu este altul. 13 Eu am ridicat pe Cir, în dreptatea Mea, şi voi netezi toate cărările lui. El Îmi va zidi iarăşi cetatea, şi va da drumul prinşilor Mei de război, fără preţ de răscumpărare şi fără daruri, zice Domnul oştirilor.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
2C Ezra1:1 Era pe vremea lui Ahaşveroş, al acelui Ahaşveroş care domnea de la India până în Etiopia peste o sută douăzeci şi şapte de ţinuturi. 2 Împăratul Ahaşveroş şedea atunci pe scaunul lui împărătesc la Susa, în capitală. 3 În al treilea an al domniei lui, a dat un ospăţ tuturor domnitorilor şi slujitorilor săi. Căpeteniile oştirii Perşilor şi Mezilor, mai marii şi capii ţinuturilor, s-au strâns înaintea lui. 4 El le-a arătat bogăţia strălucită a împărăţiei lui şi slava minunată a mărimii lui, în multe zile, timp de o sută optzeci de zile.Ezra 6:3 Împăratul a zis: Ce cinste şi mărire i s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta? Nu i s-a făcut nimic, au răspuns cei ce slujeau împăratului. 4 Atunci împăratul a zis: Cine este în curte?  Haman venise în curtea de afară a casei împăratului, să ceară împăratului să spânzure pe Mardoheu pe lemnul pe care-l pregătise pentru el. 5 Slujitorii împăratului i-au răspuns: Haman este în curte. Şi împăratul a zis: Să intre.Numeri 11:23 Domnul a răspuns lui Moise: Nu cumva s-a scurtat oare mâna Domnului? Vei vedea acum dacă ceea ce ţi-am spus se va întâmpla sau nu.
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Marți                  8 noiembrie

3. REFORMA REALĂ PERSISTĂ

a. Ce restaurare spirituală, profețită să aibă loc în timpul nos-
tru, a fost simbolizată prin restaurarea din timpul lui Nee-
mia? Isaia 61:4; 58:12, 13.

„Restaurarea spirituală pentru care lucrarea realizată în timpul lui Neemia 
a fost un simbol, este subliniată prin cuvintele lui Isaia: [Isaia 61:4; 58:12 citat].

„Profetul descrie aici un popor care, într-un timp de îndepărtare genera-
lă de la adevăr și neprihănire, caută să restaureze principiile care sunt temelia 
împărăției lui Dumnezeu. Ei sunt reparatori ai spărturii făcute în Legea lui Dum-
nezeu – zidul care a fost pus în jurul aleșilor Săi pentru protecția lor, iar asculta-
rea de principiile dreptății, adevărului și curăției să fie protecția lor permanentă.

„În cuvinte de o însemnătate neîndoielnică, profetul evidențiază lucrarea 
specifică a poporului rămășiței de a reclădi zidul. «Dacă îți vei opri piciorul în 
ziua Sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Saba-
tul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L și dacă-L vei cinsti, 
neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nededându-te la 
flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și Eu te voi sui pe înălțimile țării, 
te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov; căci gura Domnului a 
vorbit» (Versetele 13, 14).

„În timpul sfârșitului, trebuie restaurată fiecare instituție divină. Spărtura 
făcută în lege, la momentul când Sabatul a fost schimbat de om, trebuie resta-
urată.” – Profeți și regi, pg. 677, 678, engl. (rom. cap. Reforma).

b. De ce este așa de important să avem o temelie bună în lucra-
rea de reformă? Psalmii 11:3. Cum se aplică aceasta la lucra-
rea noastră de azi în pregătirea pentru revenirea Domnu-
lui? Matei 3:9, 10; 17:11.

„Poporul rămășiței lui Dumnezeu, stând ca reformatori înaintea lumii, 
trebuie să arate că Legea lui Dumnezeu este temelia tuturor reformelor dura-
bile și că Sabatul poruncii a patra trebuie să stea ca memorial al creațiunii, ca 
amintire constantă a puterii lui Dumnezeu. În linii clare, distincte, ei trebuie să 
prezinte necesitatea ascultării de toate preceptele Decalogului. Constrânși de 
dragostea lui Hristos, ei trebuie să coopereze cu El în zidirea locurilor pustii. 
Ei trebuie să fie reparatori ai spărturii, restauratori ai drumurilor pentru a face 
țara cu putință de locuit.” – Ibid., pg. 678, engl. (rom. cap. Reforma).

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
3A Isaia 61:4 Ei vor zidi iarăşi vechile dărâmături, vor ridica iarăşi năruirile din vechime, vor înnoi cetăţi pustiite, rămase pustii din neam în neam.Isaia 58:12 Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune; vei fi numit Dregător de spărturi, Cel ce drege drumurile, şi face ţara cu putinţă de locuit. 13 Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-l vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării,

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
3B Psalmii 11:3 Şi când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit?Matei 3:9 Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: Avem ca tată pe Avraam! Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. 10 Iată că securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci, orice pom, care nu face rod bun, va fi tăiat şi aruncat în foc.Matei 17:11 Drept răspuns, Isus le-a zis: Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie, şi să aşeze din nou toate lucrurile.
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Miercuri          9 noiembrie

4. STĂRUIND ÎNAINTE

a. Cât de umili trebuie să fim în lucrarea noastră pentru alții? 
Luca 17:10; Galateni 6:1; Isaia 51:1.

„Trebuie să conducem înainte poporul cu răbdare și progresiv, amintindu-
ne adâncimea gropii din care am fost scoși.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 
3, pg. 21, engl. (rom. cap. Un apel pentru purtătorii de poveri).

b. Ce făgăduințe pentru copiii spirituali ai lui Avraam ni se 
aplică nouă astăzi? Isaia 51:2, 3; Galateni 3:28, 29.

„Poporul lui Dumnezeu are înaintea sa o mare lucrare, o lucrare care tre-
buie să se dezvolte continuu, fiind tot mai proeminentă. Eforturile noastre în 
direcțiile misionare trebuie să devină mult mai ample. ...

„Via include întreaga lume și fiecare parte a acesteia trebuie să fie lucrată. 
Există locuri care sunt, în prezent, o pustie din punct de vedere moral și acestea 
trebuie să devină ca grădina Domnului. Locurile pustii ale pământului trebuie 
cultivate, pentru ca să poată îmboboci și înflori ca trandafirii. Trebuie să se lu-
creze noi teritorii de către oameni inspirați de Duhul Sfânt. Noi biserici trebuie 
înființate, noi adunări organizate. În acest timp trebuie să existe reprezentanți 
ai adevărului prezent în fiecare oraș și în fiecare parte izolată a pământului. 
Întreg pământul trebuie să fie luminat de slava adevărului lui Dumnezeu. 
Lumina trebuie să strălucească în toate țările și la toate popoarele. Și aceasta 
trebuie să strălucească mai departe de la cei care au primit lumina. Luceafărul 
dimineții a răsărit deasupra noastră și noi trebuie să răspândim lumina sa asu-
pra căii celor din întuneric.

„Criza este chiar aproape de noi. Prin puterea Duhului Sfânt trebuie să 
proclamăm adevărurile mari ale acestor zile din urmă. Nu va dura mult până 
când toți vor fi auzit avertizarea și vor fi luat o decizie. Apoi va veni sfârșitul.

„Esența întregii credințe drepte este de a face lucrul potrivit la timpul potrivit. 
Dumnezeu este Marele Lucrător Maestru și, prin providența Sa, El pregătește o 
cale pentru ca lucrarea Sa să fie îndeplinită. El oferă oportunități, deschide căi de 
influență și canale de lucru. Dacă poporul Său urmărește indicațiile providenței 
Sale și este gata să coopereze cu El, ei vor vedea o mare lucrare îndeplinită. ... 
Lucrarea noastră este de reformă și este obiectivul lui Dumnezeu ca excelența 
lucrării, în toate aspectele, să fie o pildă pentru popor.” – Ibid., vol. 6, pg. 23-25, 
engl. (rom. cap. Extinderea lucrării în câmpurile externe).

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
4A Luca 17:10 Tot aşa şi voi, după ce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: Suntem nişte robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem.Galateni 6:1  Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu.Isaia 51:1 Ascultaţi-Mă, voi, care umblaţi după neprihănire, care căutaţi pe Domnul! Priviţi spre stânca din care aţi fost ciopliţi, spre gaura gropii din care aţi fost scoşi.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
4B Isaia 51:2 Uitaţi-vă la părintele vostru Avraam, şi spre Sara care v-a născut; căci l-am chemat, când era numai el singur, l-am binecuvântat şi înmulţit. 3 Tot astfel, Domnul are milă de Sion, şi mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustia lui ca un Rai, şi pământul lui uscat ca o grădină a Domnului. Bucuria şi veselia vor fi mijlocul lui, mulţumiri şi cântări de laudă.Galateni 3:28 Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus. 29 Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi sămânţa lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.
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Joi                          10 noiembrie

5. A NU FI ÎNDRUMAT GREŞIT

a. Ce se întâmplă când poporul respinge Cuvântul lui Dum-
nezeu pentru a-și promova propriile interese? Isaia 50:11; 
Ioan 12:48; 2 Tesaloniceni 2:11.

„Domnul mi-a prezentat că acei care au fost într-o măsură orbiți de vrăjmaș 
și care nu și-au revenit complet din cursa lui Satan, vor fi în pericol pentru că nu 
pot discerne lumina din ceruri și vor fi înclinați să accepte o minciună. Aceasta 
va afecta întregul conținut al gândurilor lor, al deciziilor lor, al afirmațiilor lor 
și al sfaturilor lor. Dovezile pe care le-a dat Dumnezeu nu reprezintă o dovadă 
pentru ei, pentru că și-au orbit propriii lor ochi, alegând întunericul mai degrabă 
decât lumina. Apoi, ei vor inventa ceva ce numesc lumină, pe care Domnul o 
numește scântei aprinse de ei înșiși, prin intermediul cărora își vor ghida pașii. ...

„Cuvintele pe care Domnul le-a trimis vor fi respinse de mulți și cuvintele 
pe care le poate spune omul vor fi primite drept lumină și adevăr. Înțelepciunea 
omenească va îndepărta de lepădare de sine, de consacrare și va născoci multe 
lucruri care tind să facă fără niciun  efect solia lui Dumnezeu. Nu ne putem baza 
deloc cu siguranță pe oameni care nu sunt în strânsă legătură cu Dumnezeu.” – 
Comentarii Biblice ale Vechiului Testament, Isaia cap. 50.

b. Ce aspect cheie trebuie să păstrăm în minte în această lucra-
re? 1 Corinteni 14:8.

„Fie ca biserica să se ridice și să se pocăiască de nelegiuirile sale înaintea lui 
Dumnezeu. Fie ca străjerul să se trezească și să dea un sunet clar de trâmbiță.” 
– Solii Alese, vol. 1, pg. 126.

Vineri         11 noiembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Cât de departe s-a afundat regele Manase în adâncimile nelegiuirii?
2. Citați exemple relevante pentru uimitoarea îndelungă răbdare a 

Răscumpărătorului nostru.
3. Mulți pretind a fi reformatori – dar care este temelia lui Dumnezeu 

pentru adevărata reformă?
4. Care este cea mai importantă lucrare în care trebuie să ne implicăm 

activ astăzi?
5. Numiți tipurile de probleme care duc poporul departe de adevăr.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
 Isaia 50:11 Iar voi toţi, care aprindeţi focul, şi puneţi tăciuni pe el, umblaţi în lumina focului vostru şi în tăciunii pe care i-aţi aprins. Din mâna Mea vi se întâmplă aceste lucruri, ca să zăceţi în dureri.Ioan 12:48 Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul, pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi.2Tesaloniceni 2:11 Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună:

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
5B 1Corinteni 14:8 Şi dacă trâmbiţa dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă?
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   Lecția 8                                                       Sabat, 19 noiembrie 2016

Cooperând cu cerul
„Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreap-

tă și-ți zic: «Nu te teme de nimic, Eu îți vin în ajutor» (Isaia 41:13).
„Un Mântuitor prezent în interior face din puterea Sa proprietatea 

noastră. Adevărul devine capitalul nostru. Nicio nedreptate nu este 
văzută în viață. Suntem capabili să vorbim cuvinte potrivite celor care 
nu cunosc adevărul. Prezența lui Hristos în inimă este o putere vitali-
zantă, întăritoare pentru întreaga ființă.” – Mărturii pentru comunitate, 
vol. 7, pg. 71, engl. (rom. cap. Înalta chemare a lucrătorilor noștri din sa-
natorii).
Recomandare pentru studiu: Educația, pg. 169-184, engl. (rom. cap. Tainele Bibliei).

Duminică                                               13 noiembrie 

1. CUVINTE DE MÂNGÂIERE ŞI VINDECARE

a. Ce solie de mângâiere pentru Iuda cel nestatornic își are 
ecourile până la noi astăzi în dorința noastră de a trăi pen-
tru Dumnezeu și a promova cauza Sa? Isaia 41:10-14.

„Domnul S-a angajat să facă din Numele Său o laudă pe pământ. Ce putere 
a promis El tuturor celor care vor lucra în cooperare cu cerul! Cele trei puteri cele 
mai înalte din univers sunt implicate să lucreze cu cei care vor căuta să salveze pe 
cel pierdut. Dumnezeu dorește ca poporul Său să ceară ajutorul Său promis pentru 
îndeplinirea lucrării Sale în această lume.” – The Review and Herald, 12 august 1909.

„Să avem speranță și să fim curajoși. Descurajarea în serviciul lui Dum-
nezeu este păcătoasă și neîntemeiată. El știe fiecare nevoie a noastră. El are 
toată puterea. El poate revărsa asupra slujitorilor Săi măsura eficienței pe care 
nevoia lor o cere. Dragostea și mila Sa infinită nu obosesc niciodată. El unește 
maiestatea omnipotenței Sale cu gingășia și grija unui păstor tandru. Nu trebu-
ie să ne temem că nu Își va îndeplini făgăduințele. El este Adevărul veșnic. El 
nu va schimba niciodată Legământul pe care l-a făcut cu cei pe care-i iubește. 
Promisiunile Sale pentru biserica Sa rămân statornice pentru totdeauna. El va 
face din ea o excelență veșnică, o bucurie a multor generații.

„Studiați capitolul patruzeci și unu din Isaia și străduiți-vă să-l înțelegeți 
în toată semnificația lui.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 8, pg. 38, 39, engl. 
(rom. cap. Lucrarea în Europa). 

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 41:10 nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare. 11 Iată, înfruntaţi, şi acoperiţi de ruşine, vor fi toţi cei ce sunt mâniaţi pe tine; vor fi nimiciţi şi vor pieri, cei ce ţi se împotrivesc. 12 Îi vei căuta, şi nu-i vei mai găsi, pe cei ce se certau cu tine; vor fi nimiciţi, vor fi pierduţi cei ce se războiau cu tine. 13 Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor! 14 Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov, şi rămăşiţă slabă a lui Israel; căci Eu îţi vin în ajutor,  zice Domnul,  şi Sfântul lui Israel este Mântuitorul tău.
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Luni                 14 noiembrie

2. ÎNCURAJARE ÎN MISIUNEA NOASTRĂ

a. Ce asigurări avem despre dragostea și protecția lui Dumne-
zeu pentru înaintarea misiunii noastre, chiar și în mijlocul 
încercărilor? Isaia 43:1-6.

„Focul cuptorului nu este pentru a distruge, ci pentru a rafina, a înnobila, 
a sfinți. Fără încercare nu am simți așa de mult nevoia de Dumnezeu și de 
ajutorul Său și am deveni mândri și încrezători în sine. În încercările care vin 
asupra ta, văd dovada că ochiul Domnului este asupra ta și că El dorește să te 
conducă la Sine. Nu cel sănătos, ci cel bolnav are trebuință de doctor; cei care 
sunt apăsați dincolo de punctul rezistenței au nevoie de ajutor. Întoarceți-vă la 
fortăreață. Învățați prețioasa lecție: «Veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați 
și Eu vă voi da odihnă. Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, 
căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voas-
tre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară» (Matei 11:28-30).” – 
Ibid., pg 123, 124, engl. (rom. cap. Valoarea încercărilor).

b. Ce lecții de cooperare și încurajare vizibile între idolatri 
putem aplica astăzi în lucrarea noastră pentru Dumnezeu? 
Isaia 41:6, 7.

 „Ar fi util pentru tineret, precum și pentru părinți și instructori, să stu-
dieze lecția cooperării așa cum este predată în Scripturi. Printre multele ei 
ilustrații, remarcați procesul clădirii tabernacolului – ilustrare a formării ca-
racterului – în care s-a unit întregul popor, «toți cei cu tragere de inimă și 
bunăvoință» (Exodul 35:21). Citiți cum a fost refăcut zidul Ierusalimului de 
captivii reîntorși, în mijlocul sărăciei, dificultății și pericolului, acea lucrare a 
fost îndeplinită cu succes pentru că «poporul lucra cu inimă» (Neemia 4:6). 
Luați în considerare partea realizată de ucenici în minunea Mântuitorului pen-
tru hrănirea mulțimii. Hrana a fost înmulțită în mâinile lui Hristos, dar ucenicii 
au primit feliile și le-au dat mulțimii care aștepta.

„«Suntem mădulare unii altora.» De aceea, după cum fiecare «a primit un 
dar, fiecare din voi să slujească altora ca niște buni ispravnici ai harului felurit 
al lui Dumnezeu» (Efeseni 4:25; 1 Petru 4:10, engl.). 

„Cuvintele scrise despre cei care construiau idoli în vechime ar putea fi 
bune cu un scop mai vrednic, adoptate ca moto de cei care zidesc caractere 
astăzi: [Isaia 41:6 citat].” – Educația, pg. 286, engl. (rom. cap. Conlucrarea).

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 43:1 Acum, aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit, Israele! Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu. 2 Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde. 3 Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău! Eu dau Egiptul ca preţ pentru răscumpărarea ta, Etiopia şi Saba în locul tău. 4 De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc, dau oameni pentru tine, şi popoare pentru viaţa ta. 5 Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine, Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit, şi te voi strânge de la apus. 6 Voi zice miază noaptei: Dă încoace! şi miazăzilei: Nu opri, ci adu-Mi fiii din ţările depărtate şi fiicele de la marginea pământului:

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 41:6 Se ajută unul pe altul, şi fiecare zice fratelui său: Fii cu inimă! 7 Lemnarul îmbărbătează pe argintar; cel ce lustruieşte cu ciocanul îmbărbătează pe cel ce bate pe nicovală, zicând despre îmbinare: Este bună! şi ţintuieşte idolul în cuie ca să nu se clatine.
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Marți                                                      15 noiembrie

3. ÎN TON CU CREATORUL NOSTRU

a. Cum au declarat atât Isaia, cât și psalmistul, unicitatea Cre-
atorului nostru? Psalmii 72:18; Isaia 44:6-8; 45:11, 12. Ce ar 
trebui să ne determine aceasta să luăm în considerare?

„Să ne încredem mai mult în Răscumpărătorul nostru. Să nu ne întoarcem 
de la apele Libanului pentru a căuta înviorare la puțurile crăpate care nu pot 
ține apa. Aveți credință în Dumnezeu. Dependența încrezătoare în Isus face 
biruința nu doar posibilă, ci sigură. Deși mulțimile presează în direcția greșită, 
deși priveliștea este întotdeauna așa descurajantă, putem, totuși, să avem 
siguranță deplină în Conducătorul nostru; pentru că «Eu sunt Dumnezeu,» 
declară El, «și nu altul.» (Isaia 45:22). El este nemărginit în putere și capabil să 
mântuiască pe toți cei ce vin la El. Nu este nimeni altul în care ne putem încre-
de cu siguranță.” – The Review and Herald, 9 iunie 1910.

b. În loc de a coopera cu Creatorul nostru în scopul Său pentru 
noi, ce facem noi adesea? Ieremia 45:9, 10. Cum a răspuns sco-
pului lui Dumnezeu pentru el Cir, regele păgân? Versetul 13.

„Noi credem într-un mod general, dar pierdem mult pentru că nu ne 
încredem deplin și total în Dumnezeu, Creatorul nostru. Când, în ciuda 
circumstanțelor dezagreabile, putem să ne odihnim cu încredere în dragostea 
Sa și să ne închidem pe noi înșine în El, odihnindu-ne în pace în dragostea 
Sa, simțul prezenței Sale ne va inspira o bucurie adâncă, netulburată. Această 
experiență câștigă pentru noi o credință care ne face în stare să nu ne frămân-
tăm, să nu ne îngrijorăm, ci să ne încredem într-o Putere care este nemărgini-
tă.” – Manuscript Releases, vol. 9, pg. 289.

„Când regele [Cir] a văzut cuvintele profețite cu mai mult de o sută de ani 
înainte de nașterea sa, despre modul în care Babilonul trebuie să fie cucerit, 
când a citit solia care i-a fost adresată de Conducătorul universului [Isaia 45:5b, 
6a citat], când a văzut în fața ochilor săi declarația Dumnezeului veșnic: «Din 
dragoste pentru robul Meu Iacov și pentru Israel, alesul Meu, te-am chemat pe 
nume, ți-am vorbit cu bunăvoință, înainte ca tu să Mă cunoști;» când a urmărit 
înregistrarea inspirată «Eu am ridicat pe Cir în dreptatea Mea și voi netezi toate 
cărările lui; El îmi va zidi iarăși cetatea și va da drumul prinșilor de război, fără 
preț de răscumpărare și fără daruri,» inima sa a fost profund mișcată și el a fost 
hotărât să îndeplinească misiunea divină care i-a fost încredințată (Versetele 4, 
13). El avea să-i elibereze pe captivii lui Iuda; el avea să-i ajute să restaureze tem-
plul lui Iehova.” – Profeți și regi, pg. 557, 558, engl. (rom. cap. Întoarcerea din robie).

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Psalmii 72:18 Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni!Isaia 44:6 Aşa vorbeşte Domnul, Împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul lui, Domnul oştirilor: Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, şi afară de Mine, nu este alt Dumnezeu. 7 Cine a făcut prorocii ca Mine (să spună şi să-Mi dovedească!), de când am făcut pe oameni din vremurile străvechi? Să vestească viitorul şi ce are să se întâmple! 8 Nu vă temeţi, şi nu tremuraţi; căci nu ţi-am vestit şi nu ţi-am spus Eu de mult lucrul acesta? Voi Îmi sunteţi martori! Este oare un alt Dumnezeu afară de Mine? Nu este altă Stâncă, nu cunosc alta!Isaia 45:11 Aşa vorbeşte Domnul, Sfântul lui Israel, şi Făcătorul său: Vrea cineva să Mă întrebe asupra viitorului, să-Mi poruncească pentru copiii Mei şi pentru lucrarea mâinilor Mele? 12 Eu am făcut pământul, şi am făcut pe om pe el; Eu cu mâinile Mele am întins cerurile, şi am aşezat toată oştirea lor.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Ieremia 45:9 Vai de cine se ceartă cu Făcătorul său!  Un ciob dintre cioburile pământului!  Oare lutul zice el celui ce-l făţuieşte: Ce faci? Şi lucrarea ta zice ea despre tine: El n-are mâini? 10 Vai de cine zice tatălui său: Pentru ce m-ai născut? Şi mamei sale: Pentru ce m-ai făcut?Ieremia 45:13 Eu am ridicat pe Cir, în dreptatea Mea, şi voi netezi toate cărările lui. El Îmi va zidi iarăşi cetatea, şi va da drumul prinşilor Mei de război, fără preţ de răscumpărare şi fără daruri, zice Domnul oştirilor.
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Miercuri                                                 16 noiembrie

4. CERTITUDINEA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU

a. Când suntem tentați să ne îndoim de Cuvântul lui Dumnezeu, 
ce trebuie să ne amintim despre Dumnezeu? Isaia 46:8-10.

„Pentru mintea finită a omului este imposibil să înțeleagă deplin caracterul 
sau lucrările Celui Infinit. ...

„Putem înțelege atât de mult comportamentul Său cu noi și motivele de 
care este condus, încât putem discerne dragostea și îndurarea nemărginită uni-
te cu puterea infinită. Putem înțelege atât de mult din scopurile Sale cât este 
spre binele nostru să știm; iar dincolo de aceasta trebuie să ne încredem liniștiți 
în puterea Celui Omnipotent, în dragostea și înțelepciunea Tatălui și Suvera-
nului a toate. ... Dar Dumnezeu ne-a dat în Scripturi suficiente dovezi ale carac-
terului divin al acestora și nu trebuie să punem la îndoială Cuvântul Său pen-
tru că nu putem înțelege toate misterele providenței Sale. ... Tot ce Dumnezeu a 
găsit potrivit să ne descopere, trebuie să acceptăm sub autoritatea Cuvântului 
Său. Doar o afirmație simplă a faptelor poate fi dată fără nicio  explicație cum 
ar fi de ce și cum; dar deși noi nu putem să o înțelegem, trebuie să rămânem 
liniștiți fiindcă este adevărată, pentru că Dumnezeu a spus aceasta. Toată difi-
cultatea constă în slăbiciunea și îngustimea minții omenești.” – Mărturii pentru 
comunitate, vol. 5, pg. 698-700.

„În analele istoriei umane, creșterea națiunilor, ridicarea și căderea impe-
riilor, par dependente de voința și puterea omului. Modelarea evenimentelor 
pare, într-o mare măsură, a fi determinată de puterea, ambiția sau capriciul 
său. Dar în Cuvântul lui Dumnezeu perdeaua este înlăturată și noi privim în 
spate, deasupra și prin tot atacul și contraatacul intereselor umane și a puteri-
lor și pasiunilor, agenții Celui a toate îndurător, îndeplinind sfaturile voinței 
Sale în tăcere și cu răbdare.” – Educația, pg. 173.

b. În scopul Său de a-l folosi pe Cir pentru a elibera pe Iuda din 
Babilon, ce măreață eliberare spirituală a fost asigurată de 
Dumnezeu și prin cine avea să vină aceasta? Isaia 46:11-13.

„În cuvânt și fapte, Mesia, în timpul misiunii Sale pământești, avea să des-
copere omenirii slava lui Dumnezeu Tatăl. Fiecare faptă a vieții Sale, fiecare 
cuvânt exprimat, fiecare minune realizată aveau să facă de cunoscut omenirii 
căzute dragostea nemărginită a lui Dumnezeu.” – Profeți și regi, pg. 696, engl. 
(rom. cap. Venirea unui Răscumpărător).

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 46:8 Ţineţi minte aceste lucruri, şi fiţi oameni! Veniţi-vă în fire, păcătoşilor. 9 Aduceţi-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune; căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu este altul, Eu sunt Dumnezeu, şi nu este nici unul ca Mine. 10 Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: Hotărârile Mele vor rămâne în picioare, şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 46:11 Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă, dintr-o ţară depărtată, un om ca să împlinească planurile Mele: da, Eu am spus, şi Eu voi împlini; Eu am plănuit şi Eu voi înfăptui. 12 Ascultaţi-Mă, oameni cu inima împietrită, vrăjmaşi ai neprihănirii! 13 Eu Îmi apropii neprihănirea: nu este departe; şi mântuirea Mea nu va zăbovi. Eu voi pune mântuirea Mea în Sion şi slava Mea peste Israel.
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Joi         17 noiembrie

5. MÂINILE DE AJUTOR ALE LUI DUMNEZEU
a. Ce experiență esențială trebuie să aibă toți în scopul de a 

coopera cu Dumnezeu în lucrarea binecuvântată de salvare 
de suflete? Psalmii 51:10-13; 2 Corinteni 4:1-7. De ce?

„Fiecare ucenic adevărat este născut ca misionar în Împărăția lui Dumne-
zeu. Cel care bea din apa vieții devine o fântână de viață. Primitorul devine dă-
tător. Harul lui Hristos în suflet este asemenea unui izvor în deșert, izvorând 
pentru a-i înviora pe toți și făcându-i pe cei gata să piară nerăbdători de a bea din 
apa vieții.” – Hristos Lumina Lumii, pg. 195, engl. (rom. cap. La fântâna lui Iacov).

„Cel care devine un copil al lui Dumnezeu trebuie de acum înainte să se 
considere ca o verigă în lanțul lăsat în jos pentru salvarea lumii, una cu Hristos 
în planul său de îndurare, înaintând cu El în căutarea și salvarea celui pierdut.” 
– Pe urmele Marelui Medic, pg. 105, engl. (rom. cap. Mântuit pentru a sluji).

„Apreciezi atât de mult sacrificiul făcut la Calvar încât dorești să faci ca orice 
alt interes să fie subordonat lucrării de salvare a sufletelor? Aceeași intensitate 
a dorinței de a-i salva pe cei păcătoși care marchează viața Mântuitorului, mar-
chează și viața adevăratului Său urmaș. Creștinul nu are nicio  dorință de a trăi 
pentru sine. El se delectează în a-și consacra tot ce are și tot ce este în serviciul 
Maestrului. El este mișcat de dorința inexprimabilă de a câștiga suflete la Hris-
tos. Cei care nu au nimic din această dorință ar fi mai bine să se concentreze 
asupra propriei lor mântuiri. Aceștia să se roage pentru duhul slujirii.” – Mărturii 
pentru comunitate, vol. 7, pg. 10, engl. (rom. cap. Lucrarea de salvare a sufletelor).

„Lucrarea noastră a fost desemnată de Tatăl nostru ceresc. Trebuie să ne 
luăm Bibliile și să înaintăm pentru a avertiza lumea. Trebuie să fim mâinile de 
ajutor ale lui Dumnezeu în salvarea sufletelor – canale prin care dragostea Sa 
să se reverse zi de zi pentru cel care piere.” – Ibid., vol. 9, pg. 150, engl. (rom. 
cap. Cuvinte de sfat pentru predicatori).

Vineri                                                      18 noiembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Numiți câteva moduri prin care cauza lui Dumnezeu poate benefi-

cia prin cooperarea noastră mutuală.
2. Ce trebuie să ne amintim când ne confruntăm cu încercări și 

dificultăți puternice?
3. Dacă rămânem în dragostea lui Dumnezeu și ne încredințăm Lui pe 

deplin, ce vom câștiga?
4. De ce este atât de utilă profeția în stabilirea fundamentului credinței 

în Dumnezeu?
5. De ce este zelul evanghelistic un reper sigur al convertirii adevărate?

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
5A Psalmii 51:10 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! 11 Nu mă lepăda de la Faţa Ta, şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. 12 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale, şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă! 13 Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă, şi păcătoşii se vor întoarce la Tine.2Corinteni 4:1 De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. 2 Ca unii, care am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm cu vicleşug şi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu. Ci, prin arătarea adevărului, ne facem vrednici să fim primiţi de orice cuget omenesc, înaintea lui Dumnezeu. 3 Şi dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, 4 a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. 5 Căci noi nu ne propovăduim pe noi înşine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robii voştri, pentru Isus. 6 Căci Dumnezeu, care a zis: Să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos. 7 Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu şi nu de la noi.
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  Lecția 9  Sabat, 26 noiembrie 2016

Chemat pentru a mărturisi
„Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești 

bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care 
vestește mântuirea! Picioarele celui ce zice Sionului: «Dumnezeul 
tău împărățește!»” (Isaia 52:7).

„Prin împărțirea cu alții a harului pe care îl primim, putem fi 
părtași ai binecuvântărilor bogate ale lui Dumnezeu.” – The Review 
and Herald, 25 februarie 1909.
Recomandare pentru studiu: Mărturii pentru comunitate, vol. 7, pg. 9-24, engl.  
                                                     (rom. cap. Lucrarea de salvare a sufletelor).

Duminică        20 noiembrie

1. REÎNSUFLEŢIND DRAGOSTEA NOASTRĂ        
 PENTRU ADEVĂR

a. Când suntem tentați să irosim timpul cu preocupări egoiste 
sau probleme banale, ce ar trebui să luăm în considerare? 
Isaia 55:6, 7; Evrei 3:12, 13.

„Frații și surorile mele, căutați-L pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Va 
veni un timp când cei care și-au irosit timpul și oportunitățile vor dori să-L 
fi căutat.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 9, pg. 106, 107, engl. (rom. cap. O 
lucrare a timpului de față). 

b. De ce este important să studiem Cuvântul lui Dumnezeu 
acum? Amos 8:11, 12. Ce efect va avea asupra noastră stu-
diul personal al Bibliei? Ioan 8:31, 32; 17:17.

„Cei care studiază Biblia, care se sfătuiesc cu Dumnezeu și se încred în Hris-
tos vor fi întăriți să acționeze cu înțelepciune în orice vreme și în orice împreju-
rări. Principiile bune vor fi ilustrate în viața lor practică. Lăsați doar ca adevărul 
pentru acest timp să fie primit cordial și să devină temelia caracterului, iar acesta 
va determina fermitatea scopului, pe care ispitele plăcerii, inconstanța obiceiu-
lui, disprețul celor iubitori de lume și năzuințele propriei inimi pentru îngăduire 
de sine sunt lipsite de putere a le influența. Conștiința trebuie să fie întâi lumina-
tă, voința trebuie adusă în supunere. Dragostea de adevăr și neprihănire trebuie 
să domnească în suflet și va rezulta un caracter pe care cerul îl poate aproba.” 
– Ibid., vol. 5, pg. 43, engl. (rom. cap. Educația dată de părinți)

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
1A Isaia 55:6 Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L, câtă vreme este aproape. 7 Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând.Evrei 3:12 Luaţi seama dar, fraţilor, ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. 13 Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: Astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
1B Amos 8:11 Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în ţară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame şi sete după auzirea cuvintelor Domnului. 12 Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază-noapte la răsărit, vor umbla istoviţi încoace şi încolo, ca să caute Cuvântul Domnului, şi tot nu-l vor găsi.Ioan 8:31 Şi a zis Iudeilor, care crezuseră în El: Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; 32 veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.Ioan 17:17 Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.
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Luni                                                         21 noiembrie

2. REÎNSUFLEŢIND DRAGOSTEA NOASTRĂ  
 PENTRU HRISTOS ŞI PENTRU ALŢII

a. Ce vom fi determinați noi să facem ca urmare a dragostei lui 
Dumnezeu care constrânge? 2 Corinteni 5:14, 15.

„Dacă dragostea de Dumnezeu este în inimă, aceasta va fi descoperită, cu 
siguranță, în iubire tandră față de alții. Domnul este onorat prin faptele noastre 
de îndurare, prin manifestarea considerației atentă pentru cel nefericit și îndu-
rerat. Văduva și orfanul au nevoie de mai mult decât mila noastră. Ei au nevoie 
de simpatie, de grijă atentă, de cuvinte pline de compasiune și de o mână de 
ajutor pentru a-i pune acolo unde se pot ajuta ei înșiși. Toate faptele realizate 
pentru cei care au nevoie de ajutor sunt realizate pentru Hristos. În studiul 
nostru de a ști cum să-i ajutăm pe cei nefericiți, trebuie să studiem modul în 
care a lucrat Hristos. El nu a refuzat să lucreze pentru cei care au făcut greșeli; 
lucrările Sale de har au fost realizate pentru fiecare clasă, pentru cei drepți și 
pentru cei nedrepți. Pentru toți în egală măsură, El a vindecat bolile și le-a ofe-
rit lecții de instruire.” – The Signs of the Times, 14 iulie 1909.

b. Când lipsește acest motiv, ce chemare la pocăință trebuie să 
acceptăm - și de ce? Apocalipsa 2:4, 5.

„Fratele meu, sora mea, ce faceți voi pentru Hristos? Căutați să fiți o bine-
cuvântare pentru alții? Exprimă buzele voastre cuvinte de amabilitate, simpa-
tie și dragoste? Depuneți voi eforturi sârguincioase pentru a-i câștiga pe alții 
la Mântuitorul?

„Este un mister faptul că nu sunt sute la lucru acolo unde în prezent este 
doar unul. Universul ceresc este uimit de apatia, indiferența, nepăsarea celor 
care pretind a fi fii și fiice ale lui Dumnezeu. Lucrarea ne-a fost prezentată de 
ani de zile, dar mulți au adormit.” – The Review and Herald, 7 august 1913.

c. Cum poate îndeplinirea „faptelor dintâi” în plan misionar 
să îmbunătățească spiritualitatea noastră în biserică? 

„Fiecare abatere de la adevăratul efort misionar, fiecare eșec de a nutri 
un spirit misionar, a reacționat asupra bisericii și s-a înregistrat un declin al 
spiritualității. Dar fiecare efort sârguincios care a fost realizat în direcția mi-
sionară a adus sănătate spirituală bisericii și nu doar că a crescut numărul de 
membri din biserică, ci a crescut și zelul sfânt și bucuria acestora.” – Mărturii 
pentru predicatori, pg. 205, 206, engl. (rom. cap. Activitatea în bisericile noastre).

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
2A 2Corinteni 5:14 Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit. 15 Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
2B Apocalipsa 2:4 Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. 5 Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
2C Nota  
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Marți                                                      22 noiembrie

3. REZULTATE SATISFĂCĂTOARE

a. Ce cuvinte de încurajare ilustrează recunoștința pe care o 
vor avea acei care aud solia față de cei care le aduc solia? 
Isaia 52:7.

„[Dumnezeu] dorește să instituim adunări pentru cei din afara bisericilor, 
pentru ca oamenii să poată învăța adevărurile acestei ultime solii de avertizare. 
Sunt locuri în care veți fi primiți cu bucurie, în care sufletele vă vor mulțumi 
pentru că ați venit să-i ajutați. Fie ca Domnul să vă ajute să vă ocupați de aceas-
tă lucrare așa cum nu ați făcut-o niciodată până acum.

„Să începem să lucrăm pentru cei care nu au avut lumină. ... Ceea ce avem 
nevoie este o credință vie, credință pentru a proclama deasupra mormântului 
închiriat al lui Iosif că avem un Mântuitor viu, unul care va merge înaintea noas-
tră și va lucra cu noi. Dumnezeu va face lucrarea dacă noi Îi vom furniza instru-
mentele. În mijlocul nostru trebuie să fie mult mai multă rugăciune și mult mai 
puțină necredință. Trebuie să ridicăm standardul mai sus și tot mai sus înaintea 
poporului. Trebuie să ne amintim că Hristos este întotdeauna la dreapta noastră 
când proclamăm eliberarea captivilor și când împărțim pâinea vieții sufletelor 
flămânde. Când păstrăm în mințile noastre urgența și importanța lucrării noas-
tre, mântuirea lui Dumnezeu ne va fi descoperită într-un mod remarcabil.

„Dumnezeu să ne ajută să îmbrăcăm armura și să acționăm ca și cum am 
fi sârguincioși, ca și cum sufletele bărbaților și femeilor ar merita să fie salvate. 
Să căutăm o convertire nouă.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 9, pg. 107, engl. 
(rom. cap. O lucrare a timpului de față).

b. Ce se poate întâmpla pe măsură ce ne unim mâinile în acest 
mare efort? Isaia 52:8, 15.

„Domnul cheamă poporul Său să ocupe diferite locuri în lucrarea misio-
nară. Cei de la drumuri și garduri trebuie să audă solia Evangheliei. Membrii 
bisericii trebuie să facă lucrare de evanghelizare în căminele prietenilor și ve-
cinilor lor care nu au primit încă o dovadă deplină a adevărului.” – Reflecting 
Christ, pg. 202.

„Dacă prezentăm adevărul așa cum este el în Isus, îl vom prezenta în spi-
ritul adevăratului Educator; și nu vom avea opinii diferite și nu ne vom agăța 
de propriile idei cu tenacitate, ci vom ajunge la unitate de vederi.” – Comentarii 
Biblice Noul Testament, 1 Timotei cap 2.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
3A Isaia 52:7 Ce frumoase sunt pe munţi, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea! Picioarele celui ce zice Sionului: Dumnezeul tău împărăţeşte!

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
3B Isaia 52:8 Iată, glasul străjerilor tăi răsună; ei înalţă glasul, şi strigă toţi de veselie; căci văd cu ochii lor cum Se întoarce Domnul în Sion. 15 tot aşa, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie; înaintea Lui împăraţii vor închide gura, căci vor vedea ce nu li se mai istorisise, şi vor auzi ce nu mai auziseră.
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Miercuri                                                  23 noiembrie

4. ACORDÂND ATENŢIE STRIGĂTULUI DE   
 TREZIRE

a. Cum își are ecou în apostolul Pavel chemarea lui Isaia la 
slujire? Romani 10:13-15.

„Viața [lui Hristos] a fost una de slujire neegoistă și aceasta trebuie să fie 
cartea noastră de instruire. 

„Ființele umane nu au niciun  drept să creadă că există o limită în eforturile 
pe care trebuie să le facă în lucrarea de salvare de suflete. A fost vreodată Hris-
tos obosit de lucrarea Sa? S-a dat El vreodată înapoi de la sacrificiu și greutate? 
Membrii bisericii trebuie să depună eforturile continue, perseverente pe care 
le-a depus El.” – The Review and Herald, 7 august 1913.

b. Trebuie să așteptăm un decret guvernamental sau o 
rezoluție a Conferinței Generale pentru a ne trezi? Dacă nu, 
de ce nu? Romani 13:11-14; 1 Tesaloniceni 5:4-8.

„Întreg pământul trebuie să fie luminat de slava adevărului lui Dumne-
zeu. Domnul nu va încheia perioada de probă până când solia de avertizare 
nu va fi proclamată mai lămurit. Trâmbița trebuie să dea un sunet clar. Legea 
lui Dumnezeu trebuie să fie înălțată, pretențiile ei trebuie să fie prezentate în 
caracterul lor adevărat, sacru, astfel încât oamenii să poată fi aduși să se decidă 
pentru sau împotriva adevărului. ...

„Ați așteptat îndelung minunatele evenimente senzaționale care au loc 
chiar înainte de venirea Fiului omului pe norii cerului cu putere și cu mare 
slavă. Acum întreb: Sunteți pregătiți să sunați clar din trâmbiță? Știți că sunteți 
uniți cu Dumnezeu și că trăiți în lumina feței Sale? Cine simte zi de zi că aparține 
parteneriatului pentru cinstirea lui Hristos prin lucrarea în planul Domnului 
pentru răscumpărarea oamenilor? Cel mai bun mod de a vă menține sufletele 
în dragoste de Dumnezeu este de a deveni lucrători sârguincioși pentru salva-
rea altora. ...

„Tot cerul, dacă pot folosi expresia, așteaptă cu nerăbdare oameni care să 
coopereze cu agenții divini în lucrarea de salvare a sufletelor. [Isaia 52:7 citat.] 
Cine se va ridica și va străluci pentru că lumina a venit și slava Domnului a 
răsărit asupra lor?  Cine se va alătura Domnului în legământ sfânt pentru a 
deveni canale de transmitere a luminii și a harului ceresc către lumea noastră?” 
– General Conference Daily Bulletin, 28 ianuarie 1893.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
4A Romani 10:13  Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, 11 după cum zice Scriptura: Oricine crede în el, nu va fi dat de ruşine. 12 În adevăr, nu este nici o deosebire între Iudeu şi Grec; căci toţi au acelaşi Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă. 13 Fiindcă oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit. 14 Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela, despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor? 15 Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimişi? După cum este scris: Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
4B Romani 13:11 Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. 12 Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului, şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. 13 Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă; 14 ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.1Tesaloniceni 5:4 Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ. 5 Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului. 6 De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji. 7 Căci cei ce dorm, dorm noaptea; şi cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. 8 Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei, şi să avem drept coif nădejdea mântuirii.
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Joi                                                           24 noiembrie

5. FĂCÂND O BUNĂ  MĂRTURISIRE

a. Ce mărturisire trebuie să facem cât timpul de probă încă 
persistă? Isaia 45:23; Romani 14:11; 10;9, 10.

„Nu irosi timpul; mărturisește-L pe Hristos fără întârziere. Duhul Sfânt, 
Mângâietorul, Duhul adevărului este cel care Îl mărturisește pe Hristos. Isus 
a spus: «Ci voi veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, 
și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginile 
pământului» (Fapte 1:8). A-l întrista pe Duhul Sfânt care te-ar face martor al 
lui Hristos, este un lucru teribil. Nu știi când poți întrista Duhul pentru ulti-
ma oară. Duhul Sfânt nu lucrează asupra inimii umane pentru a te constrân-
ge să te predai lui Hristos, pentru a te forța să-ți supui conștiința: ci [Duhul] 
strălucește în camerele minții într-un mod care să convingă de păcat și să te 
atragă la neprihănire. Dacă nu Îl mărturisești acum pe Hristos, va veni timpul 
când, covârșit de un simț al marilor lucruri pe care le-ai pierdut, vei face multe 
mărturisiri. Dar de ce să nu-L mărturisești acum pe Hristos câtă vreme glasul 
îndurării Sale te invită? – The Youth`s Instructor, 1 august 1895.

b. Când Îl mărturisim pe Hristos ca sursa noastră de putere și 
neprihănire, ce efect va avea aceasta asupra eforturilor 
noastre misionare? Isaia 45:24, 25.

„Într-un mod special, adevărul este adaptat necesităților fiecărei inimi 
umane. Pe măsură ce copiii lui Dumnezeu înțeleg capacitatea Domnului de a 
le suplini nevoile, ei vor merge să întâmpine nevoile sufletelor care pier în pă-
cat. Dumnezeu îi va accepta pe toți cei care vor manifesta credință în El și vor 
deveni împlinitori ai Cuvântului Său.” – The Review and Herald, 12 august 1909.

Vineri                          25 noiembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. De ce este important pentru noi să știm ce este adevărul?
2. Ce se întâmplă cu spiritualitatea noastră dacă neglijăm a face lucra-

re misionară?
3. Când căutăm să Îl prezentăm pe Hristos, asupra cui trebuie să înce-

pem a ne concentra?
4. Ce exemplu ne-a dat Hristos în viața zilnică - și cum putem să îl urmăm?
5. Cum poate mărturisirea mea personală despre Hristos să fie un 

martor mai eficient?

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
5A Isaia 45:23 Pe Mine Însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea şi cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: orice genunchi se va pleca înaintea Mea, şi orice limbă va jura pe Mine.Romani 14:11 Fiindcă este scris: Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea, şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.Romani 10:9 Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. 10 Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire,

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
5B Isaia 45:24Numai în Domnul, Mi se va zice, locuieşte dreptatea şi puterea; la El vor veni, şi vor fi înfruntaţi toţi cei ce erau mâniaţi împotriva Lui. 25 În Domnul vor fi făcuţi neprihăniţi şi proslăviţi toţi urmaşii lui Israel. 
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SABAT, 3 DECEMBRIE 2016

Darul Sabatului Întâi 
pentru 

Departamentul de Educație 
al Uniunii Americii Centrale

 
Credem că lucrarea noastră cea mai înal-

tă pe acest pământ este de a forma caractere 
după asemănarea divină. Formarea caracte-
relor este o lucrare de o viață și dezvoltarea 
ei trebuie să continue pentru veșnicie. Un caracter format după asemănarea di-
vină este singura comoară pe care o putem lua din lumea aceasta în lumea care 
va veni. Acesta trebuie să fie scopul fiecărui creștin adevărat. Lucrarea bisericii 
în a ajuta la dezvoltarea caracterelor noastre este „educați, educați, educați.”

Uniunea Americii Centrale a preluat educarea copiilor și tinerilor popo-
rului nostru ca unul din cele mai importante obiective ale sale. Trist este că 
mulți din copiii și tinerii noștri care în prezent le lipsește ocazia de a participa 
la școlile proprii ale bisericii noastre părăsesc biserica luați de curentul lumii. 
Conștienți de această importantă realitate, frații și surorile noastre fac eforturi 
mari pentru înființarea școlilor primare și secundare, spre a-i ajuta pe copiii și 
tinerii noștri să aibă o educație holistică, în armonie cu scopul divin al educației 
creștine. Prin aceste programe educaționale multe familii au beneficiat și multe 
din ele vin la picioarele lui Isus pe această cale. 

Din păcate, resursele noastre sunt insuficiente pentru a continua aceas-
tă mare lucrare. Totuși ne bazăm pe promisiunile Domnului că va oferi re-
sursele necesare pentru a continua această lucrare importantă pe care ne-am  
asumat-o cu mult entuziasm, menținând în minte semnificația faptului că „lu-
crarea educației și lucrarea de răscumpărare sunt una.” 

Dragi frați, surori și prieteni din toată lumea: din partea tuturor 
credincioșilor din Uniunea Americii Centrale, apelăm la fiecare din voi ca da-
rurile și donațiile voastre pentru această jertfă din Sabatul Întâi să fie generoa-
se și, în același timp, să fie o mare binecuvântare pentru educarea copiilor și 
tinerilor poporului nostru din America Centrală. Vă rugăm să dăruiți cu ge-
nerozitate și rugăciunea noastră este ca Dumnezeu să vă răsplătească printr-o 
măsură îndoită de binecuvântări.

Departamentul de Educație al Uniunii Americii Centrale
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  Lecția 10                                                        Sabat, 3 decembrie 2016

Ajungând la suflete
„În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă 

Cuvântul lui Dumnezeu.” (Fapte 13:44).
„Un spirit tandru, un comportament blând, atrăgător, poate salva 

pe cel greșit și poate acoperi o sumedenie de păcate.” – Pe urmele Mare-
lui Medic, pg. 166, engl. (rom. cap. Ajutându-i pe cei ispitiți).

Recomandare pentru studiu: Mărturii pentru comunitate, vol. 7, 
   pg. 25-41, engl. (rom. cap. Lucrători dintre membri); 
   vol. 6, pg. 31-57, engl. (rom. cap. Adunările în tabără).

Duminică                                              27 noiembrie

1. O SOLIE PENTRU ASTĂZI

a. Ce lucrare pentru zilele noastre a fost prezisă în profeția 
din Isaia 56? Isaia 56: 1, 2.

„Lucrarea de reformă a Sabatului, care trebuie îndeplinită în zilele din 
urmă, a fost prezisă în profeția lui Isaia. [Isaia 56:1, 2, 6, 7 citat.]” – Marea luptă, 
pg. 451, engl. (rom. cap. O lucrare de reformă). 

b. Prin ce mijloace putem mărturisi cel mai bine pentru cei 
din orașele mari? Luca 14:23.

„Lucrarea noastră este de a da întregii lumi – fiecărei națiuni, fiecărui neam, 
fiecărei limbi și fiecărui popor – adevărurile mântuitoare ale soliei îngerului al 
treilea. Dar o problemă dificilă a fost aceea de a ști cum să se ajungă la oamenii 
din marile centre de populație. Nu ni se permite intrarea în biserici. În orașe, 
sălile mari sunt scumpe și, în multe cazuri, doar puțini vor veni la cele mai bune 
săli. S-a vorbit împotriva noastră de cei care nu s-au familiarizat cu noi. Moti-
vele credinței noastre nu sunt înțelese de oameni și am fost priviți ca fanatici, 
care păstrează in mod ignorant Sâmbăta în loc de duminică. În lucrarea noas-
tră am fost dezorientați pentru a ști cum să dărâmăm barierele lumescului și 
prejudecăților și să prezentăm în fața oamenilor adevărul prețios, care înseamnă 
atât de mult pentru ei. Domnul ne-a instruit că întrunirile de tabără reprezintă 
unul din cele mai importante instrumente pentru îndeplinirea acestei lucrări.” – 
Mărturii pentru comunitate, vol. 6, pg. 31, 32, engl. (rom. cap. Adunările în tabără). 

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
1A Isaia 56:1 Aşa vorbeşte Domnul: Păziţi ce este drept, şi faceţi ce este bine; căci mântuirea Mea este aproape să vină, şi neprihănirea Mea este aproape să se arate. 2 Ferice de omul care face lucrul acesta, şi de fiul omului care rămâne statornic în el, păzind Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi stăpânindu-şi mâna, ca să nu facă nici un rău!

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
1B Luca 14:23 Şi stăpânul a zis robului: Ieşi la drumuri şi la garduri, şi pe cei ce-i vei găsi, sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa.
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Luni       28 noiembrie

2. AJUNGÂND DINCOLO DE CERCUL NOSTRU

a. Ce i s-a arătat lui Isaia cu privire la planul lui Dumnezeu 
pentru sufletele prețioase, sincere din afara turmei lui Hris-
tos? Isaia 56:3-5. Cum a fost acest lucru văzut în predicarea 
apostolilor? Fapte 13:44.

„Iudeii ajunseseră din ce în ce mai mult să se considere pe ei înșiși superi-
ori printr-un drept divin față de alte popoare de pe pământ; totuși ei nu fusese-
ră atenți să mențină caracterul lor separat și sfânt prin acordarea ascultării față 
de toate poruncile lui Dumnezeu. Acum profetul declară că străinul, care Îl va 
iubi pe Dumnezeu și Îl va asculta, se va putea bucura de privilegiile care au 
aparținut exclusiv poporului ales. Până în acel moment circumcizia și stricta 
îndeplinire a legii ceremoniale fuseseră condițiile prin care Neamurile puteau 
fi admise în adunarea lui Israel; dar aceste deosebiri urmau să fie abolite de 
Evanghelie.” – The Signs of the Times, 28 februarie 1884.

b. Cărei tendințe umane egoiste trebuie să fim determinați să 
îi rezistăm noi și familiile noastre? Hagai 1:4.

„Interesele voastre, eforturile și îngrijorările sunt pentru familia și rudele 
voastre. Dar nu ați nutrit ideea de a ajunge la alții din jurul vostru, biruind 
rezerva de a exercita influența în afara unui cerc special. Voi îi idolatrizați pe 
cei ai voștri și vă închideți în voi înșivă. Marea povară este aceea ca Domnul să 
„mă salveze pe mine și pe ai mei”. Acest spirit trebuie să moară înainte ca voi 
să puteți prospera în Domnul și să înaintați spiritual, înainte ca biserica să poa-
tă crește și să adauge suflete dintre acei care doresc să fie salvați.” – Mărturii 
pentru comunitate, vol. 2, pg. 77, engl. (rom. cap. Iubind pe cei greșiți).

c. Cum putem evita capcana de a ne stabili prea mulți într-o 
singură zonă? Luca 9:6.

„Cât de multe localități și orașe sunt cu totul neglijate. Poporul nostru își 
aduce prejudicii lui însuși îngrămădindu-se într-o singură zonă. Când copacii 
dintr-o pepinieră sunt îngrămădiți strâns laolaltă, ei nu pot crește sănătos și 
robuști. Transplantați pomii care sunt prea deși în pepinierele voastre. Dum-
nezeu nu este glorificat prin centrarea a atâtor avantaje într-un singur loc. 
Oferiți spațiu; plantați-i în mai multe locuri, unde nu se vor sprijini unul de 
altul pentru susținere. Dați-le spațiu pentru a crește. Aceasta cere Domnul de 
la voi.” – Ibid., vol. 8, pg 147, engl. (rom. cap. Mergeți în multe locuri). 

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 56:3 Străinul care se alipeşte de Domnul, să nu zică: Domnul mă va despărţi de poporul Său! Şi famenul să nu zică: Iată, eu sunt un copac uscat! 4 Căci aşa vorbeşte Domnul: Famenilor, care vor păzi Sabatele Mele, care vor alege ce-Mi este plăcut, şi vor stărui în legământul Meu, 5 le voi da în Casa Mea şi înăuntrul zidurilor Mele un loc şi un nume mai bune decât fii şi fiice; le voi da un nume veşnic, care nu se va stinge.Fapte 13:44 În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
2B Hagai 1:4 Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiţi în case căptuşite cu tavan, când Casa aceasta este dărâmată?

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
2C Luca 9:6 Ei au plecat, şi au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia, şi săvârşind pretutindeni tămăduiri.
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Marți                        29 noiembrie

3. LEGĂTURA CĂTRE GUSTURILE                                  
 ŞI OBICEIURILE NOASTRE

a. Ce făgăduință minunată este dată noilor credincioși? Isaia 
56:6, 7. Cum trebuie să luăm parte la răspândirea adevărului?

„Fiecare biserică are nevoie de puterea conducătoare a Duhului Sfânt și 
acum este timpul de a ne ruga pentru aceasta. Dar în toată lucrarea lui Dum-
nezeu pentru om, El plănuiește ca omul să coopereze cu El. Pentru acest scop 
Domnul cheamă biserica să aibă o pietate mai înaltă, un simț mai drept al da-
toriei, o conștientizare mai clară a obligațiilor sale față de Creator. El îi cheamă 
să fie un popor pur, sfințit, care lucrează. Și lucrarea de ajutorare creștină este 
unul din mijloacele de a aduce aceasta la îndeplinire, pentru că Duhul Sfânt 
este în comuniune cu toți cei care lucrează în serviciul lui Dumnezeu. ...

„Faceți eforturi regulate, organizate pentru a scoate membrii bisericii din 
starea de moarte în care sunt de ani. Trimiteți în biserici lucrători care vor trăi 
principiile reformei sanitare. Să fie trimiși cei care văd necesitatea lepădării 
de sine în apetit, altfel ei vor fi o cursă pentru biserică. Veți vedea dacă pâi-
nea vieții nu va veni atunci în bisericile noastre.” – Mărturii pentru comunitate,  
vol. 6, pg. 266, 267, engl. (rom. cap. Nevoia bisericii). 

b. În ce constă păcatul fariseilor și cum îl putem evita? Matei 
23:1-3; 7:24-29. Cum afectează obiceiurile noastre personale 
de sănătate mărturisirea noastră creștină? Isaia 56:10-12;  
1 Corinteni 9:26, 27.

„Domnul nu este mulțumit de starea de apostazie a poporului Său în ce 
privește reforma sanitară. Dacă ei nu devin conștienți de nevoia de a ascul-
ta de lumina cu privire la reforma sanitară, vor eșua curând în înțelegerea  
importanței altor aspecte ale soliei.” – Spalding Magan Collection, pg. 418.

„Dacă bisericile așteaptă putere, ele trebuie să trăiască adevărul pe care 
Dumnezeu li l-a încredințat. Dacă membrii bisericilor noastre nesocotesc lu-
mina cu privire la [reforma sanitară], ei vor recolta rezultatele sigure atât în 
degenerare spirituală, cât și fizică. Și influența acestor membri mai în vârstă ai 
bisericii va dospi în cei nou veniți la credință. Domnul nu lucrează acum pen-
tru a aduce multe suflete la adevăr, din cauza membrilor bisericii care nu au 
fost niciodată convertiți și a celor care au fost cândva convertiți, dar au aposta-
ziat. Ce influență ar avea acești membri neconsacrați asupra noilor convertiți? 
Nu vor face ei fără efect solia dată de Dumnezeu pe care poporul Său ar trebui 
să o ducă?” – Mărturii pentru comunitate, vol. 6, pg. 370, 371, engl. (rom. cap. 
Redeșteptare în reforma sanitară). 

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
3A Isaia 56:6 Şi pe străinii, care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească, şi să iubească Numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi vor stărui în legământul Meu, 7 îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt, şi-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile lor de tot şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
3B Matei 23:1 Atunci Isus, pe când cuvânta gloatelor şi ucenicilor Săi, 2 a zis: Cărturarii şi Fariseii şed pe scaunul lui Moise. 3 Deci toate lucrurile, pe care vă spun ei să le păziţi, păziţi-le şi faceţi-le; dar după faptele lor să nu faceţi. Căci ei zic, dar nu fac.Matei 7:24 De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă. 25 A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. 26 Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip. 27 A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, şi au izbit în casa aceea: ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare. 28 După ce a sfârşit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învăţătura Lui; 29 căci El îi învăţa ca unul care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor.Isaia 56:10 Toţi păzitorii lui sunt orbi, fără pricepere; toţi sunt nişte câini muţi, care nu pot să latre; aiurează, stau tolăniţi, şi le place să doarmă. 11 Totuşi sunt nişte câini lacomi, care nu se mai satură. Sunt nişte păstori care nu pot pricepe nimic; toţi îşi văd de calea lor, fiecare umblă după folosul lui, fără abatere: 12 Veniţi,  zic ei  am să caut vin, şi ne vom îmbăta cu băuturi tari! Mâine vom face tot ca azi, ba încă şi mai rău!1Corinteni 9:26 Eu, deci, alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt. 27 Ci mă port aspru cu trupul meu, şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.
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Miercuri                                                  30 noiembrie 

4. SENSIBILITATE PENTRU CEI DIN CLASELE                    
 MARGINALIZATE 
a. Descrieți grija specială pe care o are Dumnezeu pentru cei 

care au cea mai mare nevoie de aceasta. Isaia 56:8.
„Toți cei care Îl iubesc pe Dumnezeu în sinceritate și adevăr vor iubi su-

fletele pentru care a murit Hristos. Dacă dorim să facem bine sufletelor, suc-
cesul nostru cu aceste suflete va fi proporțional cu încrederea pe care o au ei 
în încrederea noastră în ei și aprecierea noastră față de ei. Respectul arătat su-
fletului uman care se luptă este mijlocul sigur prin Isus Hristos de restaurare 
a respectului de sine pe care omul l-a pierdut. Ideile noastre crescânde despre 
ceea ce poate deveni el, reprezintă un ajutor pe care noi nu îl putem aprecia 
în totalitate. Avem nevoie de harul bogat al lui Dumnezeu în fiecare oră; apoi 
vom avea o experiență bogată, practică, pentru că Dumnezeu este dragoste. 
Cel care rămâne în dragoste, trăiește în Dumnezeu. Dăruiți dragoste celor care 
au nevoie cel mai mult de ea. Cel mai nefericit, cei care au cele mai dezagre-
abile temperamente au nevoie de dragostea noastră, de sensibilitatea noastră, 
de compasiunea noastră. Cei care ne încearcă răbdarea au nevoie de mai multă 
dragoste. O singură dată trecem prin lume; fiecare lucru bun pe care îl putem 
face, trebuie să îl facem cu cea mai mare sârguință, neobosit, cu același spirit 
pe care Hristos l-a manifestat în lucrarea Sa, despre care s-a afirmat că „El nu 
va cădea și nu se va descuraja”. Dispozițiile aspre, încăpățânate, morocănoase, 
sunt cele care au cea mai mare nevoie de ajutor. Cum pot fi ajutați aceștia? 
Doar manifestând, în comportamentul cu ei, acea dragoste pe care a revelat-
o Hristos față de omul căzut. Puteți să îi tratați așa după cum merită. Dar ce 
s-ar fi întâmplat dacă Hristos ne-ar fi tratat astfel? El, Cel care nu merita, a fost 
tratat așa cum noi meritam. Totuși noi suntem tratați de Hristos cu îndurare și 
dragoste cum nu merităm, ci cum merita El. Tratați câteva caractere așa după 
cum vă gândiți că merită din plin și le veți tăia și ultimul fir de speranță, vă veți 
distruge influența și vă veți ruina sufletul. Se va merita? Nu, eu spun nu, de o 
sută de ori nu. Legați strâns aceste suflete, care au nevoie de tot ajutorul pe care 
este posibil să li-l dați voi, de o inimă iubitoare, compătimitoare, miloasă, care 
revarsă dragoste creștină și veți salva un suflet de la moarte și veți acoperi o su-
medenie de păcate.” – Principii fundamentele ale Educației Creștine, pg. 281, 282.

b. Cum putem lucra pentru clasele marginalizate din mijlocul 
nostru? Iacov 5:19, 20.

„Sunt mulți care greșesc și simt rușinea și nebunia lor. Ei privesc la greșelile 
și erorile lor până când ajung aproape la disperare. Aceste suflete nu trebuie să fie 
neglijate. Când cineva trebuie să înoate împotriva curentului, toată forța curentului 
îl trage înapoi. Întindeți-i o mână de ajutor cum a fost mâna Fratelui Mai Mare către 
Petru care se afunda. Spuneți-i cuvinte de speranță.” – In Heavenly Places, pg. 295.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
4A Isaia 56:8 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, care strânge pe cei risipiţi ai lui Israel: Voi mai strânge şi alte popoare la cei strânşi acum din el.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
4B Iacov 5:19 Fraţilor, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr, şi-l întoarce un altul, 20 să ştiţi că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte, şi va acoperi o sumedenie de păcate.
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Joi                                                             1 decembrie

5. URMÂND EXEMPLUL MAESTRULUI
a. Cum poate slujirea compătimitoare a lui Hristos față de su-

fletele bolnave de păcat să fie reflectată și imitată în viața 
urmașilor Săi? Isaia 61:1-3.

„Misiunea lui Hristos a fost de a vindeca pe cel bolnav, de a încuraja pe 
cel lipsit de speranță, de a pansa pe cel cu inima frântă. Lucrarea de restaurare 
trebuie realizată în mijlocul celor în nevoie, suferinzi ai omeniri. Dumnezeu nu 
cere doar generozitatea voastră, ci și înfățișarea voastră fericită, cuvintele voas-
tre de speranță, o strângere de mână din partea voastră. Alinați-i pe unii din cei 
îndurerați ai lui Dumnezeu. Unii sunt bolnavi și speranța este stinsă. Redați-le 
lumina soarelui. Sunt suflete care și-au pierdut curajul; vorbiți cu ele, rugați-
vă pentru ele. Sunt cei care au nevoie de pâinea vieții. Citiți-le din Cuvântul 
lui Dumnezeu. Există o boală a sufletului pe care niciun  balsam nu o poate 
atinge, niciun  medicament nu o poate vindeca. Rugați-vă pentru aceste suflete 
și aduceți-le la Isus Hristos. Și în toată lucrarea voastră, Hristos va fi prezent 
pentru a impresiona inimile oamenilor.” – A Call to Medical Evanghelism and 
Health Education, pg. 23.

„Nu trebuie să mergem la Nazaret, la Capernaum sau la Betania pentru 
a umbla pe urmele lui Isus. Trebuie să găsim urmele pașilor Săi lângă patul 
bolnavului, în colibele sărăcăcioase, pe aleile aglomerate ale marilor orașe și în 
fiecare loc în care inimile umane au nevoie de consolare.

„Trebuie să-l hrănim pe cel flămând, să-l îmbrăcăm pe cel gol și să-l mân-
gâiem pe cel suferind și îndurerat. Trebuie să slujim celui disperat și să inspi-
răm speranță celui fără speranță. 

„Dragostea lui Hristos manifestată în slujirea neegoistă va fi mult mai efici-
entă în reformarea celui care face răul decât va fi sabia sau curtea justiției. Aces-
tea sunt necesare pentru a imprima groaza în călcătorul legii, dar misionarul 
iubitor poate face mai mult decât aceasta. Adesea inima care se împietrește sub 
mustrare se va înmuia sub dragostea lui Hristos.” – Pe urmele Marele Medic, pg. 
105, 106, engl. (rom. cap. Mântuit pentru a sluji).

Vineri          2 decembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Cu ce scop specific au fost destinate la origine adunările de tabără 

și de ce?
2. De ce trebuie să manifestăm interes pentru noile suflete care nu au 

familii la credință?
3. Ce au de-a face obiceiurile personale de sănătate cu succesul misionar?
4. Ce se întâmplă când tratăm oamenii așa după cum merită să fie 

tratați? Cum ne-a tratat Isus?
5. Unde poți găsi ocazii de a sluji personal, așa cum ar face Hristos?

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
5A Isaia 61:1 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.
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   Lecția 11  Sabat, 10 decembrie 2016

Misionari perseverenți
„Voi toți cei însetați veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani! Veniți 

și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără 
plată” (Isaia 55:1).

„Curând va fi necaz peste tot în lume. Toți se cuvine să caute să-L 
cunoască pe Dumnezeu. Nu avem timp de pierdut. Solia trebuie dată 
cu seriozitate și zel: [Isaia 55:1; 56:1 citat]. – Mărturii pentru comunitate, 
vol. 9, pg. 228, engl. (rom. cap.  Un timp de încercare înaintea noastră). 
Recomandare pentru studiu: Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pg. 385-389, engl.     
    (rom. cap. Adevăratul spirit misionar); Ibid., vol. 6, pg.  
    14-29, engl. (rom. cap. Lucrarea pentru timpul acesta).
Duminică         4 decembrie

1. PERSEVERENŢĂ ÎN DIFICULTĂŢI

a. Ce solie trebuie dată astăzi tuturor, indiferent de cât de grele 
sunt circumstanțele cu care ne confruntăm? Isaia 55:1, 2. De ce 
îngăduie Dumnezeu să vină încercări asupra bisericii Sale?

„În toate timpurile bisericii, soli destinați ai lui Dumnezeu s-au expus pe 
ei înșiși reproșului și persecuției de dragul adevărului. Dar oriunde ar fi forțați 
să meargă cei din poporul lui Dumnezeu, chiar dacă, asemenea ucenicului iu-
bit, ei sunt exilați pe insule pustii, Hristos va ști unde sunt și îi va întări și îi va 
binecuvânta, umplându-i cu pace și bucurie...

„Dragostea lui Dumnezeu pentru biserica Sa este infinită. Grija Lui față 
de moștenirea Sa este neîncetată. El nu îngăduie să vină niciun  necaz asupra 
bisericii în afară de cele care sunt esențiale pentru curățirea ei, pentru binele 
ei prezent și veșnic. El Își va curăți biserica Sa la fel cum a curățit templul la 
începutul și la sfârșitul slujirii Sale pe pământ. Tot ce aduce asupra bisericii 
prin probă și încercare, vine pentru ca poporul Său să poată dobândi o pietate 
mai adâncă și mai multă putere pentru a purta biruințele crucii în toate părțile 
lumii. El are o lucrare pentru toți de făcut. Trebuie să existe o dezvoltare și un 
progres constant. Lucrarea trebuie să se extindă de la oraș la oraș, de la țară la 
țară, de la națiune la națiune, mișcându-se continuu înainte și în sus, funda-
mentată, întărită și statornicită.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 9, pg. 227, 
engl. (rom. cap. Un timp de încercare înaintea noastră). 

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
1A Isaia 55:1 Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără plată! 2 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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Luni          5 decembrie

2. SCOALĂ-TE, LUMINEAZĂ!

a. Ce lumină trebuie să strălucească în inima tuturor celor care 
aud solia Evangheliei? 2 Corinteni 4:6. Asupra cui și prin 
cine va străluci această lumină astăzi? Isaia 9:2; Filipeni 2:15.

„Hristos a venit în lumea noastră pentru a-L revela pe Tatăl în mijlocul 
întunericului dens al erorii și superstiției care predominau atunci. Ucenicii lui 
Hristos trebuie să-L reprezinte în fiecare zi a vieți și, astfel, lumina adevărată 
din ceruri va străluci puternic în raze clare, constante pentru lume; un astfel de 
caracter este revelat într-un mod cu totul diferit de ceea ce se vede în cei care nu 
fac din Cuvântul lui Dumnezeu ghidul și standardul lor. O cunoștință despre 
Dumnezeu trebuie păstrată în mijlocul întunericului care acoperă lumea și a 
întunericului dens care învăluie popoarele. Secol după secol caracterul curat 
al lui Hristos a fost greșit reprezentat de cei care pretindeau a crede în El și în 
Cuvântul lui Dumnezeu.” – Mărturii pentru predicatori, pg. 152, engl. (rom. cap. 
Chemare la un standard mai înalt). 

b. Cât de departe trebuie să se extindă lumina cunoștinței lui 
Hristos și slavei Sale? Isaia 49:6.

c. Cum va fi revelată slava lui Dumnezeu în aceste zile din 
urmă? Isaia 60:1, 2; Matei 5:16.

„Întunericul înțelegerii greșite despre Dumnezeu învăluie lumea. Oame-
nii își pierd cunoștința lor despre caracterul Său. Acesta a fost greșit înțeles și 
greșit interpretat. În prezent, trebuie să fie proclamată o solie de la Dumnezeu, 
o solie care luminează prin influența sa și salvează prin puterea sa. Caracterul 
Său trebuie făcut cunoscut. În întunericul lumii trebuie răspândită lumina sla-
vei Sale, lumina bunătății Sale, a îndurării Sale și a adevărului Său.” – Parabolele 
Domnului Hristos, pg. 415, engl. (rom. cap. În întâmpinarea Mirelui).

„Membrii laici ai bisericilor noastre pot îndeplini o lucrare care, până acum, 
abia au început-o. ... Acolo unde este o deschidere pentru a obține un mijloc de 
trai, să meargă familii care sunt bine întemeiate în adevăr, una sau două familii 
într-un loc, pentru a lucra ca misionari. ... Ele pot distribui publicațiile noastre, pot 
ține adunări în căminele lor, pot să-și cunoască vecinii și să-i invite la ei la aceste în-
truniri. Astfel ei pot lăsa lumina să strălucească prin fapte bune” – Mărturii pentru 
comunitate, vol. 8, pg. 245, engl. (rom. cap. Membrii laici să pornească).

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
2A 2Corinteni 4:6 Căci Dumnezeu, care a zis: Să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.Isaia 9:2 Poporul, care umbla în întuneric, vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină.Filipeni 2:15 ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume,

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
2B Isaia 49:6 El zice: Este prea puţin lucru să fii Robul Meu ca să ridici seminţiile lui Iacov şi să aduci înapoi rămăşiţele lui Israel. De aceea, te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
2C Isaia 60:1 Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine. 2 Căci iată, întunericul acoperă pământul, şi negură mare popoarele; dar peste tine răsare Domnul, şi slava Lui se arată peste tine.Matei 5:16 Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.
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Marți                                                        6 decembrie

3. UMPLÂND PĂMÂNTUL CU SLAVA SA!

a. Cum descrie Dumnezeu forța mare a lucrării misionare fi-
nale? Apocalipsa 18:1-4. De ce nu poate fi făcută această lu-
crare prin reprezentare?

„Dumnezeu a trimis solie după solie pentru a ridica poporul nostru să re-
alizeze ceva și să realizeze aceasta acum. Dar la chemarea: «Pe cine să trimit?» 
doar puțini au răspuns: «Iată-mă, trimite-mă» (Isaia 6:8).” – Mărturii pentru 
comunitate, vol. 9, pg. 46, engl. (rom. cap. Nevoia de efort zelos).

„Mulți mărturisitori ai religiei nu fac nimic pentru Hristos prin efort perso-
nal. Ei sunt mulțumiți să-i pună pe alții  să realizeze ceea ce de drept le revine lor 
să îndeplinească și, prin oferirea unei influențe slabe pentru lucrători, simt că fac 
binele prin persoane împuternicite. Astfel de persoane nu posedă acea credință 
care lucrează prin dragoste și curăță sufletul. Ele nu au adevărata religie care 
pătrunde în îndeletnicirile lor zilnice și reglementează fiecare acțiune a vieții lor. 
O credință vie în Hristos este demonstrată prin fapte bune în familiile noastre și 
în vecinătatea noastră, prin atenția grijulie și practică față de cel sărac, prin vizita-
rea și încurajarea văduvelor și a orfanilor în necazul lor, prin menținerea noastră 
nepătați de lume și prin utilizarea mijloacelor noastre financiare și a influenței 
noastre pentru înaintarea cauzei lui Dumnezeu. Aceasta nu trebuie să fie realiza-
tă din silă sau cu murmurare, ci de bună voie și cu bucurie la fel cum Isus a dat 
totul pentru noi.” – The Signs of the Times, 22 august 1878.

b. Care sunt câteva din căile prin care putem să fim conlucră-
tori cu Dumnezeu în această lucrare? 1 Corinteni 3:9, 10.

„Niciodată nu a fost nevoie mai mare de lucru serios și cu sacrificiu de sine 
în cauza lui Hristos, decât este nevoie acum când timpul de probă se apropie cu 
grabă de final. ... Frați și surori, veți răspunde strigătului [macedonean]? Sunteți 
gata să spuneți: «Vom face tot ce putem mai bine, atât prin a vă trimite misionari 
cât și bani. Vom renunța la noi înșine prin decorarea caselor noastre, prin împo-
dobirea propriilor noastre persoane și prin satisfacerea apetitului. Vom oferi în 
serviciul lui Dumnezeu mijloacele financiare care ne-au fost încredințate și ne 
vom devota pe noi înșine, de asemenea fără rezervă, în lucrarea Sa.»?...

„Astfel pot contribui prin bani pentru a trimite broșuri și cărți celor care nu 
au lumina adevărului; pot ajuta prin plătirea cheltuielilor studenților care sunt 
potriviți pentru lucrarea misionară. Fiecare dolar pe care-l puteți economisi să 
fie investit în banca din ceruri.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pg. 732, 733, 
engl. (rom. cap. Darul nemăsurat de mare).

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
3A Apocalipsa 18:1 După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. 2 El a strigat cu glas tare, şi a zis: A căzut, a căzut, Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte; 3 pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, şi împăraţii pământului au curvit cu ea, şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei. 4 Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
3B 1Corinteni 3:9 Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. 10 După harul lui Dumnezeu, care mi-a fost dat, eu, ca un meşter-zidar înţelept, am pus temelia, şi un altul clădeşte deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădeşte deasupra.
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Miercuri                                                   7 decembrie

4. LUMINÂND POPORUL
a. Ce asigurare de îndurare suntem chemați să oferim ca invitație 

tuturor națiunilor și cum trebuie să o dăm? Isaia 55:3-5.

„Implor poporul Domnului să înceteze a se critica unul pe altul și să se 
dedice proclamării adevărului pentru acest timp. ... Trebuie să ne plecăm acum 
în umilință adevărată a sufletului înaintea lui Dumnezeu; pentru că ziua întu-
necimii și întunericului dens se apropie cu grabă. 

„Ultimul mare conflict este înaintea noastră; dar ajutorul este gata să vină 
pentru toți cei care Îl iubesc pe Dumnezeu și ascultă Legea Sa și pământul, 
întregul pământ, trebuie să fie luminat de slava lui Dumnezeu.” – The Review 
and Herald, 19 aprilie 1906.

„Această lucrare este dată tuturor celor care l-au prezentat în mijlocul lor 
pe Hristos crucificat. Prin botezul cu Duhul Sfânt, poporul lui Dumnezeu tre-
buie să facă, prin intermediul Stăpânului lor, lucrarea pe care a făcut-o Hristos. 
Ei trebuie să reprezinte generozitatea lui Dumnezeu față de lumea noastră. 
Părtași ai naturii divine, ei nu trebuie să-și salveze doar propriile suflete prin 
credința în Isus; ci Hristos le spune: «Voi sunteți conlucrători cu Dumnezeu. 
Ca martori ai Săi, El v-a dat fiecăruia lucrarea lui.» Ca reprezentanți ai Săi, ei 
trebuie să poarte solia invitației și harului în fața lumii.

„Hristos poruncește fiecărui ucenic al Său să-L înalțe în fața lumii pe 
Răscumpărător. Ei trebuie să aibă un simț al obligației lor pentru a-și devota 
capacitățile încredințate lucrării de câștigare de suflete la Evanghelia Aceluia 
care a făcut un sacrificiu deplin pentru luminarea și recuperarea omenirii.” – 
The Review and Herald, 22 martie 1898.

b. Ce ar trebui să-și amintească cei care caută să împartă cu 
alții lumina adevărului prezent direct din Cuvântul lui 
Dumnezeu? Isaia 55:9-11.

„Planul de a ține studii biblice este o idee provenită din cer. Sunt mulți, atât 
bărbați, cât și femei, care se pot angaja în această ramură a lucrării misionare. 
Astfel se pot dezvolta lucrători care vor deveni bărbați puternici în Dumnezeu. 
Prin aceste metode, Cuvântul lui Dumnezeu a fost dat la mii; și lucrătorii sunt 
aduși în contact personal cu oameni din toate națiunile și limbile. Biblia este 
adusă în familiile lor și adevărurile ei sacre vin în căminul conștiinței. Oamenii 
sunt rugați să citească, să examineze și să judece pentru ei înșiși și ei trebuie să 
ia responsabilitatea de a primi sau a respinge lumina divină. Dumnezeu nu va 
permite ca această lucrare prețioasă pentru El să fie nerăsplătită. El va încununa 
cu succes fiecare efort umil făcut în numele Său.” – Christian Service, pg. 141.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
4A Isaia 55:3 Luaţi aminte, şi veniţi la Mine, ascultaţi, şi sufletul vostru va trăi: căci Eu voi încheia cu voi un legământ veşnic, ca să întăresc îndurările Mele faţă de David. 4 Iată, l-am pus martor pe lângă popoare, cap şi stăpânitor al popoarelor. 5 Într-adevăr, vei chema neamuri, pe care nu le cunoşti, şi popoare care nu te cunosc vor alerga la tine, pentru Domnul, Dumnezeul tău, pentru Sfântul lui Israel, care te proslăveşte.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
4B Isaia 55:9 Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre. 10 Căci după cum ploaia şi zăpada se pogoară din ceruri, şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, 11 tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.
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Joi                                                             8 decembrie

5. UN STANDARD DIVIN ÎNĂLŢAT
a. Când vrăjmașul ne copleșește cu ispita de a renunța la efor-

turile noastre de a ajunge la suflete, ce va face Dumnezeu 
pentru noi? Isaia 59:19.

b. Ce atitudine a minții ne va întări să înaintăm în fața 
circumstanțelor dificile? Isaia 50:7.

„În tinerețea mea am decis că dacă îmi voi permite să fiu condusă de 
circumstanțe, viața mea va fi un eșec; m-am ocupat de orice lucru pe care l-am 
considerat ca datorie chiar dacă circumstanțele erau împotriva mea. Tatăl meu 
îmi spunea adesea: «Ellen, dacă datoria ta ar fi să mergi într-un astfel de loc, ar fi 
făcută atât de clară încât nu ai avea niciun  dubiu cu privire la această problemă. 
Având în vedere tinerețea și slăbiciunea ta, Domnul îți va da o dovadă clară a 
datoriei tale; El îți va da putere să o realizezi fără dificultate.» «Dar,» am spus eu 
«Tată, dacă apar dificultăți, eu trebuie să adun mai multă hotărâre pentru a le 
putea face față și, procedând astfel, voi obține o experiență de valoare, una care 
mă va ajuta să îmi folosesc înțelept capacitățile care mi-au fost încredințate.»

„Aici este de făcut o lucrare pentru fiecare din noi. Niciodată nu am înțeles 
și nu am simțit valoarea sufletelor așa cum o fac în timpul prezent. Cum putem 
realiza importanța lucrării de mântuire? În comparație cu valoarea sufletului, 
orice altceva devine nesemnificativ. Această lume și comorile ei, această viață 
și fericirea ei sunt de mică importanță când le comparăm cu bucuria chiar și 
a unui suflet salvat pentru veșnicie. Până când nu avem idei clare și distincte 
despre cât se va bucura acel suflet mântuit în împărăția slavei, până când nu 
înțelegem deplin valoarea acelei vieți care este comparabilă cu viața lui Dum-
nezeu, până când nu realizăm deplin bogăția acelei răsplătiri care este strânsă 
pentru cei care biruiesc și câștigă victoria – nu putem ști valoarea inestimabilă 
a sufletului.” – The Review and Herald, 25 martie 1880.

Vineri                  9 decembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Cum putem persevera în lucrarea noastră misionară astăzi?
2. Cum pot face oamenii laici o lucrare extraordinară în răspândirea 

adevărului?
3. Cum putem lua seama la strigătul macedonean?
4. Cum lucrează adevărata religie în viața noastră?
5. Când își vor pierde lumea și comorile ei semnificația pentru noi?

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
5A Isaia 59:19 Atunci se vor teme de Numele Domnului cei de la apus, şi de slava Lui cei de la răsăritul soarelui; când va năvăli vrăjmaşul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
5B Isaia 50:7 Dar Domnul Dumnezeu M-a ajutat; de aceea nu M-am ruşinat, de aceea Mi-am făcut faţa ca o cremene, ştiind că nu voi fi dat de ruşine.
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  Lecția 12                                                      Sabat, 17 decembrie 2016

Biruința finală
„Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnu-

lui Isus. Şi un mare har era peste toți.” (Fapte 4:33).
„Chiar în acest timp Duhul [lui Dumnezeu] și harul Său sunt la 

dispoziția tuturor celor care au nevoie de ele și care cred fiecare cuvânt 
al lui Dumnezeu.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 8, pg. 20, engl. (rom. 
cap. Puterea făgăduită).
Recomandare pentru studiu:  Istoria faptelor apostolilor, pg. 47-56, engl.  
   (rom. cap. Darul Duhului); Parabolele Domnului, pg. 415-421, engl.  
   (rom. cap. În întâmpinarea Mirelui).

Duminică                                               11 decembrie

1. MĂRTURISIND CU PUTERE

a. Descrieți experiența bisericii timpurii după revărsarea Du-
hului Sfânt în ziua Cincizecimii. Fapte 2:16, 17; 4:33.

„[În timpul primilor apostoli], sute proclamau solia «Împărăția lui 
Dumnezeu este aproape să vină.» Ei nu puteau fi împiedicați sau intimidați 
prin amenințări. Domnul vorbea prin ei; și oriunde mergeau, bolnavii erau 
vindecați și săracilor li se predica Evanghelia.

„Atât de puternic poate lucra Dumnezeu când oamenii se predau contro-
lului Duhului Său” – Mărturii pentru comunitate, vol. 8, pg. 20, engl. (rom. cap. 
Puterea făgăduită).

b. Ce profeție va avea o împlinire mai completă în aceste zile 
din urmă? Isaia 60:3-5.

„Când poporul lui Dumnezeu se desparte în totalitate de rău încât El să poată 
lăsa lumina cerului să rămână asupra lor în măsură bogată și să lumineze cu pute-
re de la ei spre lume, atunci se va împlini mai deplin decât a fost vreodată împlinită 
în trecut profeția lui Isaia: [Isaia 60:3-5 citat].” – In Heavenly Places, pg. 313.

„Creștinii să îndepărteze toată disensiunea și să se predea lui Dumnezeu 
pentru salvarea celor pierduți. Să ceară în credință binecuvântarea făgăduită și 
aceasta va veni. Revărsarea Duhului în zilele apostolilor a fost «ploaia timpu-
rie» și măreț a fost rezultatul. Dar ploaia târzie va fi mai abundentă.” – Mărturii 
pentru comunitate, vol. 8, pg. 21, engl. (rom. cap. Puterea făgăduită).

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
1A Fapte 2:16 Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: 17 În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa visuri!Fapte 4:33 Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
1B Isaia 60:3 Neamuri vor umbla în lumina ta, şi împăraţi în strălucirea razelor tale. 4 Ridică-ţi ochii împrejur, şi priveşte: toţi se strâng şi vin spre tine! Fiii tăi vin de departe, şi fiicele tale sunt purtate pe braţe. 5 Când vei vedea aceste lucruri, vei tresări de bucurie, şi îţi va bate inima şi se va lărgi, căci bogăţiile mării se vor întoarce spre tine, şi vistieriile neamurilor vor veni la tine.
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Luni                 12 decembrie

2. VREMILE DE ÎNVIORARE

a. Ce făgăduință de reasigurare a redeșteptării și înviorării a dat 
Osea sub imaginea ploii timpurii și a ploii târzii? Osea 6:1-3.

b. Care sunt condițiile primirii „vremilor de înviorare” făgă-
duite – revărsarea deplină a Duhului Sfânt în puterea ploii 
târzii? Fapte 3:19-21.

„Marea lucrare a Evangheliei nu se ve încheia printr-o manifestare cu mai 
puțină putere a lui Dumnezeu decât a fost marcat începutul acesteia. Profețiile 
care au fost împlinite prin revărsarea ploii timpurii la începutul Evangheliei, 
trebuie să se împlinească din nou în timpul ploii târzii la finalul ei. Aici sunt 
«vremile de înviorare» pe care le aștepta apostolul Petru ... [Fapte 3:19, 20 ci-
tat].” – Marea luptă, pg. 611, 612, engl. (rom. cap. Ultima avertizare).

„Cei care primesc sigiliul viului Dumnezeu și sunt protejați în timp de 
necaz trebuie să reflecte deplin chipul lui Isus.

„Am văzut că mulți neglijau pregătirea atât de necesară și priveau la tim-
pul de «înviorare» și la «ploaia târzie» pentru a-i face potriviți să reziste în ziua 
Domnului și să trăiască în fața Lui. O, cât de mulți am văzut în acest timp de 
necaz fără un adăpost! Ei au neglijat pregătirea necesară; de aceea nu pot primi 
înviorarea pe care toți trebuie să o aibă pentru a-i face pregătiți să trăiască în 
fața unui Dumnezeu sfânt.” – Experiențe și Viziuni pg. 71. (rom. cap. Pregătirea 
pentru sfârșit)

c. Pentru a primi fără măsură puterea Duhului Sfânt, ce lucra-
re trebuie făcută pentru noi și prin noi? Isaia 43:25; 44:22.

„Putem pretinde asigurarea binecuvântată: «Eu îți șterg fărădelegile ca un nor 
și păcatele ca o ceață» (Isaia 22:22). «Păcatele» tale «care sunt multe, sunt iertate» 
(Luca 7:47). O, ce prețioasă, ce înviorătoare este lumina dragostei lui Dumnezeu! 
Păcătosul poate privi asupra vieții sale înclinate spre păcat și poate spune: «Cine-i 
va osândi? Hristos a murit.» «Unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit» 
(Romani 8:34; 5:20). Hristos, Restauratorul, sădește un principiu  de viață nou în 
suflet și acea plantă crește și aduce roade. Harul lui Dumnezeu curăță în timp ce 
iartă și îi face pe oameni potriviți pentru un cer sfânt. Trebuie să creștem în har și 
în cunoștința Domnului nostru Isus Hristos, până vom atinge statura deplină de 
bărbați și femei în Hristos.” – The Review and Herald, 14 iulie 1891.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
2A Osea 6:1 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. 2 El ne va da iarăşi viaţa în două zile; a treia zi ne va scula, şi vom trăi înaintea Lui. 3 Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El se iveşte ca zorile dimineţii, şi va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă pământul!

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
2B Fapte 3:19 Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare, 20 şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, 21 pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor: despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
2C Isaia 43:25 Eu, Eu îţi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale.Isaia 44:22 Eu îţi şterg fărădelegile ca un nor, şi păcatele ca o ceaţă: întoarce-te la Mine, căci Eu te-am răscumpărat.



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 201666

Marți                                                      13 decembrie

3. HAINELE MÂNTUIRII

a. În timp ce ne simțim nevrednici, ce asigurare putem avea că 
Domnul ne va accepta când venim la El în pocăință? Isaia 
61:10.

„ Nu ascultați sugestiile vrăjmașului de a sta departe de Hristos până când 
vă faceți singuri mai buni, până când sunteți suficient de buni pentru a veni 
la Dumnezeu. Dacă așteptați până atunci, nu veți veni niciodată. Când Satan 
arată la hainele voastre murdare, repetați făgăduința lui Isus: «pe cel ce vine la 
Mine nu-l voi izgoni afară» (Ioan 6:37). ...

„În frumoasa profeție parabolă a lui Zaharia, marele preot Iosua, stând îm-
brăcat în haine murdare înaintea îngerului Domnului, îl reprezintă pe păcătos. 
Și Domnul rostește cuvântul: «`Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el.` Apoi 
a zis lui Iosua: `Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine 
de sărbătoare.` ... Și i-au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine» 
(Zaharia 3:4, 5). Chiar la fel vă va îmbrăca Dumnezeu și pe voi cu «hainele 
mântuirii» și vă va acoperi cu «haina neprihănirii» (Isaia 61:10).” – Parabolele 
Domnului Hristos, pg. 205, 206, engl. (rom. cap. Pierdut și a fost găsit).

b. Ce urmează să aibă loc curând sub puterea „ploii târzii” a 
Duhului Sfânt? Isaia 61:11; Ioel 2:23, 28-31.

„Nu trebuie să așteptăm venirea ploii târzii. Ea vine asupra noastră a tu-
turor care vom recunoaște și ne vom însuși stropii și șuvoaiele harului care se 
revarsă asupra noastră. Când adunăm fragmentele de lumină, când apreciem 
bunătățile sigure ale lui Dumnezeu căruia îi este drag să ne încredem în El, 
atunci fiecare făgăduință va fi împlinită. [Isaia 61:11 citat.] ...

„Timpul încercării este chiar aproape de noi, pentru că strigarea cu glas 
tare a îngerului al treilea deja a început prin descoperirea neprihănirii lui Hris-
tos, Răscumpărătorul iertător de păcat. Acesta este începutul luminii îngeru-
lui a cărui slavă va umple întreg pământul.” Comentarii Biblice Noul Testament  
Apocalipsa 18.

 Trebuie făcută o lucrare pentru popor, sau altfel mulți nu vor fi pregătiți să pri-
mească lumina îngerului trimis din cer pentru a lumina întreg pământul cu slava Sa. 
Nu vă așteptați că veți fi găsiți ca vase de cinste în timpul ploii târzii pentru a primi 
slava lui Dumnezeu, dacă vă înălțați sufletele spre vanitate, vorbind lucruri perver-
tite, nutrind în secret rădăcinile amărăciunii.” – Manuscript Releases, vol. 1, pg. 175.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
3A Isaia 61:10 Mă bucur în Domnul, şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu; căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească, şi ca o mireasă, împodobită cu sculele ei.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
3B Isaia 61:11 Căci, după cum pământul face să răsară lăstarul lui, şi după cum o grădină face să încolţească semănăturile ei, aşa va face Domnul, Dumnezeu, să răsară mântuirea şi lauda, în faţa tuturor neamurilor.Ioel 2:23 Şi voi, copii ai Sionului, bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie şi târzie, ca odinioară. 28 După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa visuri, şi tinerii voştri vor avea vedenii. 29 Chiar şi peste robi şi peste roabe, voi turna Duhul Meu, în zilele acelea. 30 Voi face să se vadă semne în ceruri şi pe pământ: sânge, foc, şi stâlpi de fum; 31 soarele se va preface în întuneric, şi luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.
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Miercuri                                                  14 decembrie

4. PREGĂTIRE PENTRU PLOAIE

a. Cum trebuie să ne pregătim inimile pentru a participa la 
ploaia târzie? Ioel 2:12-14; Osea 10:12.

„Dumnezeu conduce poporul Său pas cu pas. El îi aduce în diferite situații 
cu intenția de a da pe față ce este în inimă. Unii suportă o anumită situație, dar 
cad la următoarea. ... Unii doresc să primească doar o situație; dar când Dum-
nezeu îi aduce în altă situație de probă, ei se retrag și se dau înapoi, pentru că 
socotesc că aceasta lovește direct în anumiți idoli îndrăgiți. Aici au posibilitatea 
să vadă ce este în inimile lor care Îl ține afară pe Isus. Ei prețuiesc ceva mai mult 
decât adevărul și inimile lor nu sunt pregătite să-L primească pe Isus. Persoane 
individuale sunt testate și probate o perioadă de timp pentru a vedea dacă vor 
sacrifica idolii lor și dacă vor lua aminte la sfatul Martorului Adevărat. Dacă 
vreunul nu va fi curățit prin ascultare de adevăr și nu-și va birui egoismul, 
mândria și pasiunile rele, îngerii lui Dumnezeu au însărcinarea: «S-au alipit 
de idolii lor, lăsați-i în pace» și ei trec mai departe în lucrarea lor, lăsându-i pe 
aceștia cu trăsăturile lor păcătoase nesupuse, sub controlul îngerilor răi. Cei 
care se înalță cu fiecare situație și care trec fiecare test și biruiesc, indiferent cât 
ar costa, au luat în seamă sfatul Martorului Adevărat și vor primi ploaia târzie 
și astfel vor fi făcuți potriviți pentru transmutare.” – Mărturii pentru comunitate, 
vol. 1, pg. 187, engl. (rom. cap. Biserica Laodiceaa).

b. Pe lângă cercetarea adâncă a inimii și de pocăința adevărată, 
ce alte datorii trebuie să avem în vedere cu privire la ploaia 
târzie? Matei 5:6; Zaharia 10:1.

„ De ce nu flămânzim și nu însetăm pentru darul Duhului, din moment ce 
acesta este mijlocul prin care primim putere? De ce nu vorbim despre acesta, 
de ce nu ne rugăm pentru el, de ce nu predicăm cu privire la el?” – Ibid., vol. 8, 
pg. 22, engl. (rom. cap. Puterea făgăduită). 

„Doar cei care trăiesc la nivelul luminii pe care o au vor primi lumină mai 
mare. Dacă nu înaintăm zilnic în exemplificarea virtuților creștine active, nu 
vom recunoaște manifestările Duhului Sfânt în ploaia târzie.” – Credința prin 
care trăiesc, pg. 333.

„Când suntem consacrați cu totul, din toată inima în serviciul lui Hristos, 
Dumnezeu va recunoaște acest fapt prin revărsarea Duhului Său fără măsură; 
dar aceasta nu va avea loc atât timp cât cea mai mare parte a bisericii nu sunt 
conlucrători cu Dumnezeu.” – The Review and Herald, 21 iulie 1896.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
4A Ioel 2:12 Dar chiar acuma, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset şi bocet! 13 Sfâşiaţi-vă inimile nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul, Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate, şi-I pare rău de relele pe care le trimite. 14 Cine ştie dacă nu Se va întoarce şi nu Se va căi? Cine ştie dacă nu va lăsa după El o binecuvântare, daruri de mâncare şi jertfe de băutură pentru Domnul, Dumnezeul vostru?Osea 10:12 Semănaţi potrivit cu neprihănirea şi veţi secera potrivit cu îndurarea. Desţeleniţi-vă un ogor nou! Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să vă ploaie mântuire.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
4B Matei 5:6 Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!Zaharia 10:1 Cereţi de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară! Domnul scoate fulgerele, şi vă trimite o ploaie îmbelşugată, pentru toată verdeaţa de pe câmp.
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Joi                                                           15 decembrie

LUPTÂND PENTRU SIGILIUL DE APROBARE AL 
LUI DUMNEZEU

a. La ce trebuie să-și concentreze atenția fiecare urmaș al lui 
Hristos - și de ce este acest lucru atât de necesar? Apocalipsa 
3:5; 7:1-4, 13, 14; 2 Corinteni 7:1.

„Sigiliul viului Dumnezeu va fi pus doar asupra celor care poartă o asemă-
nare cu Hristos în caracter.” – The Review and Herald, 21 mai 1895.

„Când devenim copii ai lui Dumnezeu, numele noastre sunt scrise în car-
tea vieții Mielului și ele rămân până la timpul judecății de cercetare. Atunci nu-
mele fiecăruia individual este chemat și raportul său este examinat de Cel care 
declară: «Știu faptele tale.» Dacă în acea zi se va vedea că nu ne-am pocăit de-
plin de toate faptele noastre rele, numele noastre vor fi șterse din cartea vieții și 
păcatele noastre vor mărturisi împotriva noastră. Dacă pretinsul creștin devine 
încrezător în sine, dacă prin cuvânt sau spirit calcă cel mai mic precept al Legii 
sfinte a lui Dumnezeu, el Îl reprezintă greșit pe Isus și la judecată vor fi spuse 
cuvintele îngrozitoare: «Ștergeți-i numele din Cartea Vieții; este un lucrător al 
nedreptății.» Dar Tatăl se îndură de sufletul neîncrezător în sine, temător de 
Dumnezeu, oricât de chinuit ar fi de îndoieli și ispite. Isus pledează pentru el 
și mărturisește numele său înaintea Tatălui și a sfinților Săi îngeri.” – The Signs 
of the Times, 6 august 1885.

„Cei care așteaptă o schimbare magică în caracterele lor fără efort hotărât de 
partea lor de a birui păcatul, vor fi dezamăgiți. Nu avem niciun  motiv de a ne 
teme atât timp cât privim la Isus, niciun  motiv de a ne îndoi, că El este capabil să 
mântuiască pe deplin pe toți cei care vin la El; dar trebuie să ne temem permanent 
ca nu cumva vechea noastră natură să obțină iar supremația, căci vrăjmașul va 
inventa unele curse prin care vom deveni din nou captivii săi. ... La fel cum ceara 
preia imprimeul sigiliului, tot așa sufletul trebuie să preia și să păstreze amprenta 
Duhului Sfânt  și să rețină imaginea lui Hristos.” – Solii Alese, vol. 1, pg. 336, 337.

Vineri                                                     16  decembrie                                                                  
ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Ce rezultate putem aștepta să vedem sub puterea ploii târzii?
2. Doar cine va primi sigiliul lui Dumnezeu?
3. Ce ne împiedică să primim ploaia târzie?
4. De ce anume avem nevoie ca să biruim în scopul de a primi ploaia târzie?
5. De ce anume ar trebui să ne temem cu privire la biruirea păcatului?

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
5A Apocalipsa 3:5 Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii, şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.Apocalipsa 7:1 După aceea am văzut patru îngeri, care stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pământului. Ei ţineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. 2 Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui, şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea, 3 zicând: Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru! 4 Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patru zeci şi patru de mii, din toate seminţiile fiilor lui Israel. 13 Şi unul din bătrâni a luat cuvântul, şi mi-a zis: Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit? 14 Doamne, i-am răspuns eu, Tu ştii. Şi el mi-a zis: Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele, şi le-au albit în sângele Mielului.2Corinteni 7:1 Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, preaiubiţilor, să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a duhului, şi să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frica de Dumnezeu.
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   Lecția 13                                                     Sabat, 24 decembrie 2016

Zilele finale ale Pământului
„Ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărî cu nepărtini-

re asupra nenorociților țării; va lovi pământul cu toiagul cuvântului 
Lui și cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău” (Isaia 11:4).

„Trăim într-o perioadă întru totul prea solemnă a istoriei acestei 
lumi pentru a fi fără grijă și nepăsători.” – Fii și fiice ale lui Dumnezeu, 
pg. 118, engl.
Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pg. 603-614, engl. (rom. cap. Ultima  
                                       avertizare), 622-626, engl. (rom. cap. Timpul strâmtorării),  
                635-644, engl. (rom. cap. Poporul lui Dumnezeu salvat).

Duminică                18 decembrie

1. O DEŞTEPTARE MINUNATĂ

a. De ce va fi ploaia târzie un eveniment atât de fericit în isto-
rie? Osea 6:1-3.

„Slujitorii lui Dumnezeu, cu fețele luminate și strălucind de consacrare 
sfântă, se vor grăbi din loc în loc să proclame solia din ceruri. Prin mii de voci, 
peste tot pe pământ, va fi dată avertizarea. Se vor face minuni, bolnavii vor fi 
vindecați și semne și minuni vor urma pe cei credincioși. Satan va lucra de ase-
menea prin minuni mincinoase, coborând chiar foc din cer în văzul oamenilor 
(Apocalipsa 13:13). Astfel locuitorii pământului vor fi puși în situația de a lua 
decizia proprie.

„Solia va fi dusă nu atât de mult prin argumentare, cât prin convingerea 
deplină a Duhului lui Dumnezeu. Argumentele au fot prezentate. Sămânța a 
fost semănată și acum ea va răsări și va aduce rod. Publicațiile distribuite de 
lucrătorii misionari și-au exercitat influența, totuși mulți ale căror minți au fost 
impresionate, au fost împiedicați de la înțelegerea deplină a adevărului sau de 
la ascultare supusă. Acum razele luminii pătrund pretutindeni, adevărul este 
văzut în claritatea sa și copiii onești ai lui Dumnezeu taie legăturile care i-au 
reținut. Legăturile de  familie, relațiile cu biserica sunt lipsite acum de puterea 
de a-i împiedica. Adevărul este mai prețios decât tot restul. În ciuda agenților 
uniți împotriva adevărului, un mare număr ia poziție de partea Domnului.” – 
Marea luptă, pg. 612, engl. (rom. cap. Timpul strâmtorării).

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
1A Osea 6:1 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. 2 El ne va da iarăşi viaţa în două zile; a treia zi ne va scula, şi vom trăi înaintea Lui. 3 Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El se iveşte ca zorile dimineţii, şi va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă pământul!
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Luni                                                        19 decembrie

2. MAREA LUPTĂ SE DESFĂŞOARĂ

a. Care va fi un alt rezultat al succesului prezentării Evanghe-
liei sub puterea ploii târzii? Eclesiastul 11:1, 2; 2 Corinteni 
2:14-17.

„Bărbați ai credinței și rugăciunii vor fi constrânși să înainteze cu zel sfânt, 
declarând cuvintele pe care Dumnezeu li le-a încredințat. Păcatele Babilonului 
vor fi făcute publice. Rezultatele înfricoșătoare ale impunerii ceremoniilor bi-
sericii de către autoritatea civilă, atacurile spiritismului, progresul ascuns, dar 
rapid al puterii papale – toate vor fi demascate. Prin aceste avertizări solemne, 
poporul va fi trezit. Mii după mii din cei care nu au auzit niciodată aceste cu-
vinte vor asculta. Cu uimire ei aud mărturia că Babilonul este biserica decăzu-
tă din cauza greșelilor și păcatelor ei, din cauza respingerii adevărului trimis 
pentru ea din ceruri. Pe măsură ce oamenii merg la învățătorii lor dinainte cu 
întrebarea nerăbdătoare: «Sunt adevărate aceste lucruri?», predicatorii prezin-
tă fabule, profețesc lucruri liniștite, pentru a le calma temerile și a aduce la 
tăcere conștiința trezită. Dar întrucât mulți refuză să se mulțumească doar cu 
autoritatea oamenilor și cer un clar «Așa zice Domnul,» predicatorii populari, 
asemenea fariseilor din vechime, plini de mânie atunci când autoritatea lor este 
pusă la îndoială, vor denunța solia ca venită de la Satan și vor stârni mulțimile 
iubitoare de păcat să ocărască și să persecute pe cei care o proclamă.

„În timp ce lupta se extinde în noi câmpuri și mințile oamenilor sunt che-
mate la Legea călcată a lui Dumnezeu, Satan este în activitate intensă. Puterea 
care însoțește solia doar va înfuria pe cei care i se opun. Clerul va depune efor-
turi aproape supraomenești pentru a stinge lumina ca nu cumva să strălucească 
asupra turmelor lor. Prin orice mijloc care le stă la dispoziție, ei se vor strădui să 
înăbușe discuțiile despre aceste chestiuni vitale. Biserica apelează la arma puterni-
că a puterii civile și, în această lucrare, papiștii și protestanții se unesc. Pe măsură ce 
mișcarea pentru impunerea Duminicii devine mai îndrăzneață și mai hotărâtă, le-
gea va fi invocată împotriva păzitorilor poruncilor. Ei vor fi amenințați cu amenzi 
și închisoare și unora li se vor oferi poziție de influență, iar altora recompense și 
avantaje, ca tentații pentru a renunța la credința lor. Dar răspunsul lor statornic 
este: «Arătați-ne din Cuvântul lui Dumnezeu greșeala noastră» - aceeași cerere 
pe care a făcut-o Luther în circumstanțe similare. Cei care sunt dați în judecată 
în fața curților, realizează o puternică apărare pentru adevăr și unii din cei care îi 
aud sunt conduși să ia propria hotărâre de a păstra toate poruncile lui Dumnezeu. 
Astfel lumina va fi adusă în fața a mii care altfel nu ar ști nimic despre aceste ade-
văruri.” – Marea luptă, pg. 606, 607, engl. (rom. cap. Ultima avertizare).

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
2A Eclesiastul 11:1 Aruncă-ţi pâinea pe ape, şi după multă vreme o vei găsi iarăşi! 2 Împarte-o în şapte şi chiar în opt, căci nu ştii ce nenorocire poate da peste pământ.2Corinteni 2:14 Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos, şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui. 15 În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzării: 16 pentru aceştia, o mireasmă de la moarte spre moarte; pentru aceia, o mireasmă de la viaţă spre viaţă. Şi cine este de ajuns pentru aceste lucruri? 17 Căci noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi; ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos.
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Marți                                                      20 decembrie

3. PROTECŢIE DOAR DE LA DUMNEZEU

a. În timp ce biserica și statul se unesc în răzvrătire sfidătoare 
împotriva Legii morale cu Cele Zece Porunci a lui Dumnezeu, 
cu ce se vor confrunta puținii credincioși care vor căuta să ad-
ere la principiile ei sfinte? 2 Timotei 3:12; Apocalipsa 13:11-17.

„Pe măsură ce Sabatul devine punctul special al controversei pretutindeni 
în creștinătate și autoritățile religioase și seculare s-au unit pentru a impune 
respectul Duminicii, refuzul persistent al unei mici minorități de a se supune 
cererii populare îi va face obiectul detestării universale. Se va cere ca acei câțiva 
care sunt în opoziție cu o instituție a bisericii sau cu legea unui stat să nu fie 
tolerați; pentru că este mai bine pentru ei să sufere decât ca națiuni întregi să 
fie aruncate în confuzie și anarhie. ... Acest argument va părea convingător; și 
în final se va emite un decret împotriva celor care sfințesc Sabatul poruncii a 
patra, denunțându-i ca meritând cea mai severă pedeapsă și oferind oamenilor 
libertatea, după un anume timp, de a-i da la moarte. Catolicismul din Lumea 
veche și Protestantismul apostaziat din cea Noua, vor urma un curs similar 
împotriva celor care onorează toate preceptele divine.

„Poporul lui Dumnezeu se va cufunda atunci în acele scene de nenorocire 
și suferință descrise de profet ca timpul de strâmtorare al lui Iacov.” – Marea 
luptă, pg. 615, 616, engl. (rom. cap. Timpul strâmtorării).

b. Când căile normale de comerț sunt oprite și protecția guver-
nului civil este retrasă, cum vor supraviețui cei puțini 
credincioși ai lui Dumnezeu? Isaia 43:18-21; 41:17-20; 33:16.

„Domnul mi-a arătat în repetate rânduri că este contrar Bibliei a face vreo 
provizie pentru nevoile noastre temporare din timpul de strâmtorare. Am vă-
zut că dacă sfinții și-ar strânge hrană la ei sau în câmpurile lor, în timpul strâm-
torării când sabia, foametea și molia sunt în țară, aceasta ar fi luată de mâini 
violente și străinii ar strânge recolta câmpurilor lor. Atunci va fi timpul în care 
să ne încredem pe deplin în Dumnezeu și El ne va susține. Am văzut că pâinea 
și apa ne vor fi asigurate în acel timp și că nu vom duce lipsă sau suferi de foa-
me; pentru că Dumnezeu este capabil să întindă o masă pentru noi în pustie. 
Dacă este necesar El va trimite corbii pentru a ne hrăni, așa cum l-a hrănit pe 
Ilie, sau va ploua mană din ceruri așa cum a făcut pentru israeliți.” – Experiențe 
și Viziuni, pg. 56. (rom. cap. Datoria având în vedere timpul de strâmtorare)

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
3A 2Timotei 3:12 De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus, vor fi prigoniţi.Apocalipsa 13:11  Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel, şi vorbea ca un balaur. 12 Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei; şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. 13 Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor. 14 Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele, pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia. 15 I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. 16 Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, 17 şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
3B Isaia 43:18 Nu vă mai gândiţi la ce a fost mai înainte, şi nu vă mai uitaţi la cele vechi! 19 Iată, voi face ceva nou, şi-i gata să se întâmple: să nu-l cunoaşteţi voi oare? Voi face un drum prin pustie, şi râuri în locuri secetoase. 20 Fiarele câmpului Mă vor slăvi, şacalii şi struţii, pentru că voi da ape în pustie, şi râuri în locuri secetoase, ca să adap pe poporul Meu, pe poporul Meu cel ales, 21 poporul pe care Mi l-am alcătuit, ca să vestească laudele Mele.Isaia 41:17 Cei nenorociţi şi cei lipsiţi caută apă, şi nu este; li se usucă limba de sete. Eu, Domnul, îi voi asculta; Eu, Dumnezeul lui Israel, nu-i voi părăsi. 18 Voi face să izvorască râuri pe dealuri, şi izvoare în mijlocul văilor; voi preface pustia în iaz, şi pământul uscat în şuvoaie de ape; 19 voi sădi cedri, salcâmi, mirţi şi măslini în pustie; voi pune chiparoşi, ulmi, şi merişori turceşti la un loc în pustie, 20 ca să vadă cu toţii şi să ştie, să priceapă şi să înţeleagă că mâna Domnului a făcut aceste lucruri, şi Sfântul lui Israel le-a zidit.Isaia 33:16 acela va locui în locurile înalte; stânci întărite vor fi locul lui de scăpare; i se va da pâine, şi apa nu-i va lipsi.
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Miercuri                                                 21 decembrie

4. SIGURANŢĂ PUTERNICĂ

a. Ce este instruit poporul lui Dumnezeu să facă înaintea tim-
pului de strâmtorare - și cum vor fi ei adăpostiți? Isaia 26:20, 
21; 49:15, 16.

„Casele și terenurile nu vor fi de niciun  folos sfinților în timpul strâmtoră-
rii, pentru că ei va trebui să fugă dinaintea mulțimilor înfuriate și, în acel timp, 
proprietățile lor nu vor putea fi oferite pentru înaintarea cauzei adevărului 
prezent. Mi s-a arătat că este voința lui Dumnezeu ca sfinții să se elibereze de 
orice obstacol înainte de venirea timpului strâmtorării și să facă un legământ 
cu Dumnezeu prin sacrificiu. Dacă și-au pus proprietățile pe altar și întreabă 
cu seriozitate pe Dumnezeu care le este datoria, El îi va învăța când să renunțe 
la aceste lucruri. Atunci ei vor fi liberi în timpul strâmtorării și nu vor avea 
nicio greutate care să-i tragă în jos. 

„Am văzut că dacă unii țin la proprietățile lor și nu Îi cer Domnului să le 
arate datoria, El nu le va face cunoscută datoria și le va permite să-și păstreze 
proprietățile și în timpul strâmtorării acestea se vor înălța înaintea lor ca un 
munte pentru a-i zdrobi, iar ei vor încerca să scape de ele, dar nu vor reuși.” 
– Experiențe și Viziuni, pg. 56, 57. (rom. cap. Datoria având în vedere timpul de 
strâmtorare).

„În ziua încercării puternice [Hristos] va spune: «Du-te, poporul meu, in-
tră în odaia ta și încuie ușa după  tine; ascunde-te câteva clipe, până va trece 
mânia» (Isaia 26:20). Ce sunt cămăruțele în care trebuie să ne ascundem? Ele 
sunt protecția lui Hristos și a îngerilor sfinți. ...

„Am văzut pe sfinți părăsind orașele și satele și unindu-se în grupuri și 
trăind în locurile cele mai singuratice. Îngerii le ofereau mâncare și apă, în timp 
ce cei răi sufereau de foame și sete.

„În timpul nopții mi-a trecut prin față o scenă foarte impresionantă. Pă-
rea a fi o mare confuzie și o confruntare de armate. Un sol de la Domnul a 
stat înaintea mea și a spus: «Cheamă-ți pe cei ai casei. Eu te voi conduce; ur-
mează-mă.» El m-a condus pe un drum întunecos, printr-o pădure, apoi prin 
crăpăturile munților și a spus: «Aici ești în siguranță.» Erau și alții care au fost 
conduși la acest adăpost. Solul ceresc a spus. «Timpul strâmtorării vine ca un 
hoț noaptea, cum v-a avertizat Domnul, așa va veni.»

„În timpul strâmtorării, chiar înainte de venirea lui Hristos, cel neprihănit 
va fi ocrotit prin slujirea îngerilor cerești; dar nu va fi nicio siguranță pentru 
călcătorul Legii lui Dumnezeu. Îngerii nu pot proteja atunci pe cei care nesoco-
tesc unul din preceptele divine.” – Maranatha, pg. 270.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
4A Isaia 26:20 Du-te, poporul meu, intră în odaia ta, şi încuie uşa după tine; ascunde-te câteva clipe, până va trece mânia! 21 Căci iată, Domnul iese din locuinţa Lui, să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului; şi pământul va da sângele pe faţă, şi nu va mai acoperi uciderile.Isaia 49:15 Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează, şi să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuşi Eu nu te voi uita cu nici un chip: 16 Iată că te-am săpat pe mâinile Mele, şi zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor Mei!
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Joi                                                            22 decembrie

5. ELIBERARE!
a. Cine va fi în siguranță în ceasul mâniei lui Dumnezeu? Isaia 

33:13-16; 52:9, 10.

b. Ce eveniment minunat va întoarce lumea cu susul în jos – 
posibil cu scopul ca fiecare ochi să-L poată vedea aproxima-
tiv în același timp? Isaia 11:4; 24:1-6, 19-22; Apocalipsa 1:7. 
Ce vor declara sfinții? Isaia 25:9.

„La miezul nopții, Dumnezeu a ales să-Și elibereze poporul. ... Nori 
întunecoși și grei au apărut și s-au îngrămădit unul în altul. Dar era un loc clar 
al slavei stabilite, de unde a ieșit vocea lui Dumnezeu, asemenea multor ape, 
cutremurând cerurile și pământul. A fost un mare cutremur de pământ. Mor-
mintele au fost deschise și cei care adormiseră în credință sub solia îngerului al 
treilea, ținând Sabatul, au ieșit slăviți din mormintele lor prăfuite, pentru a auzi 
legământul de pace pe care Dumnezeu avea să îl încheie cu cei care ținuseră 
Legea Sa.” – Experiențe și Viziuni, pg. 285. (rom. cap. Eliberarea Sfinților).

„Curând apare la răsărit un nor mic negru, de aproape jumătate din mă-
rimea mâinii unui om. Acesta este norul care Îl înconjoară pe Mântuitorul și 
care de la distanță pare a fi învăluit în întuneric. Poporul lui Dumnezeu știe că 
acesta este semnul Fiului omului. În tăcere solemnă, ei privesc la el pe măsură 
ce acesta se apropie de pământ, devenind tot mai luminos și mai glorios, până 
când devine un nor mare alb, la bază o slavă asemenea unui foc mistuitor, iar 
deasupra curcubeul legământului. Isus înaintează ca un biruitor puternic.” – 
Marea luptă, pg. 640, 641, engl. (rom. cap. Poporul lui Dumnezeu salvat).

„La venirea lui Hristos, cei răi sunt șterși de pe fața întregului pământ – 
consumați de suflarea gurii Sale și distruși de strălucirea slavei Sale. Hristos Își 
ia poporul Său spre Orașul lui Dumnezeu și pământul este golit de locuitorii lui. 
[Isaia 24:1, 3, 5, 6 citat.]” – Ibid., pg. 657, engl. (rom. cap. Pustiirea pământului).

Vineri                                                      23 decembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. De ce putem toți cei care semănăm semințele adevărului astăzi să 

facem aceasta cu bucurie și încredere?
2. Care va fi rezultatul unora care vor fi convocați să dea mărturie des-

pre credința lor?
3. Cum ne putem pregăti acum pentru criza concretă din timpul strâmtorării?
4. Ce se va întâmpla cu proprietățile noastre când va lovi criza reală?
5. De ce putem fi recunoscători că Dumnezeu ne dă așa multe detalii 

despre viitor?

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 33:13 Voi, cei de departe, ascultaţi ce am făcut! Şi voi, cei de aproape, vedeţi puterea mea! 14 Păcătoşii sunt îngroziţi, în Sion, un tremur a apucat pe cei nelegiuiţi, care zic: Cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă nişte flăcări veşnice? 15 Cel ce umblă în neprihănire, şi vorbeşte fără vicleşug, cel ce nesocoteşte un câştig scos prin stoarcere, cel ce îşi trage mâinile înapoi, ca să nu primească mită, cel ce îşi astupă urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge, şi îşi leagă ochii ca să nu vadă răul, 16 acela va locui în locurile înalte; stânci întărite vor fi locul lui de scăpare; i se va da pâine, şi apa nu-i va lipsi.Isaia 52:9 Izbucniţi cu toate în strigăte de bucurie, dărâmături ale Ierusalimului! Căci Domnul mângâie pe poporul Său, şi răscumpără Ierusalimul. 10 Domnul Îşi descoperă braţul Său cel sfânt, înaintea tuturor neamurilor; şi toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 11:4 ci va judeca pe cei săraci cu dreptate, şi va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării; va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui, şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău.Isaia 24:1 Iată, Domnul deşartă ţara şi o pustieşte, îi răstoarnă faţa şi risipeşte locuitorii; 2 cum se întâmplă preotului se întâmplă şi poporului, stăpânului ca şi slugii, stăpânei ca şi slujnicei, vânzătorului ca şi cumpărătorului, celui ce dă cu împrumut ca şi celui ce ia cu împrumut, datornicului ca şi cel căruia îi este dator. 3 Ţara este pustiită de tot şi prădată; căci Domnul a hotărât aşa. 4 Ţara este tristă, sleită de puteri; locuitorii sunt mâhniţi şi tânjesc; căpeteniile poporului sunt fără putere, 5 căci ţara a fost spurcată de locuitorii ei; ei călcau legile, nu ţineau poruncile, şi rupeau legământul cel veşnic! 6 De aceea mănâncă blestemul ţara, şi suferă locuitorii ei pedeapsa nelegiuirilor lor; de aceea sunt prăpădiţi locuitorii ţării, şi nu mai rămâne decât un mic număr din ei. 19 Pământul se rupe, pământul se sfărâmă, pământul se crapă, 20 pământul se clatină ca un om beat, tremură ca o colibă; păcatul lui îl apasă, cade, şi nu se mai ridică. 21 În ziua aceea, Domnul va pedepsi în cer oştirea de sus, iar pe pământ pe împăraţii pământului. 22 Aceştia vor fi strânşi ca prinşi de război şi puşi într-o temniţă, vor fi închişi în gherle, şi, după un mare număr de zile, vor fi pedepsiţi.Apocalipsa 1:7 Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.Isaia 25:9 În ziua aceea, vor zice: Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul, în care ne încredeam, acum să ne înveselim, şi să ne bucurăm de mântuirea Lui!
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  Lecția 14                                                      Sabat, 31 decembrie 2016

O scurtă privire asupra veșniciei
„Căci iată, Eu fac ceruri noi și un pământ nou; așa că nimeni  

nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor 
mai veni în minte” (Isaia 65:17).

„Este o pierdere veșnică dacă noi câștigăm întreaga lume, cu toate 
plăcerile și slava ei, totuși ne pierdem sufletul. Cerul este suficient de 
ieftin, oricare ar fi prețul.” – The Review and Herald, 18 martie 1875.
Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pg. 644-652 engl. (rom. cap. Poporul lui 
Dumnezeu salvat), 658-678, engl. (rom. cap. Pustiirea pământului).

Duminică                                               25 decembrie

1. UNIT CU CERUL

a. Care va fi răsplata glorioasă a puținilor credincioși ai lui 
Dumnezeu? Isaia 26:1, 2.

„Trâmbița de argint a lui Isus a sunat și El a coborât din ceruri, înconjurat 
de flăcări de foc. El a privit la mormintele sfinților adormiți și apoi Și-a ridicat 
ochii și mâinile spre ceruri și a strigat: «Treziți-vă! Treziți-vă! Treziți-vă! Voi 
care dormiți în țărână și ridicați-vă.» Apoi a fost un mare cutremur de pământ. 
Mormintele s-au deschis și morții au ieșit îmbrăcați în nemurire ... și în același 
moment noi am fost schimbați și luați împreună cu ei, ca să-L întâmpinăm pe 
Domnul în văzduh.

„Toți am intrat în nor împreună și am urcat șapte zile spre marea de sticlă, 
unde Isus ne-a adus coroanele și cu mâna Sa dreaptă le-a pus pe capul nostru. 
El ne-a dat harfe de aur și palmieri de biruință. Aici pe marea de sticlă, cei  
144 000 stăteau într-un pătrat perfect. Unii aveau coroane foarte strălucitoare, 
alții nu așa de strălucitoare. Unele coroane erau pline de stele, în timp ce altele 
aveau doar puține. Toți erau deplin mulțumiți cu coroanele lor. Și erau toți 
îmbrăcați cu o haină albă glorioasă de la umeri la picioare. Îngerii erau toți în 
jurul nostru în timp ce mergeam pe marea de sticlă spre poarta cetății. Isus a 
ridicat brațul Său puternic, glorios, a apucat poarta de mărgăritar, a împins-o 
pe balamalele ei strălucitoare și ne-a spus: «Voi cei care v-ați spălat hainele în 
sângele Meu, care ați rămas statornici pentru adevărul Meu, intrați.» Toți am 
intrat și am simțit că avem un drept desăvârșit acolo.” – Mărturii pentru comu-
nitate, vol. 1, pg. 60, 61, engl. (rom. cap. Prima mea viziune).

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
1A Isaia 26:1 În ziua aceea, se va cânta următoarea cântare în ţara lui Iuda: Avem o cetate tare; Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri şi întăritură. 2 Deschideţi porţile, ca să intre neamul cel neprihănit şi credincios.
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Luni                                                         26 decembrie

2. ÎN VIITORUL IMINENT...

a. Prezentați contrastul dintre viitorul celor răi și binecuvân-
tările celor neprihăniți. Isaia 33:24; 34:1, 2. Care este singurul 
lucru care ne va aminti de această lume de păcat? Zaharia 13:6.

„Fiecare urmă de blestem este înlăturată. ... O singură amintire rămâne: 
Răscumpărătorul nostru va purta întotdeauna semnele crucificării Sale. Pe 
fruntea Sa rănită, pe coasta Sa, pe mâinile și picioarele Sale sunt singurele urme 
ale lucrării crude pe care a făcut-o păcatul. ... În acea coastă străpunsă, de unde 
a curs șuvoiul purpuriu, care a împăcat omul cu Dumnezeu – acolo este slava 
Mântuitorului, acolo «este ascunsă tăria Lui.» ... Și semnele umilinței Sale sunt 
cea mai mare cinste; prin veacurile eterne, rănile de la Calvar vor determina 
lauda Sa și vor declara puterea Sa.” – Marea luptă, pg. 674, engl. (rom. cap. 
Sfârșitul luptei).

b. Cu ce descriere frumoasă ilustrează Isaia speranța glorioasă 
a veacurilor - și cum putem avea o pregustare a acesteia 
chiar acum? Isaia 35:1-10.

„Oricine se oferă cu totul în slujba Domnului, fără a reține nimic, primește 
putere pentru atingerea unor rezultate nemăsurat de mari. Dumnezeu va face lu-
cruri mari pentru aceștia. El va lucra asupra minților oamenilor, astfel încât chiar 
în această lume se va vedea în viețile lor o împlinire a făgăduinței despre viața 
viitoare. [Isaia 35:1-10 citat.]” – Pe urmele Marelui Medic, cap. Învățând și vindecând.

„În viața noastră de aici, pământească, limitată de păcat, așa cum este ea, 
cea mai mare bucurie și cea mai înaltă educație sunt în slujire. Și în viața vii-
toare, neîmpiedicați de limitările naturii umane păcătoase, în slujire se va găsi 
cea mai mare bucurie a noastră și cea mai înaltă educație – mărturisind și întot-
deauna pe măsură ce mărturisim învățând din nou «bogăția slavei tainei aces-
teia;» «și anume: Hristos în voi, nădejdea slavei» (Coloseni 1:27). – Educația, pg. 
309, engl. (rom. cap. Şcoala din lumea cea nouă).

c. Unde ar trebui să fie îndreptată atenția noastră principală 
când ne planificăm viitorul? Isaia 65:17-19; Apocalipsa 21:1; 
Evrei 11:8, 10, 13-16.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
2A Isaia 33:24 Nici un locuitor nu zice: Sunt bolnav! Poporul Ierusalimului capătă iertarea fărădelegilor lui.Isaia 34:1 Apropiaţi-vă, neamuri, să auziţi! Popoare, luaţi aminte! S-asculte pământul, el şi ce-l umple, lumea cu toate făpturile ei! 2 Căci Domnul este mâniat pe toate neamurile, şi plin de urgie pe toată oştirea lor: El le nimiceşte cu desăvârşire, le măcelăreşte de tot.Zaharia 13:6 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.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
2B Isaia 35:1 Pustia şi ţara fără apă se vor bucura; pustietatea se va înveseli, şi va înflori ca trandafirul; 2 se va acoperi cu flori, şi va sări de bucurie, cu cântece de veselie şi strigăte de biruinţă, căci i se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului şi a Saronului. Vor vedea slava Domnului, măreţia Dumnezeului nostru. 3 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 pustie vor ţâşni ape, şi în pustietate pâraie; 7 marea de nisip se va preface în iaz şi pământul uscat în izvoare de ape. În vizuina care slujea de culcuş şacalilor, vor creşte trestii şi papură. 8 Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea cea sfântă: nici un om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinţi; cei ce vor merge pe ea, chiar şi cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească. 9 Pe calea aceasta nu va fi nici un leu, şi nici o fiară sălbatică nu va apuca pe ea, nici nu va fi întâlnită pe ea, ci cei răscumpăraţi vor umbla pe ea. 10 Cei izbăviţi de Domnul se vor întoarce, şi vor merge spre Sion cu cântece de biruinţă. O bucurie veşnică le va încununa capul, veselia şi bucuria îi vor apuca, iar durerea şi gemetele vor fugi!

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
2C Isaia 65:17 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.Apocalipsa 21:1 Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.Evrei 11:8 Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc, pe care avea să-L ia ca moştenire, a ascultat, şi a plecat fără să ştie unde se duce. 10 Căci el aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu. 13 În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite: ci doar le-au văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ. 14 Cei ce vorbesc în felul acesta, arată desluşit că sunt în căutarea unei patrii. 15 Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieşiseră, negreşit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. 16 Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu-I este ruşine să Se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate.
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Marți                                                     27 decembrie

3. ÎN SFÂRŞIT PACE ŞI LINIŞTE!

a. Cum a descris Isaia cerul nou și pământul nou? Isaia 32:18; 
60:18-22.

„O teamă de a face moștenirea viitoare să pară prea materială a condus pe 
mulți să spiritualizeze chiar acele adevăruri care ne conduc să privim la aceas-
ta ca la căminul nostru. Hristos i-a asigurat pe ucenicii Săi că Se duce să le pre-
gătească locuințe pentru ei în casa Tatălui Său. Cei care acceptă învățăturile din 
Cuvântul lui Dumnezeu nu vor fi în totalitate ignoranți cu privire la locuința 
cerească. ... [1 Corinteni 2:9 citat.] Limbajul omenesc este inadecvat pentru a 
descrie răsplata celui neprihănit. Va fi cunoscută doar de cei care o vor privi. 
Nicio minte omenească nu poate cuprinde slava Paradisului lui Dumnezeu.” – 
Marea luptă, pg. 674, 675, engl. (rom. cap. Sfârșitul luptei).

b. Cum descrie Isaia atmosfera de pace de acolo? Isaia 11:6, 7, 9; 
65:25. De ce trebuie să căutăm să ne așezăm pe noi și fami-
liile noastre, pe cât posibil, în medii înconjurătoare simila-
re cu cele prezentate, chiar aici și acum? Isaia 32:17.

„Din nou și din nou Domnul a instruit că poporul nostru trebuie să-și ia 
familiile departe din orașe, la țară, unde pot să-și cultive propriile lor alimente; 
pentru că în viitor problema cumpărării și a vânzării va fi una foarte serioasă. 
Trebuie să începem să luăm în considerare instrucțiunea care ne-a fost dată din 
nou și din nou: Ieșiți din orașe în zonele rurale, unde casele nu sunt aglome-
rate strâns laolaltă și unde veți fi liberi de interferența vrăjmașilor.” – Căminul 
advent, pg. 141, engl. (rom. cap. Avantaje ale vieții la țară).

„Scoateți-vă familiile departe de orașe” este solia mea.
„A venit timpul când, pe măsură ce Dumnezeu deschide drumul, familiile 

trebuie să iasă din orașe. Copiii trebuie să fie luați la țară. Părinții trebuie să 
achiziționeze un loc potrivit după cum le vor permite mijloacele financiare...

„Înainte de calamitățile revărsate care vin asupra locuitorilor pământului, Dom-
nul îi cheamă pe toți cei care sunt cu adevărat israeliți să se pregătească pentru acel 
eveniment. Părinților El le trimite strigătul de avertizare: «Strângeți-vă copiii în cămi-
nele voastre; adunați-i departe de cei care disprețuiesc poruncile lui Dumnezeu, care 
învață și practică răul. Ieșiți din marile orașe cât mai repede cu putință.»

„Părinții își pot procura locuințe mici la țară, teren de cultivat, unde pot 
avea livezi și unde pot crește zarzavaturi și fructe mici... Dumnezeu va ajuta 
poporul Său să găsească astfel de cămine în afara orașelor.” – Ibid., pg. 139, 
140, engl. (rom. cap. Familia și orașul).

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
3A Isaia 32:18 Poporul meu va locui în locuinţa păcii, în case fără grijă şi în adăposturi liniştite.Isaia 60:18 Nu se va mai auzi vorbindu-se de silnicie în ţara ta, nici de pustiire şi prăpăd în ţinutul tău, ci vei numi zidurile tale Mântuire, şi porţile tale Laudă. 19 Nu soarele îţi va mai sluji ca lumină ziua, nici luna nu te va mai lumina cu lumina ei; ci Domnul va fi Lumina ta pe vecie, şi Dumnezeul tău va fi slava ta. 20 Soarele tău nu va mai asfinţi, şi luna ta nu se va mai întuneca; căci Domnul va fi Lumina ta pe vecie, şi zilele suferinţei tale se vor sfârşi. 21 Nu vor mai fi decât oameni neprihăniţi în poporul tău: ei vor stăpâni ţara pe vecie, ca o odraslă sădită de Mine, lucrarea mâinilor Mele, ca să slujească spre slava Mea. 22 Cel mai mic se va face o mie, şi cel mai neînsemnat un neam puternic. Eu, Domnul, voi grăbi aceste lucruri, la vremea lor.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
Isaia 11:6 Atunci lupul va locui împreună cu mielul, şi pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu, şi vitele îngrăşate, vor fi împreună, şi le va mâna un copilaş; 7 vaca şi ursoaica vor paşte la un loc, şi puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, 9 Nu se va face nici un rău şi nici o pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt; căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acoperă.Isaia 65:25 Lupul şi mielul vor paşte împreună, leul va mânca paie ca boul, şi şarpele se va hrăni cu ţărână. Nici un rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfânt, zice Domnul.Isaia 32:17 Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie.
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Miercuri                                                   28 decembrie

4. UN LOC REAL CU ACTIVITĂŢI RENTABILE

a. Descrieți câteva din diversele ocupații care se găsesc pe 
Noul Pământ. Isaia 65:21, 22. Explicați cum ne putem bucu-
ra de o pregustare a acestor ocupații. 

„Ar fi bine pentru voi să vă îndepărtați de grijile voastre care nedumeresc 
și să găsiți un refugiu la țară, acolo unde nu este o influență atât de mare care 
să corupă moralul tinerilor.

„Într-adevăr, la țară, nu ați fi cu totul liberi de necazuri și griji care nedu-
meresc; dar acolo ați evita multe rele și ați închide ușa împotriva unui torent de 
ispite care amenință să pună stăpânire pe mințile copiilor voștri...

„A trăi la țară ar fi foarte benefic pentru ei; o viață activă, în aer liber ar dez-
volta atât sănătatea minții, cât și a trupului. Ei trebuie să aibă o grădină pentru 
cultivat, unde să-și poată găsi atât amuzamentul, cât și ocupația utilă. Îngrijirea 
plantelor și florilor tinde să îmbunătățească gusturile și judecata, în timp ce fami-
liarizarea cu creația utilă și frumoasă a lui Dumnezeu are o influență rafinatoare 
și înnobilatoare asupra minții, îndreptând-i spre Creatorul și Maestrul a toate.” – 
Mărturii pentru comunitate, vol. 4, pg. 136, engl. (rom. cap. Misionari în cămin).

„Munții și dealurile sunt trecătoare; pământul se învechește ca o haină; dar 
binecuvântarea lui Dumnezeu, care întinde o masă în pustie pentru poporul 
Său, nu se va sfârși niciodată.” – Pe urmele Marelui Medic, pg. 200, engl. (rom. 
cap. Ajutor pentru cei fără ocupație și pentru cei fără adăpost). 

„Mulți nu doresc să-și câștige pâinea cu sudoarea frunții lor și refuză să 
cultive pământul. Dar pământul are binecuvântări ascunse în adâncimile sale 
pentru cei care au curaj, voință și perseverență să strângă comorile lui. Tații și 
mamele care posedă o bucată de teren și un cămin confortabil sunt regi și regi-
ne.” – Principii fundamentele ale Educației Creștine, pg. 326, 327.

b. Ce altceva se poate spune despre Noul Pământ? Isaia 64:4.

„Acolo, când vălul, care întunecă vederea noastră, va fi dat la o parte și ochii 
noștri vor vedea acea lume a frumuseții din care în prezent putem doar prinde 
licăriri prin microscop; când privim la gloria cerurilor, pe care acum o scrutăm 
de departe prin telescop; când ruina păcatului fiind înlăturată, întregul pământ 
va apărea în «frumusețea Domnului, Dumnezeului nostru,» ce câmp de studiu 
ni se va deschide!” – Educația, pg. 303, engl. (rom. cap. Şcoala din lumea cea nouă).

„Acolo va fi muzică și cântec, o așa muzică și un așa cântec cum, cu excepția 
viziunilor de la Dumnezeu, nicio ureche muritoare nu a auzit și nicio minte nu 
a conceput.” – Ibid., pg. 307, engl. (rom. cap. Şcoala din lumea cea nouă).

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
4A Isaia 65:21 Vor zidi case şi le vor locui; vor sădi vii, şi le vor mânca rodul. 22 Nu vor zidi case, ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii, pentru ca altul să le mănânce rodul, căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor, şi aleşii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor.

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
4B Isaia 64:4 cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se, şi cum nici n-a văzut vreodată ochiul aşa ceva: anume ca un alt dumnezeu afară de Tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El.
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Joi                                                           29 decembrie

5. PUNCTUL CENTRAL FINAL

a. Cum sunt reflectate puterea și dragostea lui Dumnezeu pe 
Noul Pământ? Efeseni 3:17, 20.

„[Pe Noul Pământ] dragostea și simpatia pe care Dumnezeu Însuși le-a 
sădit în suflete, își vor găsi cea mai reală și cea mai dulce manifestare...

„Fiecare facultate va fi dezvoltată, fiecare capacitate va crește. Acumularea 
de cunoștință nu va slăbi mintea și nu va extenua energiile. Acolo cele mai 
mărețe întreprinderi vor putea fi susținute, cele mai elevate aspirații vor putea 
fi atinse, cele mai înalte ambiții vor putea fi realizate; și chiar și acolo se vor 
ridica noi înălțimi de cucerit, noi minuni de admirat, noi adevăruri de înțeles, 
noi ținte pentru a pune la lucru puterile minții, ale sufletului și ale trupului.” – 
Marea Luptă, pg. 677, engl. (rom. cap. Sfârșitul luptei).

b. Ce binecuvântare măreață vor experimenta cei răscumpărați? 
Isaia 66:22, 23. Cum ne putem pregăti pentru aceasta chiar 
de acum?

„În timp ce anii veșniciei se vor scurge, aceștia vor aduce descoperiri mai 
bogate și tot mai glorioase despre Dumnezeu și Hristos. După cum cunoștința 
este progresivă, la fel vor crește și dragostea, reverența și fericirea. Cu cât mai 
mult vor învăța oamenii despre Dumnezeu, cu atât mai mare va fi admirația 
lor pentru caracterul Său.” – Ibid., pg. 678, engl. (rom. cap. Sfârșitul luptei).

„Este timpul potrivit să ne devotăm cele câteva ore prețioase rămase din 
timpul nostru de probă pentru a ne spăla hainele caracterului și a le albi în 
sângele Mielului, ca să putem face parte din acea grupă îmbrăcată în alb, care 
va sta în jurul mărețului tron alb.” – That I May Know Him, pg. 65.

Vineri                                                      30 decembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Cum știm că toți cei răscumpărați vor fi mulțumiți cu răsplata lor?
2. Cum putem experimenta bucuriile cerului, astăzi?
3. Dacă putem depinde doar de Dumnezeu în criză, de ce să ne mutăm 

la țară?
4. Cum și de ce va fi Noul Pământ mai bun decât cel vechi?
5. Pe măsură ce cunoștința de Dumnezeu crește, care va fi rezultatul?

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
5A Efeseni 3:17 aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, 20 Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi,

Lecţii biblice
Notă autoadezivă
5B Isaia 66:22 Căci după cum cerurile cele noi, şi pământul cel nou, pe care le voi face, vor dăinui înaintea Mea  zice Domnul  aşa va dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru. 23 În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea,  zice Domnul.
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Israelul spiritual – chemat să strălucească
Când Mesia cel promis era aproape să vină, solia premergătorului lui 

Hristos era: Pocăiți-vă, vameși și păcătoși; pocăiți-vă, farisei și saduchei; „căci 
Împărăția cerurilor este aproape” (Matei 3:2).

Astăzi, în spiritul și puterea lui Ilie și a lui Ioan Botezătorul, soli desemnați 
ai lui Dumnezeu îndreaptă atenția unei lumi aflate în pragul judecății în-
spre evenimentele solemne, care sunt gata să aibă loc în legătură cu ceasurile 
de încheiere ale timpului de probă și apariția lui Isus Hristos ca Împărat al 
împăraților și Domn al domnilor. Curând, fiecare om va fi judecat după fap-
tele făcute în trup. Ceasul judecății lui Dumnezeu a venit și asupra membrilor 
bisericii Sale de pe pământ zace responsabilitatea solemnă de a da avertizarea 
celor care stau chiar în pragul ruinei veșnice. Fiecărei ființe umane din întreaga 
lume, care va lua aminte, trebuie să i se prezinte clar principiile în joc în marea 
luptă care se duce, principii de care atârnă destinele tuturor oamenilor. 

În aceste ceasuri finale de probă pentru fiii oamenilor, când soarta fiecărui 
suflet e gata să fie atât de curând hotărâtă pentru totdeauna, Domnul cerurilor 
și pământului așteaptă ca biserica Sa să se ridice la acțiune ca niciodată mai 
înainte. Cei care au fost făcuți liberi în Hristos printr-o cunoștință a adevărului 
prețios, sunt priviți de Domnul Isus ca aleșii Săi, favorizați mai mult decât toți 
ceilalți oameni de pe fața pământului; și El Se bazează pe ei pentru a prezenta 
mai departe laudele Sale, ale Celui care i-a chemat din întuneric la lumină mi-
nunată. Binecuvântările care sunt revărsate cu atâta generozitate, trebuie să fie 
transmise altora. Vestea bună a mântuirii trebuie să ajungă la fiecare națiune, 
neam, limbă și popor. 

În viziunile profeților din vechime Domnul slavei era prezentat ca revăr-
sând lumină specială asupra bisericii Sale în zilele întunericului și necredinței 
care preced a doua Sa venire. Ca Soare al Neprihănirii, El avea să răsară asupra 
bisericii Sale, cu „tămăduirea sub aripile Sale” (Maleahi 4:2). Și de la fiecare 
ucenic adevărat, avea să se răspândească o influență pentru viață, curaj, ajuto-
rare și vindecare adevărată.

Venirea lui Hristos se va desfășura în cea mai întunecată perioadă a istoriei 
acestui pământ. Zilele lui Noe și Lot ilustrează starea lumii chiar înainte de 
venirea Fiului omului. Scripturile, indicând dinainte spre acest timp, declară 
că Satan va lucra cu toată puterea sa și „cu toate amăgirile nedreptății (2 Te-
saloniceni 2:9, 10, engl.). Lucrarea sa este clar manifestată prin creșterea rapi-
dă a întunericului, prin feluritele rătăciri, erezii și amăgiri ale acestor ultime 
zile. Satan nu doar că duce lumea în robie, ci amăgirile sale dospesc pretinsele 
biserici ale Domnului nostru Isus Hristos. Marea apostazie se va transforma 
în întuneric adânc, asemenea miezului nopții. Pentru poporul lui Dumnezeu 
aceasta va fi o noapte de încercare, o noapte de plâns, o noapte de persecuție, 
suferită de dragul adevărului. Dar din acea noapte de întuneric, lumina lui 
Dumnezeu va străluci.
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El face „lumina să strălucească din întuneric” (2 Corinteni 4:6 engl.). Când 
„pământul era pustiu și gol și peste fața adâncului de ape era întuneric”, „Du-
hul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis: «Să fie lumi-
nă!» Și a fost lumină” (Geneza 1:2, 3). La fel, în noaptea întunericului spiritu-
al, Cuvântul lui Dumnezeu declară: „Să fie lumină!” Poporului Său Îi spune: 
„Scoală-te, strălucește! Căci lumina ta a venit și slava Domnului a răsărit peste 
tine.” (Isaia 60:1, engl.).

„Căci iată,” spune Scriptura, „întunericul acoperă pământul și negură mare 
popoarele; dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine” (Versetul 
2). Hristos, strălucirea oglindită a slavei Tatălui, a venit în această lume ca lumină 
pentru ea. El a venit să-L reprezinte pe Dumnezeu în fața oamenilor și despre El 
este scris că a fost uns „cu Duhul Sfânt și cu putere” și „umbla din loc în loc, făcând 
bine” (Fapte 10:38). În sinagoga din Nazaret El a spus: „Duhul Domnului este pes-
te Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămă-
duiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și 
orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndura-
re al Domnului” (Luca 4:18, 19). Aceasta a fost lucrarea pe care El a încredințat-o 
ucenicilor Săi să o realizeze. „Voi sunteți lumina lumii,” a spus El. „Lumina voastră 
să strălucească în așa fel înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre bune și 
să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.” (Matei 5:14, 16).

Aceasta este lucrarea pe care o descrie profetul Isaia când spune: „împarte-
ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost; dacă vezi 
pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina 
ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede; neprihănirea ta îți va 
merge înainte și slava Domnului te va însoți” (Isaia 58:7, 8). 

Astfel, în noaptea întunericului spiritual, slava Domnului trebuie să strălu-
cească prin biserica Sa, ridicând-i pe cei doborâți și alinându-i pe cei care plâng. 

Peste tot în jurul nostru se aude plânsul unei lumi întristate. Peste tot sunt 
suferinzi și nevoiași. Este datoria noastră să ajutăm la alinarea și liniștirea 
dificultăților și suferinței vieții. Dorințele sufletului pot fi satisfăcute doar de 
dragostea lui Hristos. Dacă Hristos rămâne în noi, inimile noastre vor fi pline 
de simpatie divină. Fântânile sigilate ale dragostei serioase, asemănătoare cu 
cea a lui Hristos, vor fi desigilate. 

Sunt mulți pe care speranța i-a părăsit. Redați-le strălucirea soarelui. Mulți 
și-au pierdut curajul. Spuneți-le cuvinte de încurajare. Rugați-vă pentru ei. Sunt 
unii care au nevoie de pâinea vieții. Citiți-le din Cuvântul lui Dumnezeu. Asupra 
multor suflete este o boală a sufletului pe care nu o poate alina niciun balsam 
pământesc și niciun medic nu o poate vindeca. Rugați-vă pentru aceste suflete. 
Aduceți-le la Isus. Spuneți-le că există un balsam în Galaad și un Medic acolo.

Lumina este o binecuvântare, o binecuvântare universală, revărsându-și 
comorile asupra unei lumi nemulțumite, nesfinte, demoralizate. Așa este și în 
cazul luminii Soarelui Neprihănirii. Întregul pământ, așa cum este învăluit în 
întunericul păcatului, suferinței și durerii, trebuie să fie luminat prin cunoștința 
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dragostei lui Dumnezeu. Lumina care strălucește de la tronul din ceruri nu va fi 
exclusă de la nicio sectă, de la niciun rang sau de la vreo clasă de oameni.

Solia speranței și harului trebuie să fie dusă până la marginile pământului. 
Oricine dorește poate ajunge, poate prinde puterea lui Dumnezeu și să facă 
pace cu El, iar apoi va avea pace. Păgânii nu vor mai fi învăluiți în întunericul 
din miezul nopții. Bezna va dispărea dinaintea razelor strălucitoare ale Soare-
lui Neprihănirii.

Hristos a luat toate măsurile ca biserica Sa să fie transformată, lumina-
tă prin Lumina lumii, deținând slava lui Emanuel. Scopul Său este ca fiecare 
creștin să fie înconjurat de o atmosferă spirituală de lumină și pace. El dorește 
ca noi să exprimăm bucuria Sa proprie în viețile noastre.

„Scoală-te, strălucește! Căci lumina ta a venit și slava Domnului a răsărit 
peste tine” (Isaia 60:1 engl.). Hristos vine cu putere și mare slavă. El vine cu 
propria Sa slavă și cu slava Tatălui. Și îngerii sfinți Îl vor însoți pe calea Sa. În 
timp ce întreaga lume este afundată în întuneric, în toate locuințele sfinților 
va fi lumină. Ei vor observa prima lumină a celei de-a doua veniri a Sa. Lumi-
na nepătată va străluci din splendoarea Sa și Hristos, Răscumpărătorul, va fi 
admirat de toți cei care I-au slujit. În timp cei nelegiuiții vor fugi, urmașii lui 
Hristos se vor bucura în prezența Sa. 

Atunci cei răscumpărați dintre oameni vor primi moștenirea făgăduită. 
Astfel, scopul lui Dumnezeu pentru Israel își va găsi împlinirea literală. Omul 
este incapabil să anuleze ceea ce intenționează Dumnezeu să facă. Chiar în 
mijlocul lucrării întunericului, scopurile lui Dumnezeu au înaintat constant 
spre realizarea lor. Astfel a fost cu casa lui Israel de-a lungul istoriei monarhiei 
divizate; așa este cu Israelul spiritual astăzi.

Profetul de pe Patmos, privind de-a lungul veacurilor până la timpul resta-
urării lui Israel pe pământul făcut nou, a certificat:

„M-am uitat și iată că era o mare gloată, pe care nu putea s-o numere nimeni, 
din orice neam, din orice seminție, din orice norod, de orice limbă, care stătea în 
picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea Mielului, îmbrăcați în haine 
albe, cu ramuri de finic în mâini; și strigau cu glas tare și ziceau: «Mântuirea este 
a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a Mielului!»

„Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrâ-
nilor și împrejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ 
în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: «Amin. 
A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, 
puterea și tăria în vecii vecilor.»”

„Și am auzit un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape, ca bubuitul unor 
tunete puternice, care zicea: «Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atot-
puternic a început să împărățească. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-I dăm 
slavă.»” „El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și cei ce sunt cu 
El sunt chemați, aleși și credincioși” (Apocalipsa 7:9-12; 19:6, 7; 17:14 engl.). – 
Profeți și regi, pg. 715-721, engl. (rom. cap. Casa lui Israel).



Sugestii pentru ora de studiu din Sabat, după amiază:
Mărturii pentru comunitate, vol. V

   1 – Cap. 17: Sârguință în ocupații
   8 – Cap. 18: Mutarea la Battle Creek
  15 – Cap. 19: Spiritul lumesc în biserică
 22 – Cap. 20: Îi putem consulta pe doctorii spiritiști?
 29 – Cap. 21: A privi la Isus
   5 – Cap. 22: Strigăte după lucrători
 12 – Cap. 23: Sigiliul lui Dumnezeu (prima parte)
 19 – Cap. 23: Sigiliul lui Dumnezeu (partea a 2-a)
 26 – Cap. 24: Un apel (prima parte)

   3 –  Cap. 24: Un apel (a doua parte)
 10 –  Cap. 25: Unitatea creștină (prima parte)
  17 –  Cap. 25: Unitatea creștină (a doua parte)
 24 –  Cap. 26: Lucrarea slujitorilor Evangheliei 
 31 –  Cap. 26: subcapitolul: Predicatorii ca educatori

Apusul soarelui*) pentru diferite zone ale țării:

Octombrie
  7. B: 18:43; CT: 18:35; IS: 18:37; SV: 18:42; MS: 18:50; SM: 18:55; AR: 19:03;
14. B: 18:30; CT: 18:23; IS: 18:23; SV: 18:28; MS: 18:36; SM: 18:42; AR: 18:50;
21. B: 18:19; CT: 18:11; IS: 18:10; SV: 18:15; MS: 18:26; SM: 18:29; AR: 18:38;
28. B: 18:08; CT: 18:00; IS: 17:58; SV: 18:03; MS: 18:12; SM: 18:17; AR: 18:26.

Noiembrie
  4. B: 16:58; CT: 16:51; IS:16:48; SV: 16:53; MS: 17:02; SM: 17:06; AR: 17:16;
11. B: 16:50; CT: 16:43; IS: 16:38; SV: 16:43; MS: 16:53; SM: 16:56; AR: 17:07;
18. B: 16:43; CT: 16:36; IS: 16:30; SV: 16:35; MS: 16:45; SM: 16:48; AR: 16:59;
25. B: 16:38; CT: 16:31; IS: 16:24; SV: 16:29; MS: 16:39; SM: 16:42; AR: 16:54.

Decembrie
  2. B: 16:35; CT: 16:28; IS: 16:20; SV: 16:25; MS: 16:36; SM: 16:38; AR: 16:50;
  9. B: 16:34; CT: 16:27; IS: 16:19; SV: 16:23; MS: 16:34; SM: 16:36; AR: 16:49;
16. B: 16:35; CT: 16:28; IS: 16:19; SV: 16:24; MS: 16:36; SM: 16:37; AR: 16:50;
23. B: 16:38; CT: 16:31; IS: 16:22; SV: 16:27: MS: 16:38; SM: 16:40; AR: 16:53;
30. B: 16:43; CT: 16:36; IS: 16:28; SV: 16:32; MS: 16:43; SM: 16:45; AR: 16:58.

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