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CUVÂNT ÎNAINTE
Lecţiile Biblice ale Şcolii de Sabat pentru următoarele două trimestre pre-

zintă Gânduri din Cartea lui Isaia.
Cartea lui Isaia nu a fost scrisă neapărat în ordine cronologică, asemenea 

unei relatări istorice. Cea mai mare parte a acesteia include gânduri profetice, 
pe care acest serv al lui Dumnezeu le-a primit prin intermediul viziunilor şi pe 
care a fost delegat să le scrie pentru instruirea şi zidirea noastră.

„Timp de şaizeci de ani sau mai mult, [Isaia] a stat în faţa copiilor lui Iuda 
ca profet al speranţei, devenind din ce în ce mai direct în proorociile sale cu 
privire la biruinţa viitoare a bisericii.” – P.R., 310 (cap. Chemarea lui Isaia).

„Îndemnurile profetului către Iuda, de a privi la viul Dumnezeu şi a accepta 
darurile Sale generoase, nu au fost zadarnice. Au fost câţiva care au luat aminte 
şi s-au întors de la idolii lor la devoţiunea faţă de Iehova. Ei au învăţat să vadă 
în Creatorul lor dragoste, har şi compasiune tandră. Iar în zilele întunecate, care 
aveau să vină în istoria lui Iuda, când doar o rămăşită avea să fie lăsată în ţară, 
cuvintele profetului aveau să aducă în continuare rod, printr-o reformă hotărâtă. 
`În ziua aceea`, declară Isaia `omul se va uita spre Făcătorul său şi ochii i se vor 
întoarce spre Sfântul lui Israel; nu se va mai uita spre altare, care sunt lucrarea 
mâinilor lui şi nu va mai privi la ce au făcut degetele lui, la idolii Astarteei şi la 
stâlpii închinaţi soarelui` (Isaia 17:7, 8) ” – Ibid, 320 (cap. Iată, Dumnezeul vostru!).

Constatăm aici realizarea unei reforme, care a fost sprijinită de misiunea 
profetică a lui Isaia. Nu este acesta un timp asemănător pentru o reformă simi-
lară? Desigur, putem conştientiza de ce lecţiile acestea sunt atât de importante 
în pregătirea noastră pentru judecata finală, care ni se spune că „trebuie să 
înceapă de la casa lui Dumnezeu” (1 Petru 4:17).

Cu siguranţă, putem remarca faptul că puritatea şi sfinţenia au fost teme 
importante pe care Isaia le-a evidenţiat. Nu ar trebui să facem şi noi la fel, din 
moment ce suntem foarte aproape de graniţele Canaanului ceresc?

Reforma este importantă şi aceasta lucrează mână în mână cu redeşteptarea. 
În următoarele şase luni, cele două vor fi întrepătrunse aşa cum se găsesc în 
cartea lui Isaia.

„Trebuie să aibă loc o redeşteptare şi o reformă sub conducerea Duhului 
Sfânt. Redeşteptarea şi reforma sunt două lucruri diferite. Redeşteptarea sem-
nifică o reînnoire a vieţii spirituale, o stimulare a puterilor minţii şi ale inimii, o 
înviere din moartea spirituală. Reforma semnifică o reorganizare, o schimbare 
în idei şi teorii, obiceiuri şi practici. Reforma nu va aduce rodul bun al nepri-
hănirii decât dacă este conectată cu redeşteptarea Duhului. Redeşteptarea şi 
reforma sunt gata să-şi facă lucrarea desemnată, iar pentru a face această lucra-
re ele trebuie să fie întrepătrunse.” – The Review and Herald, 25 februarie 1902.

Fie ca Domnul să călăuzească studiile noastre, ca să putem obţine prin El 
această experienţă!                                           

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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SABAT, 2 IULIE 2016

Darul Sabatului Întâi  
pentru o biserică  

în Insula Maré, Noua Caledonie

Noua Caledonie, cu o suprafaţă de 18576 
km2, este un arhipelag al Republicii Franceze, 
localizat în Oceanul Pacific de Sud. Acesta se 
află la 1500 km est faţă de Australia şi 2000 km 
nord faţă de Noua Zeelandă. Grupul de insule, parte din subregiunea Melane-
sia, include principala insulă Grande Terre, arhipelagul Belep, Insula Pinilor şi 
câteva insule izolate, cunoscute ca Lifou, Ouvea şi Maré.

Populaţia este de 268.000 locuitori, după statistica din august 2014, şi este 
împărţită în trei provincii – Provincia de Nord, Provincia de Sud şi Provincia 
Insulelor Loyality. Populaţia este formată dintr-o amestecătură de nativi mala-
esieni din Noua Caledonie, polynesieni, uveeni, europeni şi asiatici de sud-est. 
Capitala acestei ţări este Noumea.

Jumătate din populaţie este romano-catolică, incluzând cei mai mulţi din-
tre europeni, uveeni, vietnamezi şi jumătate a minorităţilor de melanesieni şi 
polynesieni. Cei care aderă la protestantism sunt aproape toţi din melanesieni. 
Există, de asemenea, numeroase alte grupe de creştini şi un număr mic de mu-
sulmani. Solia redeşteptării şi a reformei a venit în 1984 în Noua Caledonie. 
Lucrarea a progresat până în prezent, acum fiind două grupe de credincioşi în 
Noumea şi una în insula Maré. Solia noastră trebuie să mai ajung în Provincia 
de Nord.

În prima fază misiunea din Noua Caledonie a fost legată de Câmpul Poly-
nesia Franceză. În 2012, însă, aceasta a devenit dependentă de Conferinţa Ge-
nerală, iar în decembrie 2013 a ajuns una din cele şapte misiuni de bază ale 
Misiunii Uniune a Pacificului de Sud. 

Prin harul lui Dumnezeu, un frate din Maré a donat un teren pentru con-
struirea unei biserici. În prezent, construim pentru prima dată o casă de închi-
nare pentru Domnul. Resursele noastre sunt, însă, insuficiente pentru a realiza 
acest proiect. De aceea apelăm la fraţii şi surorile noastre din întreaga lume să 
ne ajute în realizarea acestui plan. În timp ce vă amintiţi de noi prin darurile 
voastre, ne rugăm ca Domnul să vă binecuvânteze în mod minunat şi să rever-
se har din abundenţă asupra tuturor.

„Să dea slavă Domnului şi să vestească laudele Lui în ostroave!” (Isaia 
42:12).

Fraţii și surorile voastre din Noua Caledonie
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   Lecţia 1 Sabat, 2 iulie 2016

Starea viei
„Ce aș fi putut face viei Mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut 

ea struguri sălbatici, când Eu mă așteptam să facă struguri buni?” 
(Isaia 5:4)

„Supune-ţi dorinţele proprii, propriile obiceiuri îndelung idolatriza-
te, ca să poţi primi principiile adevărului. Astfel vei deveni o ramură a 
Viţei Adevărate şi nu vei purta struguri sălbatici sau uscaţi, ci ciorchini 
încărcaţi de fructe preţioase.” – The Reviw and Herald, 12 aprilie 1892.

Recomandare pentru studiu: : Profeţi și Regi, pg. 15-22, 303-305, engl. 
                                                       (cap. Via Domnului, cap. Chemarea lui Isaia). 

Duminică                 26 iunie

1. VIA PREŢUITĂ

a. Cu ce scop a înființat Dumnezeu națiunea ebraică? Geneza 
12:2; Deuteronom 7:6-8; 26:17-19.

b. De ce urma această națiune să fie profund recunoscătoare 
față de Dumnezeu? Deuteronom 32:9-12.

c. Cum plănuia Dumnezeu ca națiunea ebraică să fie o bine-
cuvântare pentru alte națiuni și cum se aplică aceasta la zi-
lele noastre? Deuteronom 4:5-8; Matei 5:16.

„Domnul are privirea asupra fiecăruia din poporul Său; El are planurile 
Sale pentru fiecare în parte. Este scopul Său ca acei care ascultă de preceptele 
Sale să formeze un popor distins...

Noi trebuie să manifestăm principiile împărăţiei [lui Dumnezeu] nu doar 
faţă de această lume, ci faţă de întregul univers.” – 6 T., pg. 12, 13 (engl.) (cap.1: 
Scopul lui Dumnezeu cu biserica).

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. (Geneza 12:2)Căci tu eşti un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău; Domnul Dumnezeul tău te-a ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pământului. Nu doar pentru că întreceţi la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi şi v-a ales, căci voi sunteţi cel mai mic dintre toate popoarele. Ci, pentru că Domnul vă iubeşte, pentru că a vrut să ţină jurământul pe care l-a făcut părinţilor voştri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna Lui puternică şi v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui faraon, împăratul Egiptului. (Deuteronomul 7:6-8)Astăzi, tu ai mărturisit înaintea Domnului că El va fi Dumnezeul tău, că vei umbla în căile Lui, vei păzi legile, poruncile şi rânduielile Lui şi vei asculta de glasul Lui. Şi, azi, Domnul ţi-a mărturisit că vei fi un popor al Lui, cum ţi-a spus, dacă vei păzi toate poruncile Lui, şi îţi va da asupra tuturor neamurilor pe care le-a făcut: întâietate în slavă, în faimă şi în măreţie, şi vei fi un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău, cum ţi-a spus.” (Deuteronomul 26:17-19)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
căci partea Domnului este poporul Lui, Iacov este partea Lui de moştenire. El l-a găsit într-un ţinut pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoşate; l-a înconjurat, l-a îngrijit şi l-a păzit ca lumina ochiului Lui. Ca vulturul care îşi scutură cuibul, zboară deasupra puilor, îşi întinde aripile, îi ia Şi-i poartă pe penele lui: Aşa a călăuzit Domnul singur pe poporul Său şi nu era niciun dumnezeu străin cu El. (Deuteronomul 32:9-12)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Iată, v-am învăţat legi şi porunci, cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire. Să le păziţi şi să le împliniţi; căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: „Acest neam mare este un popor cu totul înţelept şi priceput!” Care este, în adevăr, neamul acela aşa de mare încât să fi avut pe dumnezeii lui aşa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm? Şi care este neamul acela aşa de mare încât să aibă legi şi porunci aşa de drepte, cum este toată Legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte? (Deuteronomul 4:5-8)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. (Matei 5:16)
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Luni              27 iunie

2.  STAREA VIEI ASTĂZI

a.  De ce a fost dezamăgit Dumnezeu de via pe care o iubea? 
Isaia 5:1-4.

„[Naţiunea iudaică] dorea să-şi însuşească roadele viei peste care fuseseră 
puşi administratori. Lăcomia şi pofta le-au adus dispreţul chiar şi din partea 
păgânilor. Astfel, lumii păgâne i s-a dat ocazia să interpreteze greşit caracterul 
lui Dumnezeu şi legile împărăţiei Sale.” – Profeţi și regi, pg 20, 21 engl. (cap. 
Introducere - Via Domnului).

b.   Când nu aduce biserica roade din adevărata viță? Ioan 15:4.

„Domnul a sădit biserica Sa asemenea unei viţe într-un câmp roditor. ... 
Dar această viţă sădită de Dumnezeu s-a înclinat spre pământ şi şi-a încolăcit 
cârceii în jurul ajutorului omenesc. Mlădiţele sale s-au extins departe şi mult, 
dar ea aduce rodul unei viţe degenerate. ...

Domnul a revărsat mari binecuvântări asupra bisericii Sale. Dreptatea pre-
tinde ca aceasta să returneze talentele sale cu dobândă. Odată ce au crescut 
comorile adevărului încredinţate acesteia, au crescut şi obligaţiile ei. Dar în 
loc de a dezvolta aceste daruri şi a înainta spre perfecţiune, ea s-a îndepărtat 
mult de locul unde ajunsese în experienţa sa anterioară. Schimbarea în starea ei 
spirituală s-a instalat treptat şi aproape imperceptibil. Pe măsură ce a început 
să caute lauda şi prietenia lumii, credinţa ei a scăzut, zelul ei a devenit apatie, 
devotamentul său fierbinte a dat loc formalităţii moarte. Fiecare pas înainte 
spre lume a reprezentat un pas înapoi faţă de Dumnezeu. Pe măsură ce au fost 
nutrite mândria şi ambiţia lumească, spiritul lui Hristos a fost îndepărtat şi 
competiţia, disensiunea şi cearta au pătruns pentru a slăbi şi tulbura biserica.” 
– 5 T., pg. 240, 241 engl. (cap. Unitatea creștină).

c. Ce tip de roade așteaptă Dumnezeu să aducem? Galateni 
5:22, 23.

„Roadele pe care Hristos le pretinde, după grija răbdătoare revărsată 
asupra bisericii Sale, sunt: credinţă, răbdare, dragoste, îngăduinţă, evlavie şi 
blândeţe.  Acestea sunt ciorchine de roade care se maturizează atât în mijlocul 
furtunii, norului şi întunericului, cât şi în lumina soarelui.” Ibid., pg. 117 engl. 
(cap. Mustrări și avertizări).

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Voi cânta Preaiubitului meu cântarea Preaiubitului meu despre via Lui. Preaiubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, l-a curăţat de pietre şi a sădit în el viţele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei şi a săpat şi un teasc, apoi trăgea nădejde că are să-I facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. „Acum, dar – zice Domnul – locuitori ai Ierusalimului şi bărbaţi ai lui Iuda, judecaţi voi între Mine şi via Mea! Ce aş mai fi putut face viei Mele, şi nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici, când Eu mă aşteptam să facă struguri buni? (Isaia 5:1-4)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine. (Ioan 15:4)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. (Galateni 5:22-23)
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Marţi              28 iunie

3.  EVITÂND O EXPERIENŢĂ SUPERFICIALĂ

a.  Descrieți starea viei spirituale a Domnului în prima parte a 
domniei lui Ozia, regele lui Iuda. 2 Regi 15:1-3; 2 Cronici 
26:1-7, 15.

 
„Domnia lungă a lui Ozia [numit şi Azaria] în ţinutul lui Iuda şi Beniamin 

a fost caracterizată printr-o prosperitate mai mare decât a oricărui alt dom-
nitor de la moartea lui Solomon, cu aproape două secole înainte. Mulţi ani 
regele a domnit cu înţelepciune. Sub binecuvântarea cerului, armatele sale au 
recâştigat câteva din teritoriile care au fost pierdute în anii dinainte. Cetăţile au 
fost rezidite şi fortificate şi poziţia naţiunii a fost mult întărită între popoarele 
din jur. Comerţul a reînviat şi bogăţiile naţiunilor s-au revărsat în Ierusalim.” 
– Profeţi și regi, pg. 303, engl. (rom. cap. 25: Chemarea lui Isaia). 

b.  Numiți câteva neajunsuri spirituale care au întunecat aceas-
tă imagine. 2 Regi 15:4.

 
„Această prosperitate exterioară [sub domnia lui Ozia] ... nu a fost însoţită 

de o reînviorare a puterii spirituale. Serviciile de la templu au continuat ca în 
anii dinainte şi mulţimile se adunau pentru a se închina Dumnezeului viu; dar 
mândria şi formalismul au luat treptat locul umilinţei şi sincerităţii.” – Ibid., 
pg. 303, 304.

c.  Cum ne afectează neglijența de a îndepărta răul? Cântarea 
Cântărilor 2:15.

„Mulţi îngăduie şi scuză defectele din caracterele lor; dar acestea trebuie 
îndepărtate în totalitate. Orice abatere de la dreptate este păcat, iar păcatul 
trebuie înlăturat. Nu ne putem permite să fim neglijenţi în faţa fraţilor noştri 
sau în faţa lumii. 

Mulţi îşi mărturisesc păcatele din nou şi din nou, dar nu le înlătură prin 
pocăinţă adevărată. Dacă nu avem o ţintă hotărâtă şi ajutorul harului lui Dum-
nezeu, deciziile puternice şi vegherea vigilentă vor fi în zadar şi fără putere,  
când ispitele vor asalta sufletul.” – Signs of the Times, 6 martie 1884.

„Vulpile mici strică viile mari; micile neglijenţe, micile lipsuri, micile acte 
necinstite, micile abateri de la principiu întunecă sufletul şi îl separă de Dum-
nezeu.” – In Heavenly Places, pg. 226.
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AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
După aceea, Absalom şi-a pregătit care şi cai şi cincizeci de oameni care alergau înaintea lui. Se scula dis-de-dimineaţă şi stătea la marginea drumului la poartă. Şi ori de câte ori avea cineva vreo neînţelegere şi se ducea la împărat la judecată, Absalom îl chema şi zicea: „Din ce cetate eşti?” După ce-i răspundea: „Sunt din cutare seminţie a lui Israel”, Absalom îi zicea: „Iată, pricina ta este bună şi dreaptă; dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta.” (2 Samuel 15:1-3)Tot poporul din Iuda a luat pe Ozia, care era în vârstă de şaisprezece ani, şi l-a pus împărat în locul tatălui său, Amaţia. Ozia a întărit Elotul şi l-a adus iarăşi sub stăpânirea lui Iuda, după ce a adormit împăratul cu părinţii săi. Ozia avea şaisprezece ani când a ajuns împărat şi a domnit cincizeci şi doi de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iecolia din Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său Amaţia. A căutat pe Dumnezeu în timpul vieţii lui Zaharia, care pricepea vedeniile lui Dumnezeu. Şi în timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propăşească. A pornit cu război împotriva filistenilor. A dărâmat zidurile Gatului, zidurile Iabnei şi zidurile Asdodului şi a zidit cetăţi în ţinutul Asdodului şi între filisteni. Dumnezeu l-a ajutat împotriva filistenilor, împotriva arabilor care locuiau la Gur-Baal şi împotriva maoniţilor. (2 Cronici 26:1-7)A făcut la Ierusalim maşini iscodite de un meşter, care aveau să fie aşezate pe turnuri şi pe unghiuri ca să arunce săgeţi şi pietre mari. Faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat până ce a ajuns foarte puternic. (2 Cronici 26:15)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Numai că înălţimile nu le-a stricat; poporul tot mai aducea jertfe şi tămâie pe înălţimi. (2 Împăraţi 15:4)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Prindeţi-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile; căci viile noastre sunt în floare. (Cântarea cântărilor 2:15)
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Miercuri              29 iunie

4. ÎNTINAT DE MÂNDRIE

a.  De ce a venit nenorocirea asupra lui Ozia?  
2 Cronici 26:16-21; Numeri 15:30. 

„Păcatul care a avut consecinţe aşa dezastruoase asupra lui Ozia a fost 
păcatul încumetării. Prin călcarea unei porunci exprese a lui Iehova, conform 
căreia nimeni, în afară de urmaşii lui Aaron, să nu oficieze ca preoţi, regele a 
intrat în sanctuar `să ardă tămâie pe altar`. Marele preot Azaria şi colaboratorii 
săi l-au mustrat şi l-au rugat să renunţe la planul lui.  `Nu-i drept, Ozia` i-au 
spus ei, `lucrul acesta nu-ţi va face cinste` (2 Cronici 26:16, 18).

Ozia s-a umplut de mânie că el, împăratul lui Israel, a fost mustrat în acest 
mod. Dar nu i s-a permis să profaneze sanctuarul trecând peste protestul unit 
al celor cu autoritate. În timp ce stătea acolo, într-o răzvrătire plină de mânie, 
a fost brusc lovit de judecata divină. Lepra i-a apărut pe frunte. Înspăimântat, 
a fugit pentru a nu mai intra niciodată în curţile templului. Până în ziua morţii 
sale, câţiva ani mai târziu, Ozia a rămas lepros – un exemplu viu al nebuniei 
de a se depărta de la un clar `aşa spune Domnul`. Nici poziţia lui înaltă şi nici 
viaţa lui îndelungată de slujire nu au putut pleda drept scuză pentru păcatul 
încumetării, care a întunecat anii de sfârşit ai domniei sale şi a adus asupra sa 
judecata cerului.” – Profeţi și regi, pg. 304, engl. (cap. 25: Chemarea lui Isaia)

„Domnul a rânduit oameni în poziţii concrete în biserica Sa şi El nu vrea ca 
ei să părăsească aceste poziţii pentru care El i-a desemnat. Atunci când Dom-
nul le oferă succes într-o măsură, ei nu trebuie să se îngâmfe şi să creadă că 
sunt calificaţi de a face o lucrare pentru care nu sunt potriviţi şi la care Dumne-
zeu nu i-a chemat.” – The Review and Herald, 14 august 1900.

b.  Cum consideră Dumnezeu mândria? Proverbe 6:16, 17;  
Iacov 4:6.

 
„Cel care cade în unele din cele mai mari păcate, poate să aibă un sentiment 

de ruşine şi mizerie şi poate să simtă nevoia de harul lui Hristos; dar mândria 
nu simte nicio nevoie şi închide inima faţă de Hristos şi binecuvântările infinite 
pe care El a venit să le ofere.” – Calea către Hristos, pg. 30 engl. (cap. 3: Pocăinţa)

„Mândria, încrederea în sine, dragostea de lume, căutarea greşelilor, amă-
răciunea, invidia sunt roadele celor care pretind a practica religia lui Hristos. ... 
Cu astfel de convertiri Hristos nu are nicio legătură.” – The Review and Herald, 
15 aprilie 1902.

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălţat şi l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în Templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Preotul Azaria a intrat după el cu optzeci de preoţi ai Domnului, oameni de inimă care s-au împotrivit împăratului Ozia şi i-au zis: „N-ai drept, Ozia, să aduci tămâie Domnului! Dreptul acesta îl au preoţii, fiii lui Aaron, care au fost sfinţiţi ca s-o aducă. Ieşi din Sfântul Locaş, căci faci un păcat! Şi lucrul acesta nu-ţi va face cinste înaintea Domnului Dumnezeu.” Ozia s-a mâniat. În mână avea o cădelniţă. Şi, cum s-a mâniat pe preoţi, i-a izbucnit lepra pe frunte, în faţa preoţilor, în Casa Domnului, lângă altarul tămâierii. Marele preot Azaria şi toţi preoţii şi-au îndreptat privirile spre el, şi iată că era plin de lepră pe frunte. L-au scos repede afară, şi el însuşi s-a grăbit să iasă, pentru că Domnul îl lovise. Împăratul Ozia a fost lepros până în ziua morţii şi a locuit într-o casă deosebită ca lepros, căci a fost izgonit din Casa Domnului. Şi fiul său Iotam era în fruntea casei împăratului şi judeca poporul ţării. (2 Cronici 26:16-21)Dar dacă cineva, fie băştinaş, fie străin, păcătuieşte cu voie, huleşte pe Domnul: acela va fi nimicit din mijlocul poporului său, (Numeri 15:30)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Şase lucruri urăşte Domnul şi chiar şapte Îi sunt urâte: ochii trufaşi, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, (Proverbe 6:16-17)Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.” (Iacov 4:6)



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2016 9

D
ar

ul
 S

ab
at

ul
ui

 în
tâ

i p
en

tr
u 

o 
bi

se
ric

ă 
în

 N
ou

a 
Ca

le
do

ni
e

Joi               30 iunie

5.  ÎNFRUNTÂND CONSECINŢELE SAU 
 ALEGÂND CONSACRAREA?

a.  Descrieți starea predominantă din Israel și Iuda în perioa-
da când Isaia a fost chemat să slujească drept profet.                            
Isaia 1:1-9, 21-23.

„Domnia lui Ozia se apropia de final şi Iotam purta deja multe din pove-
rile ţării, când Isaia, care era din neam regesc, a fost chemat, deşi încă tânăr, la 
misiunea de profet. ...Protecţia divină a fost retrasă şi forţele asiriene erau gata 
să se răspândească în ţara lui Iuda.

Dar oricât de copleşitoare păreau, pericolele din exterior nu erau atât de 
grave precum cele din interior. Încăpăţânarea poporului său este cea care a 
adus asupra slujitorului Domnului cea mai mare întristare şi cea mai adâncă 
descurajare.” – Profeţi și regi, pg. 305 engl. (cap. 25: Chemarea lui Isaia).

b.  Cum este rezumată dilema celui credincios din timpul de 
atunci și din prezent? Psalmii 11:3.

„Odată cu asuprirea şi bogăţia au venit mândria şi dragostea de etalare, 
beţia înjositoare şi spiritul de petrecere. ... Practicile nelegiuite au devenit atât 
de răspândite în toate clasele, încât cei puţini care au rămas credincioşi lui 
Dumnezeu erau adesea ispitiţi să-şi piardă inima şi să cadă pradă descurajării 
şi disperării.” – Ibid., pg. 306 (cap. 25: Chemarea lui Isaia).

„În timp ce alţii tânjesc după plăcerile lumeşti, voi să tânjiţi după asigura-
rea evidentă a dragostei lui Dumnezeu, strigând serios şi fierbinte: `Cine îmi 
va arăta cum să-mi fac sigură chemarea şi alegerea?` – 2 T., pg. 145 engl. (cap. 
20: Lipsă de consideraţie pentru Hannah More).

Vineri        1 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Ce a determinat decăderea credinței bisericii lui Dumnezeu?
2. Numiți una din neglijențele, aparent neînsemnate, din timpul 

domniei lui Ozia.
3. De ce consideră Dumnezeu mândria un păcat atât de grav? Îl consi-

derăm și noi la fel?
4. Cum l-a afectat în cele din urmă pe Iuda, ca națiune, prosperitatea sa 

superficială?
5. Ce va realiza minoritatea credincioasă lui Dumnezeu, într-un veac 

al degenerării?

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoţ, despre Iuda şi Ierusalim, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz şi Ezechia, împăraţii lui Iuda. Ascultaţi, ceruri, şi ia aminte, pământule, căci Domnul vorbeşte: „Am hrănit şi am crescut nişte copii, dar ei s-au răsculat împotriva Mea. Boul îşi cunoaşte stăpânul, şi măgarul cunoaşte ieslea stăpânului său, dar Israel nu Mă cunoaşte, poporul Meu nu ia aminte la Mine.” Vai, neam păcătos, popor încărcat de fărădelegi, sămânţă de nelegiuiţi, copii stricaţi! Au părăsit pe Domnul, au dispreţuit pe Sfântul lui Israel. I-au întors spatele… Ce pedepse noi să vă mai dea, când voi vă răzvrătiţi din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav, şi toată inima suferă de moarte! Din tălpi până-n creştet, nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi şi carne vie, nestoarse, nelegate şi nealinate cu untdelemn, ţara vă este pustiită, cetăţile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voştri, pustiesc şi nimicesc ca nişte sălbatici. Şi fiica Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o covergă într-un câmp de castraveţi, ca o cetate împresurată. De nu ne-ar fi lăsat Domnul oştirilor o mică rămăşiţă, am fi ajuns ca Sodoma şi ne-am fi asemănat cu Gomora. (Isaia 1:1-9)Vai, cetatea aceea credincioasă, cum a ajuns o curvă! Era plină de judecată, dreptatea locuia în ea, şi acum e plină de ucigaşi! Argintul tău s-a prefăcut în zgură, şi vinul tău cel ales a fost amestecat cu apă. Mai marii tăi sunt răzvrătiţi şi părtaşi cu hoţii, toţi iubesc mita şi aleargă după plată; orfanului nu-i fac dreptate, şi pricina văduvei n-ajunge până la ei. (Isaia 1:21-23)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Şi, când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? (Psalmi 11:3)
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  Lecţia 2  Sabat, 9 iulie 2016

Copt pentru reformă
„Şapte femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat și vor zice: 

`Vom mânca pâinea noastră și ne vom îmbrăca în hainele noastre, nu-
mai fă-ne să-ți purtăm numele și ia ocara de peste noi!`” (Isaia 4:1).

„Nu trebuie să ne atârnăm de propriile noastre căi, planuri, idei; noi 
trebuie să fim transformaţi prin reînnoirea minţilor noastre, astfel încât 
să putem demonstra ce este acea voinţă bună, acceptabilă şi perfectă a lui 
Dumnezeu.” – The Upward Look, pg. 218.

Recomandare pentru studiu: 1 T., pg 216-220; vol. 4, pg. 628-648  (1 T. cap.  
                                                   Datoria faţă de copii; 4 T. cap. Simplitate în îmbrăcăminte). 

Duminică       3 iulie

1. LĂCOMIE EGOISTĂ

a. Descrieți starea lui Iuda în perioada când Iotam, fiul lui 
Ozia, a început să preia mai multe responsabilități, înainte 
de moartea tatălui său. 2 Regi 15:34, 35; Osea 10:13; 11:7.

„Prin apostazia şi răscularea lor, cei care ar fi trebuit să fie purtători ai 
luminii în mijlocul popoarelor au atras judecăţile lui Dumnezeu. Multe din 
relele, care grăbeau distrugerea imediată a împărăţiei de nord şi care au fost 
cu puţin înainte denunţate în termeni clari de Osea şi Amos, corupeau rapid 
împărăţia lui Iuda.” – Profeţi și regi, pg. 306, engl. (cap. Chemarea lui Isaia). 

b. Cum erau administrate bunurile materiale date de Dumne-
zeu? Isaia 3:14, 15;  5:8;  10:1, 2.

„Priveliştea era descurajatoare în ce priveşte starea socială a poporului. În 
dorinţa lor după câştig, oamenii adăugau casă lângă casă şi ogor lângă ogor. 
(Vezi Isaia 5:8). Dreptatea era denaturată şi nu se manifesta deloc milă faţă de 
cei săraci. ... Chiar şi judecătorii, cei a căror datorie era de a-i protejeze pe cei 
neajutoraţi, îşi închideau urechile faţă de strigătele poporului şi ale nevoiaşilor, 
ale văduvelor şi orfanilor.” – Ibid.

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului; a lucrat întocmai ca tatăl său, Ozia. Numai că înălţimile nu le-a stricat; poporul tot mai aducea jertfe şi tămâie pe înălţimi. Iotam a zidit poarta cea mai înaltă a Casei Domnului. (2 Împăraţi 15:34-35)Aţi arat răul, aţi secerat nelegiuirea şi aţi mâncat rodul minciunii. Căci te-ai încrezut în carele tale de luptă, în numărul oamenilor tăi viteji. (Osea 10:13)Poporul Meu este pornit să se depărteze de Mine; şi dacă sunt chemaţi înapoi la Cel Preaînalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. (Osea 11:7)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Domnul intră la judecată cu bătrânii poporului Său şi cu mai marii lui: „Voi aţi mâncat via! Prada luată de la sărac este în casele voastre! Cu ce drept călcaţi voi în picioare pe poporul Meu şi apăsaţi pe săraci? – zice Domnul Dumnezeul oştirilor.” (Isaia 3:14-15)Vai de cei ce înşiră casă lângă casă şi lipesc ogor lângă ogor până nu mai rămâne loc, şi locuiesc în mijlocul ţării! (Isaia 5:8)„Vai de cei ce rostesc hotărâri nelegiuite şi de cei ce scriu porunci nedrepte ca să nu facă dreptate săracilor şi să răpească dreptul nenorociţilor poporului Meu, ca să facă pe văduve prada lor şi să jefuiască pe orfani! (Isaia 10:1-2)
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Luni                                                                4 iulie

2. MÂNDRIA TINEREŢII

a. Care a spus Dumnezeu că va fi rezultatul mândriei și dra-
gostei de etalare, care însoțeau asuprirea? Isaia 2:11, 12;  
Proverbele 29:23.

„Mândria inimii este o trăsătură de caracter înfricoşătoare. `Mândria mer-
ge înaintea căderii.` Acest lucru este adevărat în familie, biserică şi naţiune.” 
– 4 T., pg. 337, engl. (cap. Lucrarea în Texas). 

„Atunci când începem să simţim încredere de sine şi siguranţă, suntem în 
pericolul unei căderi ruşinoase.” – This Day With God, pg. 277.

b. Ce stare a fost profetizată de Isaia și cum avea să influențeze 
aceasta administrarea dreptății? Isaia 3:4-6, 12. Cum putem 
să ne asigurăm că propriii noștri copii sunt bine antrenați 
să fugă de această tendință distructivă a zilelor noastre? 

„În general, părinţii nu au avut un comportament adecvat faţă de copiii 
lor. Ei nu le-au impus restricţii, aşa cum ar fi trebuit, ci le-au permis să tolereze 
mândria şi să-şi urmeze propriile lor înclinaţii. În vechime, autoritatea părin-
tească era respectată; copiii erau supuşi părinţilor lor şi manifestau teamă şi 
respect faţă de ei; dar în aceste ultime zile ordinea s-a inversat. Unii părinţi sunt 
supuşi copiilor lor. Ei se tem să treacă peste voinţa copiilor lor şi, în consecinţă, 
cedează în faţa lor. Dar atât timp cât copiii sunt sub acoperământul părinţilor, 
dependenţi de aceştia, ei trebuie să li se supună. Părinţii trebuie să acţioneze 
cu hotărâre, pretinzând ca opiniile lor despre dreptate să fie respectate.” – 1 T., 
pg. 216, 217. (cap. Datoria faţă de copii). 

„Părinţi, faceţi căminul fericit pentru copiii voştri. Prin aceasta nu vreau să 
spun că trebuie să îi răsfăţaţi. Cu cât sunt mai răsfăţaţi, cu atât mai greu vor fi 
stăpâniţi şi cu atât mai dificil va fi pentru ei să trăiască vieţi reale şi nobile, când 
vor merge în lume. Dacă le permiteţi să se comporte cum le place, puritatea şi 
frumuseţea caracterului lor se vor ofili rapid. Învăţaţi-i să asculte. Lăsaţi-i să 
înţeleagă faptul că trebuie să respecte cuvântul vostru. Aceasta poate da im-
presia că aduce o oarecare nefericire acum, însă îi va scuti de multă nefericire 
în viitor. Conducerea căminului să fie dreaptă şi tandră, plină de dragoste şi 
compasiune, dar totodată fermă şi corectă. Nu permiteţi niciun cuvânt neres-
pectuos şi nicio faptă de neascultare.” – The Signs of the Times, 8 aprilie 1903.

„Mama nu trebuie să permită copilului ei să fie în avantaj faţă de ea, în 
nicio situaţie.” – Îndrumarea copilului, pg. 283, engl. (rom. cap. 48). 

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Omul va trebui să-şi plece în jos privirea semeaţă, şi îngâmfarea lui va fi smerită: numai Domnul va fi înălţat în ziua aceea. Căci este o zi a Domnului oştirilor împotriva oricărui om mândru şi trufaş, împotriva oricui se înalţă, ca să fie plecat; (Isaia 2:11-12Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. – (Proverbe 29:23)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
„Le voi da băieţi drept căpetenii – zice Domnul – şi nişte copii vor stăpâni peste ei. Oamenii se vor asupri unii pe alţii, unul va apăsa pe celălalt, fiecare pe aproapele lui, tânărul va lovi pe cel bătrân, şi omul de nimic, pe cel pus în cinste.” Vor merge până acolo încât unul va apuca pe fratele său, în casa părintească, şi-i va zice: „Tu ai o haină, fii căpetenia noastră! Ia dărâmăturile acestea sub mâna ta!” (Isaia 3:4-6)Poporul meu este asuprit de nişte copii şi-l stăpânesc nişte femei! Poporul meu, cârmuitorii tăi te duc în rătăcire şi pustiesc calea pe care umbli!” (Isaia 3:12)
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Marţi         5 iulie

3. STRĂLUCIRE ŞI FARMEC

a. Enumerați câteva din obiecțiile Domnului împotriva feme-
ilor din Sion, din zilele lui Isaia. (Folosiți un dicționar bi-
blic pentru o înțelegere mai profundă.) Isaia 3:16-23.

„Dragostea de etalare determină extravaganţă şi distruge în mulţi tineri 
aspiraţia pentru o viaţa mai nobilă. În loc de a urmări educaţia, ei se angajează 
timpuriu în unele ocupaţii pentru a câştiga bani şi a-şi satisface pasiunea pen-
tru îmbrăcăminte. Iar prin aceasta, multe tinere sunt ademenite spre ruină. ...

Nici măcar ziua şi serviciile de închinare nu sunt scutite de dominaţia mo-
dei. ... Biserica este transformată într-un loc al paradei şi moda este studiată 
mai mult decât predica.” – Educaţia, pg. 247 engl. (subcap. Legătura îmbrăcămin-
tei cu educaţia). 

„Idolatria în îmbrăcăminte este o boală morală.” – Îndrumarea copilului, pg. 
432, engl.

„Nu puţini din poporul nostru sunt apostaţi. Ei imită moda lumii. Spiri-
tualitatea lor moare. Pas cu pas se apropie tot mai mult de dragostea de lume. 
Egoismul şi mândria preiau stăpânirea asupra lor, iar dragostea de Dumnezeu 
găseşte un spaţiu restrâns în inimile lor. Unii care cândva au fost reformatori 
zeloşi, sunt acum indiferenţi. Surorile care erau cândva simple în îmbrăcăminte, 
acum sunt în conformitate cu moda.” – The Review and Herald, 17 noiembrie 1904.

b. Cum ar trebui să se îmbrace creștinii în contrast cu purtarea 
unei îmbrăcăminți provocatoare? 1 Timotei 2:9; Romani 
13:14.

„Poţi alege viaţa şi mântuirea, dacă doreşti aceasta, sau poţi alege să te 
închini eului şi să devotezi preţioasele tale ore de probă pentru a deveni o 
persoană atractivă, care să încânte ochiul celui lumesc şi senzual, pentru a pri-
mi laudă de pe buzele mincinoase şi a strânge recolta care a fost semănată – 
corupţia.” – Daughters of God, pg. 121.

„Adevăraţii creştini sunt nobili în conversaţia lor; în timp ce consideră că 
este păcat să se complacă în linguşire prostească, ei sunt politicoşi, amabili 
şi binevoitori. Cuvintele lor sunt sincere şi adevărate. Ei sunt credincioşi în 
tranzacţiile cu fraţii lor şi cu întreaga lume. Ei evită extravaganţa şi etalarea în 
îmbrăcăminte; ci aceasta este modestă şi aranjată ordonat şi cu gust.” – Christi-
an Temperance and Bible Hygiene, pg. 87.

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Domnul zice: „Pentru că fiicele Sionului sunt mândre şi umblă cu gâtul întins şi cu priviri pofticioase, pentru că păşesc mărunţel şi zornăie cu verigile de la picior – Domnul va pleşuvi creştetul capului fiicelor Sionului, Domnul le va descoperi ruşinea.” În ziua aceea, Domnul va scoate verigile care le slujesc ca podoabă la picioare şi sorişorii, şi lunişoarele, cerceii, brăţările şi maramele; legăturile de pe cap, lănţişoarele de la picioare şi brâiele, cutiile cu mirosuri şi băierile descântate; inelele şi verigile de la nas; hainele de sărbătoare şi cămăşile cele largi, mantiile şi pungile; oglinzile şi cămăşile subţiri, turbanele şi maramele uşoare. (Isaia 3:16-23)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, (1 Timotei 2:9)ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele. (Romani 13:14)
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Miercuri         6 iulie

4. OPTAŢI ÎN SCHIMB PENTRU O CHEMARE 
 MAI ÎNALTĂ

a. Ce consecințe serioase asupra spiritualității noastre au obi-
ceiurile extravagante și provocatoare de îmbrăcăminte, dacă 
nu sunt îndepărtate din biserică? Isaia 3:24-26; Matei 5:27,28.

„Dragostea de îmbrăcăminte pune în primejdie principiile morale şi face 
din femeie opusul unei doamne creştine, caracterizată prin modestie şi sobri-
etate. Îmbrăcămintea  ostentativă şi extravagantă încurajează adesea pofta în 
inima celui care o poartă şi trezeşte pasiuni josnice în inima celui care o vede.” 
– 4 T., pg. 645 (cap. Simplitate în îmbrăcăminte).

„Moda deteriorează intelectul şi consumă spiritualitatea poporului nostru. 
Ascultarea de modă pătrunde în bisericile noastre adventiste de ziua a şaptea 
şi separă poporul nostru de Dumnezeu, mai mult decât orice altă putere. Mi-a 
fost arătat că regulile bisericii noastre sunt foarte deficitare. Toate etalările de 
mândrie în îmbrăcăminte, care sunt interzise în cuvântul lui Dumnezeu, trebu-
ie să fie un motiv suficient pentru aplicarea disciplinei în biserică. Dacă, în ciu-
da avertizărilor, apelurilor şi implorării se continuă urmarea voinţei pervertite, 
aceasta poate fi considerată ca dovadă că inima nu este în niciun caz asemenea 
lui Hristos. Eul şi numai eul este obiectul adorării şi un astfel de pretins creştin 
va conduce pe mulţi departe de Dumnezeu.

Asupra noastră ca popor se află un păcat teribil pentru că am permis mem-
brilor bisericii noastre să se îmbrace într-un mod nepotrivit cu credinţa lor. Tre-
buie să ne ridicăm de îndată şi să închidem uşa împotriva ispitelor modei. Dacă 
nu facem acest lucru, bisericile noastre vor ajunge corupte.” – Ibid. pg. 647, 648.

b. Descrieți educația care trebuie oferită tineretului nostru. 
Tit 2:3-6; 1 Petru 3:1-4.

„Fetele trebuie să fie învăţate că adevăratul farmec al feminităţii nu constă 
doar în frumuseţea formelor sau trăsăturilor, şi nici în posedarea talentelor; ci 
într-un spirit blând şi smerit, în răbdare, generozitate, amabilitate şi dorinţa de 
a lucra şi a suferi pentru alţii. Ele trebuie învăţate să lucreze, să studieze pentru 
un scop anume, să trăiască pentru o ţintă, să aibă încredere în Dumnezeu, să se 
teamă de El şi să-şi respecte părinţii. Apoi, pe măsură ce cresc, ele vor avea o 
minte mai pură, independentă şi iubitoare. Va fi imposibil să degradezi o ase-
menea femeie. Ea va fi salvată de ispitele şi încercările care i-au distrus pe atât 
de mulţi.” – Îndrumarea copilului, pg. 140 engl. (cap. 24: Economie și chibzuinţă).

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Şi atunci, în loc de miros plăcut, va fi putoare; în loc de brâu, o funie; în loc de păr încreţit, un cap pleşuv; în loc de mantie largă, un sac strâmt; un semn de înfierare, în loc de frumuseţe. Bărbaţii tăi vor cădea ucişi de sabie, şi vitejii tăi, în luptă. Porţile fiicei Sionului vor geme şi se vor jeli; şi ea va şedea despuiată pe pământ. (Isaia 3:24-26)Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurveşti.” Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. (Matei 5:27-28)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin; să înveţe pe alţii ce este bine, ca să înveţe pe femeile mai tinere să-şi iubească bărbaţii şi copiii; să fie cumpătate, cu viaţa curată, să-şi vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaţilor lor, pentru ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu. Sfătuieşte, de asemenea, pe tineri să fie cumpătaţi (Tit 2:3-6)Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai: curat şi în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. (1 Petru 3:1-4)
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Joi                 7 iulie

5. A PURTA UN NUME SAU A FI CONVERTIT DE  
 UN MÂNTUITOR? 

a. Ce cursă spirituală a afectat poporul lui Dumnezeu atât în 
timpul lui Isaia, cât și în zilele noastre (aveți în vedere că în 
simbolistica biblică „șapte” semnifică deplinătatea și „feme-
ie” se referă adesea la biserică – Ieremia 6:2)? Isaia 4:1. Care 
este răspunsul lui Dumnezeu? Isaia 55:8, 9. 

„Trebuie să ajungem la un standard mai înalt, altfel suntem nevrednici de 
a purta numele de creştin.” – 5 T., pg. 605 (cap. Iubire pentru cei rătăciţi).

„Lupta creştină nu include o viaţă de toleranţă în mâncare, băutură şi îm-
brăcăminte, asemenea unei persoane profane, indulgente faţă de sine. Domnul 
Isus a venit în lumea noastră în natură umană, pentru a-şi da viaţa Sa preţioasă 
drept exemplu a ceea ce ar trebui să fie viaţa noastră. El nu este un exemplu de 
indulgenţă spirituală, ci de o viaţă care ne prezintă constant lepădare de sine 
şi sacrificiu de sine. Avem imaginea corectă pe care Hristos, Modelul nostru, a 
venit să ne-o dea. Înaintea noastră este Prinţul cerului, Fiul lui Dumnezeu. El 
a lăsat deoparte coroana regală şi haina de prinţ şi a venit pentru a ocupa în 
această lume poziţia de Om al Durerilor, obişnuit cu suferinţa. Cât de puţini 
înţeleg aceasta!” – The Upward Look, pg. 217.

b. Explicați un principiu fundamental al credinței creștine. 
Luca 9:23-26.

„Trebuie să menţinem un caracter, dar acesta este caracterul lui Hristos. 
... Domnul să ne ajute să distrugem eul şi să fim născuţi din nou, astfel încât 
Hristos să poată locui în noi, asemenea unui principiu viu, activ, asemenea 
unei puteri care ne va păstra sfinţi.” – My Life Today, pg. 335.

„Lăsaţi eul să moară. Predaţi-vă voinţa şi muriţi acum faţă de eu, chiar acum, şi 
lăsaţi-L pe Dumnezeu să deschidă o cale pentru voi!” – This Day With God, pg. 323.

Vineri        8 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. De ce prosperitatea pământească este adesea o cursă și un laț pentru 

poporul lui Dumnezeu?
2. Cum putem noi, ca părinți, să îmbunătățim educația și creșterea copii-

lor noștri?
3. Numiți câteva aspecte inutile în îmbrăcăminte, care indică semne ale 

slăbiciunii spirituale.
4. Cum putem conduce tineretul pentru a dezvolta gusturi sfinte și minți 

mai pure?
5. În ce aspecte sunt eu condus de voința proprie, în loc de a fi consacrat 

lui Dumnezeu?

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Pe frumoasa şi subţirica fiică a Sionului o nimicesc! (Ieremia 6:2)Şapte femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat şi vor zice: „Vom mânca pâinea noastră înşine şi ne vom îmbrăca în hainele noastre înşine; numai fă-ne să-ţi purtăm numele şi ia ocara de peste noi!” (Isaia 4:1)„Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. 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. (Isaia 55:8-9)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-şi scape viaţa o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va mântui. Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuşi? Căci de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, se va ruşina şi Fiul omului de el, când va veni în slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri. (Luca 9:23-26)
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    Lecţia 3 Sabat, 16 iulie 2016

Față-n față cu realitatea
„Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, 

locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu 
ochii mei pe Împăratul, Domnul oștirilor!” (Isaia 6:5).

„Isaia rostise vaiuri asupra altora pentru apostazia şi depărtarea lor 
de Dumnezeu. Atât de mult conştientiza că locuieşte în mijlocul `unui 
popor cu buze necurate`, încât fusese aproape gata să se lase pradă des-
curajării; dar acum el se vede pe sine însuşi în pericol. El însuşi este `un 
om cu buze necurate`. El nu a avut nicio tendinţă de a se înălţa. O, cât 
de mic era el în propria înţelepciune, cât de nevrednic, cât de nepotrivit 
pentru serviciul sacru.” – The Bible Echo, 9 septembrie 1895.

Recomandare pentru studiu:  5 T., pg. 217-235 (cap. Un apel).

Duminică                                               10 iulie

1. CONSIDERÂNDU-I PE CEILALŢI FĂRĂ SPERANŢĂ

a. Cum au exprimat alții ce tip de sentimente trebuie să fi avut 
Isaia privind răutatea mare a pretinsului popor al lui Dum-
nezeu? Psalmii 94:3, 4; Ieremia 4:14.

„Părea că scopul lui Dumnezeu pentru Israel era pe cale să fie zădărnicit 
şi că poporul răzvrătit avea să sufere o soartă asemănătoare cu cea a Sodomei 
şi Gomorei.

În faţa unor astfel de stări, nu este surprinzător că în ultimul an de domnie 
al lui Ozia, când Isaia a fost chemat să prezinte lui Iuda soliile lui Dumnezeu 
de avertizare şi mustrare, el s-a dat înapoi din faţa acestei responsabilităţi. El 
ştia bine că va întâmpina o rezistenţă importantă. Conştientizând propria in-
capacitate de a face faţă situaţiei şi gândindu-se la încăpăţânarea şi necredinţa 
poporului pentru care avea să lucreze, misiunea lui părea fără nădejde. Să-şi 
abandoneze el misiunea în disperare şi să-i lase pe cei din Iuda netulburaţi 
în idolatrie? Aveau să stăpânească dumnezeii din Ninive pe pământ, în locul 
Dumnezeului cerului?

Astfel de gânduri se îngrămădeau în mintea lui Isaia în timp ce stătea sub 
porticul templului.” – Profeţi și regi, pg. 306, engl. (cap. Chemarea lui Isaia).

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Până când vor birui cei răi, Doamne, până când vor birui cei răi? Ei ţin cuvântări puternice, vorbesc cu trufie, şi toţi cei ce fac răul se fălesc. (Psalmi 94:3-4)Curăţă-ţi inima de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit! Până când vei păstra gânduri nelegiuite în inima ta? (Ieremia 4:14)



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 201616

Luni                11 iulie

2. UN MOMENT DECISIV ÎN VIAŢĂ

a. Ce a văzut Isaia în viziune, în timp ce stătea în fața templu-
lui? Isaia 6:1-4.

„Deodată poarta şi perdeaua dinăuntru a templului au părut a fi ridica-
te sau înlăturate şi [lui Isaia] i s-a permis să privească în interior, în Sfânta 
Sfintelor, unde nici măcar picioarele profetului nu aveau permisiunea să intre. 
Acolo i s-a arătat viziunea lui Iehova stând pe un tron înalt şi măreţ, în timp ce 
alaiul slavei Sale umplea templul. De fiecare parte a tronului zburau serafimi, 
cu feţele învăluite în semn de adorare când slujeau înaintea Creatorului şi se 
uneau în rugăciune solemnă: `Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pă-
mântul este plin de mărirea Lui`, până când stâlpul, coloana şi poarta de cedru 
păreau a se cutremura datorită cântării şi casa a fost umplută de prinosul lor de 
laude.” – Profeţi și regi, pg. 307, engl. (cap. Chemarea lui Isaia).

„S-a considerat [Isaia] nevrednic înainte de a avea viziunea slavei lui Dum-
nezeu? – Nu! El şi-a închipuit că are un statut neprihănit înaintea lui Dumne-
zeu.” – The Review and Herald, 4 iunie 1889.

b. Ce s-a întâmplat brusc cu imaginea despre sine a lui Isaia 
după ce a avut această viziune (țineți cont că el primise deja 
soliile de mustrare pentru Israel)? Isaia 6:5.

„Când a văzut această descoperire a slavei şi gloriei Domnului, Isaia a fost 
copleşit de simţământul purităţii şi sfinţeniei lui Dumnezeu. Ce contrast izbi-
tor era între perfecţiunea fără egal a Creatorului său şi calea păcătoasă a acelo-
ra care, împreună cu el, se număraseră în rândul poporului ales al lui Israel şi 
Iuda!” – Profeţi și regi, pg. 307, engl. (cap. Chemarea lui Isaia).

„Isaia denunţase păcatul altora; dar acum el se vede pe sine însuşi sortit 
aceleiaşi condamnări pe care el o pronunţase asupra lor. El fusese mulţumit 
cu o ceremonie rece, fără viaţă în închinarea faţă de Dumnezeu. Înainte de a 
primi viziunea din partea Domnului, el nu ştiuse aceasta. Cât de neînsemnate 
au apărut acum înţelepciunea şi talentele sale în timp ce privea la sfinţenia şi 
maiestatea sanctuarului. Cât de nedrept era el! Cât de nepotrivit pentru servi-
ciul sacru! Imaginea sa despre sine putea fi exprimată în limbajul apostolului 
Pavel: `O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?`” 
– Comentarii biblice ale Noului Testament, vol. 4, pg. 1139 engl. (rom. Isaia 6).

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul. Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele, şi cu două zburau. Strigau unul la altul şi ziceau: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!” Şi se zguduiau uşorii uşii de glasul care răsuna, şi Casa s-a umplut de fum. (Isaia 6:1-4)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
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!” (Isaia 6:5)
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Marţi                12 iulie

3. CHEMAREA ACTUALĂ

a. Ce nevoie există astăzi, la fel de mare ca aceea din timpul 
lui Isaia? Ioel 2:12, 13.

„Este necesară o cercetare atentă a inimii. Cu lacrimi şi mărturisire dintr-o 
inimă zdrobită, să ne apropiem de Dumnezeu ca şi El să se apropie de noi.” – 
Evangelizare, pg. 510, engl.

„Trebuie să existe pocăinţă profundă, credinţă în Mântuitorul nostru Isus 
Hristos, veghere atentă, rugăciune necontenită şi cercetare sârguincioasă a 
Scripturilor.” – Manuscript Releases, vol. 8, pg. 338.

„Religia curată şi neîntinată trebuie adusă în sanctuarul sufletului. Fiecare 
în parte are de făcut o lucrare şi niciun prieten sau slujbaş nu poate face această 
lucrare în locul său; fiecare în parte trebuie să se pocăiască şi să-şi mărturiseas-
că păcatele înaintea lui Dumnezeu. Faceţi din aceasta o lucrare profundă. Aveţi 
credinţă pentru voi înşivă; primiţi harul lui Dumnezeu în inima voastră. Dum-
nezeu va avea mereu martorii Săi adevăraţi şi credincioşi, care vor mărturisi 
puterea harului Său. Ei pot fi umili, cu toate acestea vor umbla în lumina feţei 
lui Dumnezeu, având drept ghid Biblia.

Vedeţi, o, vedeţi unde au rămas neglijate datoriile voastre, unde aţi fost 
un exemplu care i-a îndepărtat atât pe credincioşi, cât şi pe cei necredincioşi 
de Dumnezeu, de neprihănire şi de spiritul adevărului. Isus ar dori ca oame-
nii să vină la El, să se încreadă în El, să se bazeze pe El şi să aibă propria lor 
experienţă întemeiată doar pe El.” -– The Review and Herald, 18 decembrie 1888.

b. Ce experiență dorește Dumnezeu să aibă toți cei care Îl  
urmează? Proverbele 4:18.

„Domnul vă îndeamnă să vă ridicaţi mai mult, pentru a atinge un stan-
dard mai înalt. Trebuie să aveţi o experienţă mult mai profundă chiar decât 
v-aţi imaginat până acum. ... Oferiţi lui Isus cele mai bune şi sfinte sentimente. 
Preţuiţi fiecare rază de lumină. Nutriţi fiecare dorinţă a sufletului după Dum-
nezeu. Înzestraţi-vă cu învăţătura gândurilor spirituale şi a comuniunii sfinte. 
Voi n-aţi văzut decât primele licăriri ale slavei Sale. Pe măsură ce continuaţi 
să-L cunoaşteţi pe Domnul, veţi descoperi că El Se iveşte ca zorile dimineţii. 
...După ce ne-am căit de păcatele noastre, mărturisindu-le şi găsind iertare, 
trebuie să continuăm să învăţăm despre Hristos, până când ajungem la apo-
geul unei credinţe desăvârşite a Evangheliei.” – 8 T., pg. 317, 318, engl. (cap. 
Importanţa căutării adevăratei cunoștinţe).

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
„Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset şi bocet!” 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. (Ioel 2:12-13)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. (Proverbe 4:18)
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Miercuri                13 iulie

4. O, DACĂ S-AR DESCHIDE OCHII NOŞTRI!

a. Explicați cât de departe se extinde nevoia noastră de 
pocăință. Ioel 2:15-17.

„Fie ca numeroşii slujitori ai lui Hristos să consacre un post, să convoace 
o adunare solemnă şi să-L caute pe Dumnezeu, atât timp cât poate fi găsit. 
Chemaţi-L în timp ce staţi prosternaţi la piciorul crucii de la Calvar. Renunţaţi 
la toată mândria şi, în calitate de păzitori reprezentativi ai bisericilor, plângeţi 
între tindă şi altar. ... Rugaţi-vă, o, rugaţi-vă pentru revărsarea Duhului lui 
Dumnezeu!” – Solii Alese, vol. 3, pg. 189 engl. (rom. cap. 21). 

„În loc de a-şi înălţa sufletele prin încredere în propria persoană, slujbaşii 
şi poporul ar trebui să-şi mărturisească păcatele înaintea lui Dumnezeu şi unul 
faţă de altul.” – Ibid., pg. 390 engl. (rom. cap. 55). 

b. Ce ar trebui să înțelegem noi toți despre această lucrare so-
lemnă? Romani 3:9-12.

„Ne comparăm prea mult noi între noi, luând ca exemplu muritorii săraci 
supuşi greşelii, cât timp avem un Model sigur, infailibil. Poporul lui Dumne-
zeu nu ar trebui să se compare cu lumea, nici cu părerile oamenilor, nici cu 
ceea ce au fost înainte de primirea adevărului. Credinţa şi poziţia lor în lume, 
aşa cum sunt în prezent, ar trebui, însă, a fi comparate cu ceea ce ar fi trebuit 
să fie dacă viaţa lor ar fi avut un curs continuu înainte şi în sus, din momentul 
în care au mărturisit a fi urmaşi ai lui Hristos. Aceasta este singura comparaţie 
sigură care poate fi făcută. În orice alt caz ar fi o auto-înşelare. Dacă starea 
spirituală şi caracterul moral al poporului lui Dumnezeu nu corespunde cu bi-
necuvântările, privilegiile şi lumina care le-a fost încredinţată, ei sunt cântăriţi 
în balanţă şi găsiţi deficitari. Îngerii notează în raportul lor: Prea uşor!” – The 
Review and Herald, 31 august 1886.

„Nu ne putem permite să trăim din pleava greşelilor şi căderilor altora. Vor-
birea de rău este un blestem îndoit, căzând cu mai multă greutate asupra celui ce 
o exprimă decât asupra celui ce ascultă. Cel care seamănă seminţele neînţelegerii 
şi certei, recoltează în sufletul său roade fatale. Însăşi căutarea răului în alţii dez-
voltă răul în cei care se ocupă cu aceasta. Contemplând la greşelile altora sun-
tem schimbaţi în acelaşi chip. Dar privind la Isus, vorbind despre dragostea şi 
desăvârşirea caracterului Său, vom fi schimbaţi după chipul Său.” – Pe urmele 
Marelui Medic, pg. 492, engl. (cap. Consideraţie faţă de cei ce poartă poveri). 

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Sunaţi cu trâmbiţa în Sion! Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare! Strângeţi poporul, ţineţi o adunare sfântă! Aduceţi pe bătrâni, strângeţi copiii şi chiar pruncii de la ţâţă! Să iasă mirele din cămara lui şi mireasa din odaia ei! Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între tindă şi altar şi să zică: „Doamne, îndură-Te de poporul Tău! Nu da de ocară moştenirea Ta, n-o face de batjocura popoarelor! Pentru ce să se zică printre neamuri: „Unde este Dumnezeul lor?” (Ioel 2:15-17)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nicidecum. Fiindcă am dovedit că toţi, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat, după cum este scris: „Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. (Romani 3:9-12)
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Joi                 14 iulie

5. POCĂINŢĂ ŞI CURĂŢIRE

a. De îndată ce Isaia și-a umilit inima mai mult ca oricând îna-
inte, ce a făcut Dumnezeul cerului pentru servul Său? Isaia 
6:6, 7. Ce ar trebui să învățăm din aceasta?

„Viziunea dată lui Isaia [în capitolul 6] reprezintă starea poporului lui Dum-
nezeu din zilele din urmă. Ei sunt privilegiaţi să vadă, prin credinţă, lucrarea 
care are loc în sanctuarul ceresc. `Şi templul lui Dumnezeu care este în cer a 
fost deschis şi s-a văzut chivotul legământului Său, în Templul Său.` În timp ce 
privesc, prin credinţă, în sfânta sfintelor şi văd lucrarea lui Hristos în sanctuarul 
ceresc, ei înţeleg că sunt un popor cu buze necurate, un popor ale cărui buze au 
vorbit adesea cu vanitate, şi ale cărui talente nu au fost sfinţite şi angajate spre 
slava lui Dumnezeu. Desigur, ei pot dispera pe măsură ce îşi văd slăbiciunea şi 
nevrednicia în contrast cu puritatea şi frumuseţea caracterului slăvit al lui Hris-
tos. Dar dacă, asemenea lui Isaia, vor primi amprenta pe care Domnul a hotărât 
să o pună în inima lor, dacă îşi vor umili sufletele înaintea lui Dumnezeu, există 
speranţă pentru ei. Curcubeul făgăduinţei este deasupra tronului şi lucrarea fă-
cută pentru Isaia se va face şi pentru ei. Dumnezeu va răspunde cererilor care 
vin dintr-o inimă pocăită.” – The SDA Bible Commentary, vol. 4, pg. 1139. (Isaia 6).

b. Care ar trebui să fie rugăciunea noastră zilnică? Psalmii 51:2, 7.

„Nu ascultaţi sugestiile vrăjmaşului de a sta departe de Hristos până când 
deveniţi mai buni, până sunteţi suficient de buni pentru a veni la Dumnezeu. 
Dacă aşteptaţi până atunci, nu veţi veni niciodată.” – Parabolele Domnului Hris-
tos, pg. 205, 206 (cap. 16: Pierdut și a fost găsit). 

Vineri                15 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Ce a simțit Isaia cu privire la el și la ceilalți, înainte de viziunea din 

templu?
2. Cum s-a schimbat atitudinea profetului după viziunea despre slava 

din ceruri?
3. Descrieți lucrarea pe care noi toți trebuie să o facem în prezent.
4. Explicați ce se întâmplă dacă suntem căutători de greșeli.
5. Ce asigurare dată lui Isaia își găsește ecou în orice suflet pocăit?

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleştele de pe altar. Mi-a atins gura cu el şi a zis: „Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit!” (Isaia 6:6-7)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea şi curăţă-mă de păcatul meu! (Psalmi 51:2)Curăţă-mă cu isop, şi voi fi curat; spală-mă, şi voi fi mai alb decât zăpada. (Psalmi 51:7)
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   Lecţia 4 Sabat, 23 iulie 2016

Judecând rațional pentru neprihănire
„Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele 

voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roșii ca 
purpura, se vor face ca lâna.” (Isaia 1:18).

„[Isus] cunoaşte păcatele oamenilor, El ştie toate faptele lor şi citeşte 
toate motivele lor secrete; cu toate acestea nu se îndepărtează de ei în 
nelegiuirea lor. El pledează şi oferă argumente raţionale păcătosului şi 
într-un anume sens – acela că El Însuşi poartă slăbiciunea omenirii – El 
se pune pe Sine pe acelaşi nivel cu acesta.” – 4 T., pg. 294 engl. (cap. 
Experienţă și activităţi). 
Recomandare pentru studiu:  Calea către Hristos, pg. 23-41 (cap. Pocăinţa și  
          cap. Mărturisirea păcatelor)

Duminică               17 iulie

1. DISPONIBILITATEA INIMII

a. Recent curățit, după viziunea despre sanctuarul ceresc, care 
a fost răspunsul lui Isaia la chemarea lui Dumnezeu? Isaia 
6:8-10.

„Profetul [Isaia] a fost încurajat pentru lucrarea care îi stătea în faţă. Amin-
tirea viziunii [templului din ceruri] a fost purtată de-a lungul misiunii sale 
îndelungate şi anevoioase.” – 5 T., pg. 751 (cap. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu 
pentru lucrarea Sa). 

b. Cum ar trebui să răspundem și noi chemării lui Dumnezeu 
din zilele noastre? Evrei 3:12-15.

„Îngerii cereşti aşteaptă de mult agenţii umani – membri ai bisericii – pen-
tru a coopera cu ei în marea lucrare care trebuie făcută. Ei vă aşteaptă pe voi.” 
– Ibid., vol 9, pg. 46, 37 (cap. O lipsă de simpatie). 

„Există o lucrare pentru fiecare în parte. Fiecare suflet care crede adevărul 
trebuie să stea la postul său, spunând: „Iată-mă, trimite-mă.” – Ibid., vol. 6, pg. 
49 (cap. Toţi să fie lucrători). 

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Am auzit glasul Domnului, întrebând: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!” El a zis atunci: „Du-te şi spune poporului acestuia: „Întruna veţi auzi, şi nu veţi înţelege; întruna veţi vedea, şi nu veţi pricepe!” Împietreşte inima acestui popor, fă-l tare de urechi şi astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Mine, şi să nu fie tămăduit.” (Isaia 6:8-10)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Luaţi seama, dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel Viu. Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: „astăzi”, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită de la început, câtă vreme se zice: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii.” (Evrei 3:12-15)
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 Luni                18 iulie

2. UN RAŢIONAMENT INTELIGENT

a. Explicați cum și de ce ne adresează Dumnezeu un apel logic. 
Isaia 1:18.

„Domnul pretinde poporului Său să îşi folosească raţiunea şi să nu o înlă-
ture în favoarea sentimentelor. Lucrarea Sa va fi desluşită pentru toţi copiii Săi. 
Învăţătura Sa va fi de aşa natură încât va merita să fie recomandată înţelegerii 
minţilor inteligente. Se consideră că aceasta înalţă mintea.” – 1 T., pg. 230 (cap. 
Fanatismul din Wisconsin). 

„Hristos a răscumpărat inimile noastre. Hristos a răscumpărat intelectul 
omenirii. Hristos a răscumpărat puterea de raţionament şi Hristos ne-a înzes-
trat cu putere şi capacităţi. El nu doreşte să lăsăm aceste puteri şi capacităţi a 
fi angajate doar în lucrurile comune ale materiei pământeşti şi să pierdem din 
vedere veşnicia.” – Sermons and Talks, vol. 1, pg. 251.

„Un nume mare între oameni este asemenea unor litere înscrise pe nisip, 
dar un caracter fără pată va dăinui veşnic. Dumnezeu vă oferă inteligenţă şi 
o minte raţională, prin care să puteţi cuprinde făgăduinţele Sale; iar Isus este 
gata să vă ajute în formarea unui caracter puternic, simetric.” – Harul uimitor, 
pg. 81.

b. Cum ne binecuvântează Evanghelia cu mai multă claritate 
mentală? 2 Timotei 1:7.

c. Ce legătură este între inimă și minte? Evrei 10:16; Ezechiel 
36:26.

„Ce înseamnă o inimă nouă? Aceasta semnifică o minte nouă. Ce este min-
tea? Aceasta este voinţa. Unde este voinţa voastră? Ea este fie de partea lui 
Satan, fie de cea a lui Hristos. Aceasta depinde de voi. Veţi aşeza astăzi voinţa 
voastră de partea lui Hristos? Aceasta înseamnă o inimă nouă. Ea este o voinţă 
nouă, o minte nouă.” – Sermons and Talks, vol. 1, pg. 210.

„Cuvintele `Vă voi da o inimă nouă` (Ezechiel 36:26, engl.), semnifică: vă 
voi da o minte nouă. Această schimbare a inimii este întotdeauna însoţită de 
o concepţie clară despre datoria creştină, de o înţelegere a adevărului. ” – Sfa-
turi pentru părinţi, profesori și elevi, pg. 452 (cap. 63: Câteva rezultate ale studierii 
Bibliei). 

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna. (Isaia 1:18)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă. (2 Timotei 1:7)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
„Iată legământul pe care-l voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în inimile lor şi le voi scrie în mintea lor”, (Evrei 10:16)Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. (Ezechiel 36:26)
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Marţi                19 iulie

3. CUVINTE DURE, IMPLICAŢII SERIOASE

a. Ce alegere simplă a fost invitat Isaia să explice și ce alegere 
similară ne este pusă astăzi în față? Isaia 1:19, 20; Iosua 
24:14, 15.

„Voinţa este puterea stăpânitoare a naturii umane, puterea deciziei sau ale-
gerii. Fiecare fiinţă umană, care are raţiune, are putere de a alege ceea ce este 
drept. În fiecare experienţă a vieţii, cuvântul lui Dumnezeu pentru noi este: 
`Alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi` (Iosua 24:15). Fiecare să îşi pună voinţa de 
partea voinţei lui Dumnezeu, să aleagă să Îl asculte şi, unindu-se cu agenţii 
divini, să poată sta acolo unde nimeni nu îl poate forţa să procedeze rău. În 
fiecare tânăr, în fiecare copil, există o putere cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru 
a construi un caracter integru şi pentru a trăi o viaţă folositoare.” – Educaţia, pg. 
289 engl (cap. 34: Disciplină). 

„Nu putem supraestima valoarea credinţei simple şi a ascultării necon-
diţionate. Aceasta se află în urmarea căii ascultării în credinţă simplă, astfel încât 
caracterul să atingă perfecţiunea.” – The SDA Bible Commentary, vol. 4, pg. 1137.

b. Ce păcate ale poporului lui Dumnezeu erau menționate 
atunci de profet? Isaia 1:21-23.

„[Un] păcat cumplit care se află în mijlocul nostru este încrederea în sine 
– fariseismul – sentimentul că suntem neprihăniţi şi că toate faptele noastre 
sunt vrednice de laudă, când suntem de fapt departe de a nutri un spirit drept 
faţă de Dumnezeu şi faţă de fraţii noştri. ... Este nutrită stima de sine şi ai dat 
pe faţă un spirit de critică faţă de alţii pentru că nu ai fost primul. Se manifestă 
invidie, gelozie, bănuială, găsire de greşeli şi mărturie falsă. În mijlocul vostru 
există inimi neconsacrate, care răstălmăcesc orice lucru spus sau făcut, chiar şi 
sub îndrumarea lui Dumnezeu ... Aceştia îl satisfac pe vrăjmaş... făcând din om 
un călcător al legii, din pricina unui cuvânt. În multe din cazurile criticate nu 
este de fapt niciun păcat; bănuiala este rezultatul stării minţii care o întreţine. 
Dacă le intersectează cineva calea, ei nu au niciun fel de unitate sau părtăşie 
cu acesta. Ei se simt dezgustaţi de tot ce poate spune sau face acesta. ...cu toate 
acestea, cei care aduc astfel nemulţumiri şi dezbinare şi plantează seminţele 
geloziei, toţi pretind în acelaşi timp a fi credincioşi statornici ai adevărului. În 
aceste situaţii nu se manifestă spiritul adevărului.” – The Review and Herald, 18 
decembrie 1888.

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării; dar de nu veţi voi şi nu veţi asculta, de sabie veţi fi înghiţiţi, căci gura Domnului a vorbit.” (Isaia 1:19-20)Acum, temeţi-vă de Domnul şi slujiţi-I cu scumpătate şi credincioşie. Depărtaţi dumnezeii cărora le-au slujit părinţii voştri dincolo de Râu şi în Egipt şi slujiţi Domnului. Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.” (Iosua 24:14-15)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Vai, cetatea aceea credincioasă, cum a ajuns o curvă! Era plină de judecată, dreptatea locuia în ea, şi acum e plină de ucigaşi! Argintul tău s-a prefăcut în zgură, şi vinul tău cel ales a fost amestecat cu apă. Mai marii tăi sunt răzvrătiţi şi părtaşi cu hoţii, toţi iubesc mita şi aleargă după plată; orfanului nu-i fac dreptate, şi pricina văduvei n-ajunge până la ei. (Isaia 1:21-23)
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Miercuri                20 iulie

4. O LUCRARE PROFUNDĂ ŞI INTELIGENTĂ

a. Ce este nevoie să facem pentru a obține pocăința deplină? 
Psalmii 119:18.

„[1 Ioan 3:2, 3 citat.] Există o lucrare pe care să o facă omul. El trebuie să pri-
vească în oglinda Legii lui Dumnezeu, să observe defectele din caracterul său mo-
ral şi să-şi înlăture păcatele, spălându-şi haina caracterului în sângele Mielului...

Dar influenţa Evangheliei speranţei nu îl va determina pe păcătos să consi-
dere mântuirea lui Hristos ca o problemă a harului fără plată, în timp ce el con-
tinuă să trăiască în călcarea legii lui Dumnezeu. Când lumina adevărului răsare 
în mintea sa şi el înţelege pe deplin cerinţele lui Dumnezeu şi conştientizează 
amploarea păcatelor sale, el va face reformă în căile lui, va deveni credincios lui 
Dumnezeu prin puterea obţinută de la Mântuitorul său şi va duce o viaţă nouă 
şi mai curată.” – 4 T., pg. 294, 295, engl. (cap. Experienţă și activităţi).

„În studiul Cuvântului, lăsaţi deoparte părerile voastre preconcepute şi 
ideile moştenite sau cultivate. Nu veţi atinge niciodată adevărul dacă studiaţi 
Scripturile pentru a vă justifica propriile idei. Lăsaţi toate acestea la uşă şi, cu o 
inimă pocăită, intraţi să ascultaţi ceea ce Domnul doreşte să vă spună. În timp 
ce căutătorul umil al adevărului stă la picioarele lui Hristos şi învaţă de la El, 
Cuvântul îi va da înţelegere. Celor care în opinia lor sunt prea înţelepţi pentru 
a studia Biblia, Hristos le spune: Trebuie să deveniţi blânzi şi smeriţi cu inima, 
dacă doriţi să fiţi înţelepţi pentru mântuire.

Nu citiţi Cuvântul în lumina opiniilor anterioare; ci cu o minte liberă de 
prejudecată, cercetaţi atent şi cu rugăciune. Dacă, pe măsură ce citiţi, sunteţi 
convinşi şi vedeţi că opiniile nutrite nu sunt în armonie cu Scriptura, nu 
încercaţi să potriviţi Cuvântul cu opiniile voastre. Potriviţi opiniile voastre 
cu Scriptura. Nu permiteţi ca lucrurile pe care le-aţi crezut sau le-aţi practicat 
în trecut să vă controleze înţelegerea. Deschideţi ochii minţii voastre şi priviţi 
lucrurile minunate ale legii. Descoperiţi ceea ce este scris şi apoi ancoraţi-vă 
picioarele pe Stânca eternă.” – Solii pentru tineret, pg. 260 engl. (cap. Eforturi 
perseverente în studiul Bibliei).

b. Cum ar trebui să ne amintească hotărârea noastră de a ne 
îndepărta de păcat, de marea reformă din timpul lui Nee-
mia? Neemia 4:6 (ultima parte).

„O, fie ca nimic să nu amâne ziua pocăinţei şi reformei! Acum este timpul 
potrivit.” – The Signs of the Times, 30 iulie 1894.

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale! (Psalmi 119:18)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
... Şi poporul lucra cu inimă. (Neemia 4:6)
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Joi                 21 iulie 
5. O PREGUSTARE A ADEVĂRATEI ARMONII

a. Descrieți nivelul de pocăință serioasă pe care Hristos 
așteaptă să îl vadă în noi, cei care trăim în această perioadă 
a istoriei pământului. Apocalipsa 3:19.

„`Trebuie realizată o mare lucrare pentru rămăşiţă. Mulţi din aceştia in-
sistă asupra micilor încercări.` Îngerul a spus: `Legiunile de îngeri răi sunt în 
jurul vostru şi încearcă să vă împingă în întunericul lor îngrozitor, ca să fiţi 
ademeniţi şi prinşi. Voi permiteţi minţilor voastre să fie distrase prea uşor de 
la lucrarea de pregătire şi de la toate adevărurile importante ale acestor ultime 
zile. Şi insistaţi asupra micilor încercări şi asupra detaliilor micilor dificultăţi 
pentru a le explica spre satisfacţia unora sau altora.` Conversaţia este prelungi-
tă ore în şir între cei implicaţi şi nu doar că aceştia îşi irosesc timpul, ci slujitorii 
lui Dumnezeu sunt reţinuţi să le asculte, în timp ce inimile ambelor părţi nu 
sunt supuse prin har. Dacă mândria şi egoismul ar fi lăsate deoparte, cele mai 
multe probleme ar fi rezolvate în cinci minute.” – Experienţe și viziuni, pg. 119 
(cap. Pentru cei lipsiţi de experienţă). 

„Hristos vine. Îmi amintesc când credeam că sfârşitul avea să vină în 1844 
şi când ne întâlneam în adunările noastre, întrebarea pe care o puneam unul al-
tuia era:`Fraţilor, vedeţi ceva nedrept în mine? Ştiu că nu îmi pot vedea singur 
greşelile şi, dacă oricare dintre fraţi găseşte ceva greşit în mine, vreau să mi se 
spună.` Uneori erau mărturisite greşelile şi ne plecam înaintea lui Dumnezeu 
pentru a cere iertarea Sa. Apoi fraţii, care avuseseră neînţelegeri, erau văzuţi 
mergând singuri în unele hambare sau în livadă şi rugându-se împreună către 
Dumnezeu. Ei veneau apoi mână în mână, iubitori unul faţă de celălalt şi în 
pace. Simţeam că nu ne putem despărţi până când nu era adus totul în armo-
nie. Spiritul dulce al păcii era în mijlocul nostru şi slava lui Dumnezeu în jurul 
nostru. Puteaţi vedea feţe strălucind.” – Sermons and Talks, vol. 2, pg 24.

Vineri                22 iulie 
ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. De ce putem fi inspirați de râvna lui Isaia să acceptăm chemarea lui 

Dumnezeu?
2. Ce face adevărata religie creștină pentru mintea umană?
3. Cum va transforma adevărata pocăință relațiile dintre noi?
4. Explicați o cheie esențială pentru dobândirea unei creșteri reale în 

studiul nostru biblic.
5. Ce experiență a primilor credincioși adventiști ar fi bine să repetăm?

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, şi pocăieşte-te! (Apocalipsa 3:19)
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   Lecţia 5                                                                 Sabat 30 iulie, 2016

Tatăl nostru Cel îndurător
„Înalță-ți glasul, nu te teme și spune cetăților lui Iuda: `Iată 

Dumnezeul vostru!`” (Isaia 40:9).
„Profetul [Isaia] L-a înălţat pe Dumnezeu drept Creator al tuturor 

lucrurilor. Solia sa către cetăţile lui Iuda a fost `Iată Dumnezeul vostru!`” 
– Profeţi și regi, pg. 315 (cap. Iată, Dumnezeul vostru!)

Recomandare pentru studiu: Parabolele Domnului Hristos, pg. 150-163  
                                              (cap. Doi închinători). 

Duminică                                                      24 iulie

1. SPERANŢĂ FUNDAMENTALĂ, PLINĂ DE PACE

a. La ce i s-a spus lui Isaia să se aștepte în chemarea pe care o 
acceptase? Isaia 6:9-12. Cu toate acestea, ce asigurare trebuia 
el să nutrească? Isaia 6:13; 10:20,21.

„Povara sufletului [lui Isaia] faţă de Iuda cel rătăcit nu urma să fie purtată 
în zadar. Misiunea lui nu avea să fie cu totul neroditoare. ... De-a lungul între-
gii sale vieţi el trebuia să fie un îndrumător răbdător şi curajos – un profet al 
speranţei, precum şi al osândei. Odată împlinit scopul divin, rodul deplin al 
eforturilor sale şi al lucrării tuturor solilor credincioşi ai lui Dumnezeu urma 
să apară. O rămăşiţă avea să fie mântuită.” – Profeţi și regi, pg. 308, 309, engl. 
(cap. Chemarea lui Isaia). 

b. Numiți câteva concepte cheie pe care le-a subliniat profetul. 
De ce ne pot inspira aceste teme înălțătoare și pe noi? Isaia 
40:9, 13-15, 21-31.

„Stelele au, de asemenea, o solie de încurajare pentru fiecare făptură ome-
nească. În momentele care se abat peste noi, când inima este slăbită şi ispi-
ta apasă dureros, când obstacolele par de netrecut şi scopurile vieţii par de 
neatins, când făgăduinţele ei atrăgătoare sunt ca merele de Sodoma, în acele 
momente, unde se pot găsi un astfel de curaj şi o statornicie, ca în lecţia pe care 
Dumnezeu ne-a îndemnat să o învăţăm de la stele, care îşi continuă drumul 
netulburate?” – Educaţia, pg. 115 engl. (cap. Alte parabole).

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
El a zis atunci: „Du-te şi spune poporului acestuia: „Întruna veţi auzi, şi nu veţi înţelege; întruna veţi vedea, şi nu veţi pricepe!” Împietreşte inima acestui popor, fă-l tare de urechi şi astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Mine, şi să nu fie tămăduit.” Şi eu am întrebat: „Până când, Doamne?” El a răspuns: „Până când vor rămâne cetăţile pustii şi lipsite de locuitori; până când nu va mai fi nimeni în case, şi ţara va fi pustiită de tot; până va îndepărta Domnul pe oameni, şi ţara va ajunge un mare pustiu. (Isaia 6:9-12)Şi chiar a zecea parte de va mai rămâne din locuitori, vor fi nimiciţi şi ei la rândul lor. Dar, după cum terebintul şi stejarul îşi păstrează butucul din rădăcină, când sunt tăiaţi, tot aşa o sămânţă sfântă se va naşte iarăşi din poporul acesta.” (Isaia 6:13)În ziua aceea, rămăşiţa lui Israel şi cei scăpaţi din casa lui Iacov nu se vor mai sprijini pe cel ce îi lovea; ci se vor sprijini cu încredere pe Domnul, Sfântul lui Israel. O rămăşiţă, rămăşiţa lui Iacov, se va întoarce la Dumnezeul cel puternic. (Isaia 10:20-21)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
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!” (Isaia 40:9)Cine a cercetat Duhul Domnului şi cine L-a luminat cu sfaturile lui? Cu cine S-a sfătuit El, ca să ia învăţătură? Cine L-a învăţat cărarea dreptăţii? Cine L-a învăţat înţelepciunea şi I-a făcut cunoscut calea priceperii? Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful pe o cumpănă; El ridică ostroavele ca un bob de nisip. (Isaia 40:13-15)Nu ştiţi? N-aţi auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-aţi gândit niciodată la întemeierea pământului? El şade deasupra cercului pământului, şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste înaintea Lui; El întinde cerurile ca o maramă subţire şi le lăţeşte ca un cort, ca să locuiască în el. El preface într-o nimica pe voievozi şi face o nimica din judecătorii pământului. (Isaia 40:21-23)
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Luni                        25 iulie

2. INIMA DIN SPATELE NORULUI

a. De-a lungul istoriei lumii, ce înțelegere greșită despre ca-
racterul lui Dumnezeu a avut  întotdeauna nevoie de clari-
ficare? Ezechiel 18:25; Isaia 55:8, 9.

„În zilele lui Isaia cunoştinţa spirituală a omenirii era întunecată printr-o 
înţelegere greşită a lui Dumnezeu. Satan căutase multă vreme să-i determine 
pe oameni să privească la Creatorul lor ca la autorul păcatului, suferinţei şi 
morţii. Acei pe care-i înşelase astfel, considerau că Dumnezeu este aspru şi 
exigent. Ei Îl priveau ca pe Unul care urmărea să îi acuze şi să îi condamne, 
fără a dori să-l primească pe păcătos, atât timp cât avea o scuză legală pentru a 
nu-l ajuta. Legea dragostei, de care este guvernat cerul, a fost greşit prezentată 
de arhiamăgitor, ca o îngrădire a fericirii omului, ca un jug apăsător din care 
trebuie să fie bucuroşi să scape. El a declarat că preceptele ei nu puteau fi ascul-
tate şi că pedepsele pentru călcarea ei erau aplicate în mod arbitrar. 

Pierzând din vedere adevăratul caracter al lui Iehova, israeliţii erau fără 
scuză. Adesea Dumnezeu li S-a descoperit ca unul `îndurător şi milostiv, înde-
lung răbdător şi bogat în bunătate şi credincioşie` (Psalmii 86:15).” – Profeţi și 
regi, pg. 311 engl. (cap. Iată, Dumnezeul vostru!).

b. Ce imagine nefalsificată a lui Dumnezeu este adesea uitată? 
Isaia 49:13-16.

„Când ne îndoim de dragostea lui Dumnezeu şi nu avem încredere în 
făgăduinţele Sale, noi Îl dezonorăm şi întristăm Duhul Său cel Sfânt. Cum s-ar 
simţi o mamă dacă în mod constant copiii ei s-ar plânge de ea, ca şi când nu ar 
fi făcut totul pentru ei, deşi eforturile întregii ei vieţi au fost închinate interese-
lor lor şi asigurării confortului acestora? Dacă s-ar îndoi de dragostea ei, atunci 
inima sa ar fi zdrobită. Cum s-ar simţi orice părinte, dacă ar fi tratat astfel de 
copiii săi? Şi cum ne priveşte, oare, Tatăl nostru ceresc, atunci când dăm pe faţă 
neîncredere faţă de iubirea Lui, care L-a determinat să dea pe unicul Său Fiu, 
ca noi să trăim prin El? [Romani 8:32 citat.] Cu toate acestea, cât de mulţi spun, 
prin acţiunile lor, dacă nu prin cuvinte: `Domnul nu vrea să spună acest lucru 
pentru mine. Poate că îi iubeşte pe ceilalţi, dar pe mine nu mă iubeşte.`

Toate acestea vă rănesc sufletul; pentru că fiecare cuvânt de îndoială, pe care îl 
rostiţi, invită ispitele lui Satan; el întăreşte în voi tendinţa spre îndoială şi îndepăr-
tează îngerii slujitori. Când Satan vă ispiteşte, nu rostiţi niciun cuvânt de îndoială 
sau tristeţe.” – Calea către Hristos, pg. 118, 119 engl. (cap. Bucuria în Domnul). 

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Voi ziceţi: „Calea Domnului nu este dreaptă!” Ascultaţi, dar, casa lui Israel! Nu este calea Mea dreaptă? Oare nu mai degrabă căile voastre nu sunt drepte? (Ezechiel 18:25)„Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. 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. (Isaia 55:8-9)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Bucuraţi-vă, ceruri! Înveseleşte-te, pământule! Izbucniţi în strigăte de bucurie, munţilor! Căci Domnul mângâie pe poporul Său şi are milă de nenorociţii Lui.” Sionul zicea: „M-a părăsit Domnul şi m-a uitat Domnul!” 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 niciun chip: Iată că te-am săpat pe mâinile Mele, şi zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor Mei! (Isaia 49:13-16)
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Marţi                26 iulie

3. O INVITAŢIE PLINĂ DE DRAGOSTE

a. Ce a descoperit Isaia, ca plan al lui Dumnezeu pentru  
poporul Său nestatornic? Isaia 41:14; 48:4, 8-11.

„Inima Dragostei Infinite tânjeşte după acei care îşi simt neputinţa de a 
se elibera din cursele lui Satan şi Se oferă binevoitor să îi întărească spre a trăi 
pentru El. ...

Locuitorii lui Iuda erau cu toţii nevrednici, dar Dumnezeu nu dorea să îi 
abandoneze. Prin ei numele Său avea să fie înălţat între neamuri. Mulţi care nu 
cunoşteau deloc atributele Sale, aveau să privească totuşi slava caracterului di-
vin. Pentru că avea scopul de a lămuri planurile Sale îndurătoare, a continuat El 
să trimită slujitorii Săi profeţi cu solia: `Întoarceţi-vă fiecare de la calea voastră 
cea rea` (Ieremia 25:5). ...

Chemarea la pocăinţă răsuna cu o claritate neîndoielnică şi toţi erau invitaţi 
să se întoarcă.” – Profeţi și regi, pg. 316, 319 engl. (cap. Iată, Dumnezeul vostru!).

b. Ce asigurări slăvite sunt oferite fiecăruia din noi, dacă am 
vrea să le acceptăm? Isaia 55:6, 7; 44:21, 22.

„Cititorule, ţi-ai ales propria cale? Ai rătăcit departe de Dumnezeu? Ai că-
utat să te desfătezi cu roadele neascultării, numai ca să le simţi schimbându-
se în cenuşă pe buze? Şi acum, când planurile vieţii tale sunt zădărnicite şi 
speranţele tale au murit, stai singur şi părăsit? Acea voce, care a vorbit atâta 
vreme inimii tale, dar pe care nu ai vrut să o asculţi, revine distinctă şi clară: 
`Sculaţi-vă şi plecaţi, căci aici nu este odihnă pentru voi: fiindcă este întinată, 
vă va nimici, chiar cu o nimicire grozavă` (Mica 2:10 engl.). Întoarceţi-vă la casa 
Tatălui vostru. ...

Nu ascultaţi sugestiile vrăjmaşului de a sta departe de Hristos până când 
veţi fi făcuţi mai buni, până când veţi fi suficient de buni pentru a veni la Dum-
nezeu. Dacă aşteptaţi până atunci, nu veţi veni niciodată. Când Satan vă arată 
veşmintele murdare, repetaţi făgăduinţa: ̀ Pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni 
afară` (Ioan 6:37). Spuneţi vrăjmaşului că sângele lui Isus Hristos vă curăţă de 
orice păcat.” – Ibid., pg. 319, 320 engl. (rom. cap. 26: Iată, Dumnezeul vostru!).

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
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. (Isaia 41:14)Ştiind că eşti împietrit, că grumazul îţi este un drug de fier şi că ai o frunte de aramă, (Isaia 48:4)Nici nu le-ai auzit, nici nu le-ai ştiut şi nici nu-ţi era deschisă odinioară urechea la ele: căci ştiam că ai să fii necredincios şi că din naştere ai fost numit răzvrătit. Din pricina Numelui Meu sunt îndelung răbdător, pentru slava Mea Mă opresc faţă de tine, ca să nu te nimicesc. Iată, te-am pus în cuptor, dar nu te-am găsit argint; te-am lămurit în cuptorul urgiei. Din dragoste pentru Mine, din dragoste pentru Mine vreau să lucrez! Căci cum ar putea fi hulit Numele Meu? Nu voi da altuia slava Mea. (Isaia 48:8-11)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape. 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.” (Isaia 55:6-7)Ţine minte aceste lucruri, Iacove, şi tu, Israele, căci eşti robul Meu. Eu te-am făcut, tu eşti robul Meu, Israele, nu Mă uita! Eu îţi şterg fărădelegile ca un nor, şi păcatele, ca o ceaţă: întoarce-te la Mine, căci Eu te-am răscumpărat. – (Isaia 44:21-22)
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Miercuri                27 iulie

4. UMILI ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU ŞI 
 UNUL FAŢĂ DE ALTUL

a. Explicați schimbarea pe care dorește Dumnezeu să o facă 
poporul Său, trecând de la idolatrie și mândrie, pentru a 
deveni copii ai Tatălui ceresc. Isaia 57:13-21.

„Fie ca mândria, stima de sine sau îndreptăţirea de sine să nu reţină pe 
nimeni de a-şi mărturisi păcatele, pentru a putea pretinde făgăduinţa: `Cine 
îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de 
ele capătă îndurare` (Proverbele 28:13). Nu ascundeţi nimic de Dumnezeu şi 
nu neglijaţi mărturisirea greşelilor faţă de fraţii voştri, dacă acestea au vreo 
legătură cu ei. ...

Este un fapt deplorabil că inima rătăcită nu doreşte să fie criticată sau să se 
supună umilinţei de a-şi mărturisi păcatul. Unii îşi văd greşelile, dar consideră 
că mărturisirea acestora le-ar scădea demnitatea şi îşi scuză relele făcute şi se 
sustrag de la disciplina pe care mărturisirea ar impune-o sufletului. ... Ei văd 
greşelile altora, însă cum pot avea curaj să le dea sfatul: `Mărturisiţi-vă unii 
altora greşelile şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi,` când ei nu 
au aplicat acest sfat în propriile lor vieţi? Cât de mult vor învăţa slujbaşii sau 
poporul despre un adevăr pe care ei îl înlătură şi pe care l-ar da uitării, dacă 
ar fi cu putinţă, pentru că nu este plăcut; pentru că nu le măguleşte mândria, 
ci mustră şi produce durere? ... Ei trebuie să flămânzească şi să înseteze după 
neprihănirea lui Hristos, după iluminarea Duhului Sfânt.” – Principii funda-
mentale ale educaţiei creștine, pg. 239, 240 engl. (cap. Domnul Hristos ca educator).

b. Cum putem coopera mai bine cu Duhul Sfânt, pentru a fi 
parte din marele plan al Domnului? Isaia 59:20, 21.

„Păcatul nu trebuie întreţinut. Există un timp când dragostea celor mai 
mulţi se va răci şi orice defect al vostru va încuraja pe mulţi pe o cale greşită şi 
va conduce pe mulţi la păcate cumplite. Nu fiţi un exemplu de încropeală; nu 
vă întoarceţi de la mărturiile Duhului lui Dumnezeu. Ni s-a încredinţat o solie 
solemnă pentru a fi dată lumii şi este prea riscant. Nu putem fi în siguranţă 
în mijlocul ispitelor care ne înconjoară în aceste timpuri primejdioase, fără a 
veghea constant în rugăciune. Trebuie să ne păzim împotriva acceptării unui 
standard mai scăzut în locul standardului înalt al Bibliei în ce priveşte caracte-
rul.” – Gospel Workers (1892), pg. 462.

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
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.” – Şi El zice: „Croiţi, croiţi drum, pregătiţi calea, luaţi orice piedică din calea poporului Meu!” Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt: „Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite. Nu vreau să cert în veci, nici să ţin o mânie necurmată, când înaintea Mea cad în leşin duhurile şi sufletele pe care le-am făcut. Din pricina păcatului lăcomiei lui, M-am mâniat şi l-am lovit; M-am ascuns, în supărarea Mea, şi cel răzvrătit a urmat şi mai mult pe căile inimii lui. I-am văzut căile, şi totuşi îl voi tămădui; îl voi călăuzi şi-l voi mângâia, pe el şi pe cei ce plâng împreună cu el. Voi pune lauda pe buze: „Pace, pace celui de departe şi celui de aproape! – zice Domnul – Da, Eu îl voi tămădui! Dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate linişti şi ale cărei ape aruncă afară noroi şi mâl.” Cei răi n-au pace, zice Dumnezeul meu. – (Isaia 57:13-21)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
„Da, va veni un Răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Şi iată legământul Meu cu ei, zice Domnul: „Duhul Meu, care Se odihneşte peste tine şi cuvintele Mele pe care le-am pus în gura ta nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum şi până-n veac, zice Domnul.” (Isaia 59:20-21)
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Joi                 28 iulie

5. SPRIJIN PE BRAŢELE VEŞNICE

a. Ce invitație îndurătoare, dată locuitorilor lui Iuda, își are 
ecou până în zilele noastre? Isaia 27:5.

„Scopul special al lui Satan este acela de a duce pe om în păcat, ca apoi să-l 
părăsească fără niciun sprijin şi tremurând, temându-se să caute iertare. Dar 
de ce ne-am teme noi oare... Au fost luate toate măsurile pentru a ne ajuta în  
neputinţa noastră, ni s-au oferit toate încurajările pentru a veni la Hristos. ...

Hristos S-a angajat să fie înlocuitorul şi garantul nostru şi El nu neglijează 
pe nimeni. El, care nu a putut privi fiinţele omeneşti expuse ruinei veşnice, fără 
să-Şi dea sufletul până la moarte pentru ele, va privi cu milă şi îndurare asupra 
fiecărui suflet care conştientizează că nu se poate salva singur. 

El nu va privi asupra niciunui suflet rugător fără să-l ajute şi să-l ridice. El, 
care, prin propria Sa jertfă, a pus la dispoziţia omului un tezaur inepuizabil 
de putere morală, nu va da greş în a folosi această putere în favoarea noastră. 
Putem să ne depunem păcatele şi necazurile la picioarele Sale, pentru că El ne 
iubeşte.” – Parabolele Domnului Hristos, pg. 156, 157 (cap. Doi închinători). 

b. Prin ce cuvinte descrie Isaia experiența prin care ar trebui să  
trecem? Isaia 12:1-6.

„O, cât de adesea a fost inima noastră atinsă de frumuseţea înfăţişării 
Mântuitorului, încântată de farmecul caracterului Său şi stăpânită de gândul 
suferinţei Sale. Acum El doreşte să aşezaţi toate greutăţile voastre asupra Lui.” 
– Solii alese, vol. 2, pg. 232 engl. (rom. cap. 24).

Vineri                29 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. De ce a fost Isaia capabil să slujească poporului său cu speranță?
2. Cum să evităm a fi înșelați de interpretările uzuale despre Dumnezeu?
3. De ce face Dumnezeu efortul de a chema poporul său mândru și 

încăpățânat la pocăință?
4. Chiar dacă ne mărturisim păcatele față de Dumnezeu, cum este ade-

sea neglijat [sfatul din] Iacov 5:16?
5. În ciuda pretențiilor lui Satan, de ce a dorit Dumnezeu să studiem 

lecția din această săptămână?

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
afară numai dacă vor căuta ocrotirea Mea, vor face pace cu Mine, da, vor face pace cu Mine.” (Isaia 27:5)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
În ziua aceea vei zice: „Te laud, Doamne, căci ai fost supărat pe mine, dar mânia Ta s-a potolit, şi m-ai mângâiat! Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic; căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele, şi El m-a mântuit.” Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii şi veţi zice în ziua aceea: „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui! Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri strălucite: să fie cunoscute în tot pământul! Strigă de bucurie şi veselie, locuitoare a Sionului, căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel.” (Isaia 12:1-6)
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SABAT 6  AUGUST, 2016

Darul Sabatului Întâi 
pentru Şcolile misionare 

și pentru proiecte educaționale

„Fiecare fiinţă umană creată după 
asemănarea lui Dumnezeu, este înzes-
trată cu o putere asemănătoare cu a 
Creatorului – individualitatea, puterea 
de a gândi şi a acţiona. Oamenii în care 
se dezvoltă această putere sunt cei care 
poartă responsabilităţi, care sunt lideri 
cu iniţiativă şi cu influenţă asupra carac-
terului. Aceasta este lucrarea adevăratei 
educaţii, de a dezvolta această putere, de a instrui tinerii spre a gândi şi nu 
doar a reflecta gândirea altor oameni. ... În locul unor fiinţe educate, dar plă-
pânde, instituţiile de învăţământ vor putea trimite oameni puternici pentru 
a gândi şi a acţiona, oameni care să fie stăpâni şi nu sclavi ai împrejurărilor, 
oameni care să aibă o minte deschisă, claritate în gândire şi curajul propriilor 
convingeri.” – Educaţia, pg. 17, 18 (cap. Sursa și ţelul adevăratei educaţii). 

Scopul Departamentului de Educaţie este acela de a înfiinţa astfel de 
instituţii. Mai mult ca oricând înainte este nevoie de şcoli pentru educaţie gene-
rală şi şcoli misionare, pentru educarea copiilor noştri. Cu mai mult de un secol 
în urmă, serva Domnului a scris: „S-ar putea face mult mai mult pentru salvarea 
şi educarea copiilor acelora care nu pot ieşi în prezent din oraşe. Aceasta este o 
problemă în care se merită să depunem eforturile noastre cele mai mari. Şcolile 
bisericii trebuie să fie înfiinţate pentru copiii din oraşe şi în legătură cu aceste 
şcoli trebuie luate măsuri pentru predarea studiilor mai înalte acolo unde aceas-
ta se cere.” – Îndrumarea copilului, pg. 306 engl. (cap. Alegerea școlii).

„Oriunde există câţiva păzitori ai Sabatului, părinţii ar trebui să se uneas-
că în a asigura un loc pentru o şcoală zilnică, în care copiii şi tinerii lor să fie 
instruiţi. Ei ar trebui să angajeze un instructor creştin, ca un misionar consacrat, 
să-i educe pe copii într-un aşa fel încât să îi determine să devină misionari. ...

Dacă părinţii vor conştientiza importanţa acestor centre mici de educaţie 
şi vor colabora pentru a îndeplini lucrarea pe care Domnul o doreşte în acest 
timp, planurile vrăjmaşului cu copiii voştri vor fi zădărnicite.” – Ibid. pg. 306.

În acest Sabat apelăm la voi pentru a sprijini generos această lucrare în 
toate bisericile din întreaga lume.

Fraţii voștri din Departamentul Educaţiei al C.G.
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   Lecţia 6                                                                Sabat, 6 august 2016

Necredință prin aliere
„Nu numiți uneltire (engl. alianță) tot ce numește poporul acesta 

uneltire; și nu vă temeți de ce se teme el, nici nu vă speriați! Sfințiți 
însă pe Domnul oștirilor. De El să vă temeți și să vă înfricoșați.” 
(Isaia 8:12, 13).

„[Dumnezeu] cheamă bărbaţi care să rămână separaţi de vrăjmaşii 
adevărului. El cheamă bărbaţi care nu vor îndrăzni să recurgă la metode 
fireşti, asociindu-se cu cei lumeşti, pentru a asigura fonduri pentru înain-
tarea lucrării Sale – chiar pentru construirea instituţiilor.” – Sfaturi pentru 
sănătate, pg. 290 engl. (cap. Ţineţi adevărul în curăţia lui).
Recomandare pentru studiu: Pe urmele Marelui Medic, pg. 183-200, engl. (cap.  
                        Planul lui  Dumnezeu cu Israel, Pregătirea pentru o muncă utilă,  
                                      Atenţie faţă de cei săraci). 

Duminică               31 iulie

1. APOSTAZIE EXTREMĂ

a. Explicați amploarea condițiilor adverse pe care cei puțini 
rămași credincioși lui Dumnezeu le-au avut de îndurat în 
timpul domniei lui Ahaz, regele lui Iuda. 2 Cronici 28:1-4. 
Cum a descris Mica situația respectivă? Mica 7:2, 4.

„Venirea la tron a lui Ahaz a adus pe Isaia şi tovarăşii săi faţă în faţă cu o 
situaţie mai îngrozitoare decât oricare alta care a existat vreodată în regatul lui 
Iuda. Mulţi din cei care rezistaseră înainte influenţei ademenitoare a practicilor 
idolatre, au fost convinşi acum să ia parte la închinarea faţă de zeităţile păgâne. 
Prinţi din Israel se dovedeau necredincioşi datoriei lor; se ridicau profeţi falşi 
cu solii care să ducă în rătăcire; chiar şi unii din preoţi învăţau pentru plată. 
Cu toate acestea, fruntaşii apostaziei păstrau formele închinării dumnezeieşti 
şi pretindeau a face parte din poporul lui Dumnezeu.” – Profeţi și regi, pg. 322, 
engl. (cap. Ahaz). 

` Cârmuitorii tăi,` ... `te duc în rătăcire şi pustiesc calea pe care umbli!` 
(Isaia 3:12). De-a lungul domniei lui Ahaz, acest lucru a fost adevărat literal. ...

Forţele binelui se diminuau rapid, iar forţele răului se înmulţeau.” – Ibid., 
pg. 324.

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Ahaz avea douăzeci de ani când a ajuns împărat şi a domnit şaisprezece ani la Ierusalim. El n-a făcut ce este bine înaintea Domnului, cum făcuse tatăl său David. A umblat în căile împăraţilor lui Israel; şi a făcut chiar chipuri turnate pentru Baali, a ars tămâie în valea fiilor lui Hinom şi a trecut pe fiii săi prin foc, după urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Aducea jertfe şi tămâie pe înălţimi, pe dealuri şi sub orice copac verde. (2 Cronici 28:1-4)S-a dus omul de bine din ţară şi nu mai este niciun om cinstit printre oameni; toţi stau la pândă ca să verse sânge, fiecare întinde o cursă fratelui său. (Mica 7:2)Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine, cel mai cinstit este mai rău decât un tufiş de spini. Ziua vestită de toţi prorocii Tăi, pedeapsa Ta se apropie! Atunci va fi uluiala lor. (Mica 7:4)
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Luni                         1 august

2. O ALIANŢĂ NESFÂNTĂ

a. Ce apel a făcut Dumnezeu în mijlocul crizei din timpul lui 
Ahaz? Mica 6:1-5. Cum a descris El situația și ce a făcut El în 
acest caz? Isaia 28:5-13.

„În fiecare veac, de dragul celor care au rămas credincioşi şi datorită dra-
gostei Sale nemărginite faţă de cei rătăciţi, Dumnezeu a răbdat îndelung răz-
vrătirea şi a stăruit de ei să părăsească drumul lor rău şi să se întoarcă la El. 
`Învăţătură după învăţătură, poruncă peste poruncă, ... puţin aici, puţin aco-
lo,` prin bărbaţi rânduiţi de El, i-a învăţat pe călcătorii Legii calea neprihănirii  
(Isaia 28:10).

La fel a fost şi în timpul domniei lui Ahaz. O invitaţie după alta a fost trimi-
să Israelului rătăcitor ca să-l întoarcă la credincioşia faţă de Iehova. Apelurile 
profeţilor erau înduioşătoare şi, în timp ce ei stăteau înaintea poporului, în-
demnându-l stăruitor la pocăinţă şi reformă, cuvintele lor aduceau roade spre 
slava lui Dumnezeu.” - Profeţi și regi, pg. 324, 325, engl. (cap. Ahaz). 

b. Cu toate că Ahaz a ignorat apelurile profeților și a continuat 
în calea idolatriei, ce l-a înspăimântat la final? 2 Regi 16:5. 
De ce a permis Dumnezeu să se întâmple acest lucru?  
2 Cronici 29:6-8.

„Dacă Ahaz şi oamenii de frunte ai împărăţiei lui ar fi fost slujitori credincioşi 
ai Celui Preaînalt, nu ar fi avut teamă de o alianţă atât de neobişnuită ca ace-
ea care se formase împotriva lor. Dar călcarea repetată a legii i-a făcut lipsiţi 
de putere. Loviţi de o spaimă de nedescris faţă de judecăţile unui Dumnezeu 
ofensat, ̀  inima împăratului şi a poporului său a tremurat, cum se clatină copa-
cii din pădure când bate vântul` (Isaia 7:2).” – Ibid. pg. 328, 329, engl.

c. Ce solie a fost dată lui Ahaz în acest moment crucial? Isaia 
7:4-9. Cum a răspuns regele? 2 Regi 16:6-8.

„Ar fi fost bine pentru împărăţia lui Iuda dacă Ahaz ar fi primit solia [lui 
Isaia] ca venită din partea cerului. Dar alegând să se sprijine pe braţul omenesc, 
el a căutat ajutor la păgâni.” – Ibid., pg. 329.

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Ascultaţi, dar, ce zice Domnul: „Scoală-te, judecă-te înaintea munţilor, şi dealurile să-ţi audă glasul!… Ascultaţi, munţi, pricina Domnului şi luaţi aminte, temelii tari ale pământului! Căci Domnul are o judecată cu poporul Său şi vrea să Se judece cu Israel. – Poporul Meu, ce ţi-am făcut şi cu ce te-am ostenit? Răspunde-Mi! Căci te-am scos din ţara Egiptului, te-am izbăvit din casa robiei şi am trimis înaintea ta pe Moise, Aaron şi Maria! Poporul Meu, adu-ţi aminte ce plănuia Balac, împăratul Moabului, şi ce i-a răspuns Balaam, fiul lui Beor, şi ce s-a întâmplat din Sitim până la Ghilgal, ca să cunoşti binefacerile Domnului!” (Mica 6:1-5)În ziua aceea, Domnul oştirilor va fi o cunună strălucitoare şi o podoabă măreaţă pentru rămăşiţa poporului sau un duh de dreptate pentru cel ce şade pe scaunul de judecată şi o putere pentru cei ce dau pe vrăjmaş înapoi până la porţile lui. Dar şi ei se clatină de vin, şi băuturile tari îi ameţesc; preoţi şi proroci sunt îmbătaţi de băuturi tari, sunt stăpâniţi de vin, au ameţeli din pricina băuturilor tari; se clatină când prorocesc, se poticnesc când judecă. Toate mesele sunt pline de vărsături murdare şi nu mai este niciun loc curat. – Ei zic: „Pe cine vrea el să înveţe înţelepciunea? Cui vrea să dea învăţături? Unor copii înţărcaţi de curând, luaţi de la ţâţă? Căci dă învăţătură peste învăţătură, învăţătură peste învăţătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puţin aici, puţin acolo.” – Ei bine! Prin nişte oameni cu buze bâlbâitoare şi cu vorbirea străină va vorbi poporului acestuia, Domnul. El îi zicea: „Iată odihna; lăsaţi pe cel ostenit să se odihnească; iată locul de odihnă!” Dar ei n-au vrut să asculte, şi pentru ei cuvântul Domnului va fi: „Învăţătură peste învăţătură, învăţătură peste învăţătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puţin aici, puţin acolo”, ca, mergând, să cadă pe spate şi să se zdrobească, să dea în laţ, şi să fie prinşi. (Isaia 28:5-13)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Atunci Reţin, împăratul Siriei, şi Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, s-au suit împotriva Ierusalimului, ca să lupte împotriva lui. Au împresurat pe Ahaz, dar n-au putut să-l biruie. (2 Împăraţi 16:5)Căci părinţii noştri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru. L-au părăsit, şi-au abătut privirile de la Cortul Domnului şi i-au întors spatele. Au închis chiar uşile pridvorului şi au stins candelele, şi n-au adus Dumnezeului lui Israel nici tămâie, nici arderi de tot în Sfântul Locaş. De aceea mânia Domnului a fost peste Iuda şi peste Ierusalim şi i-a făcut de groază, de spaimă şi de bătaie de joc, cum vedeţi cu ochii voştri. (2 Cronici 29:6-8)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
şi spune-i: „Ia seama şi fii liniştit; nu te teme de nimic, şi să nu ţi se înmoaie inima din pricina acestor două cozi de tăciuni care fumegă: din pricina mâniei lui Reţin şi a Siriei, şi din pricina fiului lui Remalia! Nu te teme că Siria gândeşte rău împotriva ta şi că Efraim şi fiul lui Remalia zic: „Să ne suim împotriva lui Iuda, să batem cetatea, s-o spargem şi să punem împărat în ea pe fiul lui Tabeel.” Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Aşa ceva nu se va întâmpla şi nu va avea loc. Căci Damascul va fi capitala Siriei, şi Reţin va fi capitala Damascului. Şi peste şaizeci şi cinci de ani Efraim va fi nimicit şi nu va mai fi un popor. Samaria va fi capitala lui Efraim, şi fiul lui Remalia va fi capul Samariei. Dacă nu credeţi, nu veţi sta în picioare.” (Isaia 7:4-9)În acelaşi timp, Reţin, împăratul Siriei, a adus iarăşi Elatul sub stăpânirea sirienilor; a izgonit pe evrei din Elat, şi sirienii au venit la Elat, unde au locuit până în ziua de azi. Ahaz a trimis soli lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, să-i spună: „Eu sunt robul tău şi fiul tău; suie-te şi izbăveşte-mă din mâna împăratului Siriei şi din mâna împăratului lui Israel, care se ridică împotriva mea.” Şi Ahaz a luat argintul şi aurul din Casa Domnului şi din vistieriile casei împăratului şi l-a trimis ca dar împăratului Asiriei. (2 Împăraţi 16:6-8)
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Marţi               2 august

3. SPERANŢĂ ÎN CEASUL CEL MAI ÎNTUNECAT

a. Ce avertizări ar trebui să luăm în considerare din rezultate-
le amare ale alianței lui Ahaz cu Asiria? 2 Cronici 28:14-23.

„Tributul oferit [de Ahaz] a trezit lăcomia Asiriei şi această naţiune pre-
făcută a ameninţat iarăşi că va năvăli şi va jefui pe Iuda. Ahaz şi supuşii lui 
nefericiţi erau acum hărţuiţi de teama de a cădea cu totul în mâinile cruzilor 
asirieni.” - Profeţi și regi, pg. 329, engl. (cap. Ahaz).

b. Care a fost cea mai rea parte a apostaziei lui Ahaz? 2 Cronici 
28:24-27.

„Când regele apostat se apropia de încheierea domniei sale, a poruncit să 
fie închise porţile templului. Serviciile sfinte au fost întrerupte. Candelele nu 
au mai fost menţinute aprinse înaintea altarului. Nu au mai fost aduse jertfe 
pentru păcatele poporului. Tămâia frumos mirositoare nu se mai înălţa către 
cer în timpul jertfei de dimineaţă şi de seară. Golind curţile casei lui Dumnezeu 
şi încuindu-i porţile, locuitorii cetăţii necredincioase au ridicat cu îndrăzneală 
altare pentru închinarea la zeităţile păgâne, la colţurile străzilor, prin tot Ieru-
salimul. Păgânismul părea să triumfe; puterile întunericului aproape că predo-
minau.” – Ibid., pg. 330.

c. De ce sunt atât de periculoase alianțele și ce putem învăța 
din solia de speranță a lui Isaia pentru rămășiță? Isaia 8:9-14.

„În Iuda mai locuiau câţiva care au păstrat credinţa faţă de Iehova, refu-
zând cu hotărâre să fie atraşi în idolatrie. Către aceştia, Isaia, Mica şi tovarăşii 
lor priveau cu speranţă, în timp ce erau martori la ruina produsă în ultimii ani 
ai domniei lui Ahaz. Sanctuarul a fost închis, dar cei credincioşi aveau asigura-
rea: `Dumnezeu cu noi` (Isaia 8:10).” – Ibid.

„A fost pusă întrebarea: Ce înţelegeţi prin alianţă (engl. confederaţie, 
conjuraţie, aliere)? Cine formează alianţa? Ştiţi ce este o alianţă – o unire în-
tre oameni într-o anumită lucrare care nu poartă pecetea purităţii, cinstei, 
integrităţii ferme.” – The SDA Bible Commentary, vol. 4, pg. 1142.

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Ostaşii au lăsat pe prinşii de război şi prada înaintea căpeteniilor şi înaintea întregii adunări. Şi oamenii numiţi pe nume pentru aceasta s-au sculat şi au luat pe prinşii de război, au îmbrăcat cu prada pe toţi cei ce erau goi, le-au dat haine şi încălţăminte, le-au dat să mănânce şi să bea, i-au uns, au încălecat pe măgari pe toţi cei osteniţi şi i-au adus la Ierihon, cetatea finicilor, la fraţii lor. Apoi s-au întors la Samaria. Pe vremea aceea, împăratul Ahaz a trimis să ceară ajutor de la împăraţii Asiriei. Edomiţii au venit iarăşi, au bătut pe Iuda şi le-au luat prinşi de război. Filistenii au năvălit în cetăţile din câmpie şi din partea de miazăzi a lui Iuda; au luat Bet-Şemeşul, Aialonul, Ghederotul, Soco şi satele lui, Timna şi satele ei, Ghimzo şi satele lui, şi s-au aşezat acolo. Căci Domnul a smerit pe Iuda, din pricina lui Ahaz, împăratul lui Israel, care avusese o purtare fără frâu în Iuda şi păcătuise împotriva Domnului. Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei, a venit împotriva lui, s-a purtat cu el cum s-ar purta cu un vrăjmaş şi nu l-a ajutat. Căci Ahaz a prădat Casa Domnului, casa împăratului şi a mai marilor, ca să facă daruri împăratului Asiriei; dar nu i-a ajutat la nimic. Pe vremea aceea, chiar când era la strâmtorare, a păcătuit şi mai mult împotriva Domnului, el, împăratul Ahaz. A adus jertfă dumnezeilor Damascului, care-l bătuseră, şi a zis: „Fiindcă dumnezeii împăraţilor Siriei le vin în ajutor, le voi aduce şi eu jertfe, ca să-mi ajute.” Dar ei au fost prilejul căderii lui şi a întregului Israel. (2 Cronici 28:14-23)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Ahaz a strâns uneltele din Casa lui Dumnezeu şi a făcut bucăţi uneltele din Casa lui Dumnezeu. A închis uşile Casei Domnului, şi-a făcut altare în toate colţurile Ierusalimului. Şi a ridicat înălţimi în fiecare cetate a lui Iuda, ca să aducă tămâie altor dumnezei. Şi a mâniat astfel pe Domnul Dumnezeul părinţilor săi. Celelalte fapte ale lui şi toate căile lui, cele dintâi şi cele de pe urmă, sunt scrise în cartea împăraţilor lui Iuda şi Israel. Ahaz a adormit cu părinţii săi şi a fost îngropat în cetatea Ierusalimului, căci nu l-au pus în mormintele împăraţilor lui Israel. Şi, în locul lui, a domnit fiul său Ezechia. (2 Cronici 28:24-27)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Scoateţi strigăte de război cât voiţi, popoare, căci tot veţi fi zdrobite; luaţi aminte, toţi cei ce locuiţi departe! Pregătiţi-vă oricât de luptă, căci tot veţi fi zdrobiţi. Pregătiţi-vă oricât de luptă, căci tot veţi fi zdrobiţi. Faceţi la planuri cât voiţi, căci nu se va alege nimic de ele! Luaţi la hotărâri cât voiţi, căci vor fi fără urmări! Căci Dumnezeu este cu noi (Emanuel). Aşa mi-a vorbit Domnul, când m-a apucat mâna Lui şi m-a înştiinţat să nu umblu pe calea poporului acestuia: „Nu numiţi uneltire tot ce numeşte poporul acesta uneltire; şi nu vă temeţi de ce se teme el, nici nu vă speriaţi! Sfinţiţi însă pe Domnul oştirilor. De El să vă temeţi şi să vă înfricoşaţi. Şi atunci El va fi un locaş sfânt, dar şi o piatră de poticnire, o stâncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laţ şi o cursă pentru locuitorii Ierusalimului! (Isaia 8:9-14)
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Miercuri               3 august

4. UN PRINCIPIU VEŞNIC

a. Ce avertizări, dacă vor fi ascultate, ne vor proteja de greșeala 
de a forma alianțe cu cei care nu aderă la adevărul prezent? 
Isaia 31:1-3.

„Satan acţionează cu puterile sale josnice pentru a determina oamenii să 
formeze alianţe şi confederaţii ale răului împotriva luminii şi împotriva Cu-
vântului lui Dumnezeu. Ateismul, papalitatea şi semi-papalitatea sunt într-o 
relaţie strânsă şi influentă cu pretinşii creştini. Părerile slabe despre inspiraţie, 
înălţarea ideilor umane provenite de la oameni aşa zis înţelepţi, pun talentul 
uman deasupra înţelepciunii şi aspectelor divine şi aşa numita ştiinţă deasu-
pra evlaviei vitale. Acestea sunt câteva din semnele zilelor din urmă.” – That I 
May Know Him, pg. 345. 

„Toţi au nevoie de înţelepciune pentru a descoperi cu atenţie misterul ne-
legiuirii care este atât de extins la sfârşitul istoriei acestui pământ. Prezentarea 
lui Dumnezeu despre lucrările detestabile ale locuitorilor, care au puterea de 
conducere în această lume, care se unesc în societăţi secrete şi în confederaţii, 
neonorând legea lui Dumnezeu, ar trebui să împuternicească poporul care 
are lumina adevărului să facă de cunoscut aceste rele. Toţi pretinşii oameni 
religioşi vor da pe faţă tot mai mult faptele lor rele; există doar două grupuri: 
cei care ţin poruncile lui Dumnezeu şi cei care se luptă împotriva legii sfinte a 
lui Dumnezeu.” – Manuscript Releases, vol. 8, pg. 322.

b. Ce principiu biblic ne avertizează împotriva alianțelor?  
2 Corintei 6:14-18.

„Cei răi sunt prinşi în legături, grupaţi în alianţe, în sindicate, în 
confederaţii. Să nu avem nicio legătură cu aceste organizaţii. Dumnezeu este 
Conducătorul nostru, Guvernatorul nostru şi El ne cheamă să ieşim din lume 
şi să fim separaţi de ea. ... Dacă refuzăm să facem aceasta, dacă vom continua 
să ne unim cu lumea şi să privim la toate problemele din punct de vedere 
omenesc, vom deveni asemenea lumii. Când politica şi ideile lumeşti guver-
nează afacerile noastre, nu putem sta pe platforma înaltă şi sfântă a adevărului 
etern.” – The SDA Bible Commentary, vol. 4, pg. 1142.

„Sindicatele şi confederaţiile lumii sunt asemenea unui şarpe. Fraţilor, 
rămâneţi în afara lor şi staţi departe de ele. Să nu aveţi nicio legătură cu ele. 
Pentru că din cauza acestor alianţe şi confederaţii, va fi curând foarte dificil 
pentru instituţiile noastre să-şi ducă lucrarea în oraşe.” – Solii Alese, vol. 2, pg. 
142 engl. (rom. cap. 14: Evitând conflictele de muncă).

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Vai de cei ce se coboară în Egipt după ajutor, se bizuie pe cai şi se încred în mulţimea carelor şi în puterea călăreţilor, dar nu privesc spre Sfântul lui Israel şi nu caută pe Domnul! Dar şi El este înţelept şi aduce nenorocirea, şi nu Îşi ia vorbele înapoi, ci Se ridică împotriva casei celor răi şi împotriva ajutorului celor ce săvârşesc nelegiuirea. Căci egipteanul este om, nu Dumnezeu, şi caii lui sunt carne, nu duh. Doar mâna să-Şi întindă Domnul, şi ocrotitorul se va clătina, iar cel ocrotit va cădea, şi vor pieri cu toţii. (Isaia 31:1-3)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui Viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.” De aceea: „Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul cel Atotputernic.” (2 Corinteni 6:14-18)
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Joi                4 august

5. UN CONCEPT EXTINS

a. Cum ilustrează Inspirația agitația vieții de la oraș și alianțele 
cerute de ea – în contrast cu viața liniștită pe care Dumne-
zeu o dorește pentru poporul Său? Naum 2:4; Plângeri 5:4; 
Isaia 32:17-19.

„Planul lui Dumnezeu a fost ca poporul Său să locuiască afară din oraşe şi 
din aceste avanposturi să avertizeze oraşele şi să ridice în ele memoriale pentru 
Dumnezeu. Trebuie să existe o influenţă puternică în oraşe astfel încât solia de 
avertizare să poată fi auzită. 

Timp de ani avertizarea a fost dată poporului nostru: ieşiţi din Battle Creek. 
Dar din cauza urmăririi multor interese, era convenabil să locuiască acolo şi oa-
menii nu aveau vreun motiv să se mute... Mutaţi şcoala în afara Battle Creek, 
dacă este posibil. Mergeţi într-un loc unde nu sunt oameni care cred ca noi şi 
stabiliţi şcoala într-o zonă cu mult teren, astfel încât studenţii să poată fi educaţi 
principiile drepte. [Fraţii Spalding şi Magan] au ascultat instrucţiunile date. 
Aceasta a fost prima mutare. Ea a fost un succes. Dumnezeu a fost mulţumit cu 
aceasta.” – The General Conference Bulletin, 6 aprilie 1903.

„În planul pe care Dumnezeu l-a avut pentru Israel, fiecare familie avea o 
casă într-un ţinut cu suficient teren pentru a fi cultivat. Astfel erau asigurate 
atât mijloacele, cât şi mediul potrivit pentru o viaţă utilă, activă şi de auto-
întreţinere. Şi nicio invenţie a omului nu a îmbunătăţit vreodată acest plan.

Pământul are binecuvântările sale adânc ascunse pentru cei care au curaj, 
voinţă şi perseverenţă de a aduna comorile sale. Taţii şi mamele, care deţin 
porţiuni de teren şi cămine confortabile, sunt regi şi regine.

O viaţă scumpă, mobila complicată, etalarea, luxul şi comoditatea nu oferă 
condiţiile esenţiale unei vieţi fericite, utile. – Credinţa prin care trăiesc, pg. 260 
engl. (rom. cap. Regi și regine).

Vineri                      5 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Cât de departe a condus Ahaz poporul lui Iuda în apostazie?
2. În ce mod a dat pe față o necredință gravă alianța lui Ahaz cu Asiria?
3. Cum a consolat Dumnezeu credincioșii, atunci când au încetat ser-

viciile de la templu?
4. Care este problema reală a alianțelor?
5. De ce este bine pentru credința noastră să locuim la țară – în special 

în prezent?

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Duruiesc carele pe uliţe, se năpustesc unele peste altele în pieţe; parcă sunt nişte făclii la vedere şi aleargă ca fulgerele… (Naum 2:4)Apa noastră o bem pe bani, şi lemnele noastre trebuie să le plătim. (Plâng. lui Ieremia 5:4)Lucrarea neprihănirii va fi pacea; roada neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie. Poporul meu va locui în locuinţa păcii, în case fără grijă şi în adăposturi liniştite. Dar pădurea va fi prăbuşită sub grindină, şi cetatea, plecată adânc. (Isaia 32:17-19)
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   Lecţia 7                                                            Sabat, 13 august 2016

Ezechia
„Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă.” 

(1 Corinteni 10:12).
„În fiecare zi cuvintele şi faptele noastre fac o impresie asupra acelo-

ra cu care ne asociem. Cât de mare nevoie este să punem strajă buzelor 
noastre şi să ne păzim cu atenţie paşii!” – Profeţi și regi, pg. 348 engl. 
(cap. Solii din Babilon).
Recomandare pentru studiu: Profeţi și regi, pg. 331-348 engl. (cap. Ezechia şi 
                                                                                                          cap. Solii din Babilon).

Duminică              7 august

1. SPERANŢA REÎNNOITĂ

a. Ce a realizat Ezechia, fiul lui Ahaz, când a ajuns împărat al 
lui Iuda? 2 Cronici 29:1, 6-9. Care au fost primii lui pași?  
2 Cronici 29:2-5, 10.

„Ezechia a venit la tron hotărât să facă tot ce îi stă în putinţă pentru a-l 
salva pe Iuda de soarta care copleşea împărăţia de nord. Soliile profeţilor nu 
ofereau nicio încurajare pentru jumătăţile de măsură. Numai prin cea mai ho-
tărâtă reformă puteau fi evitate judecăţile ameninţătoare.

În situaţiile de criză, Ezechia s-a dovedit a fi un om al ocaziei. Imediat ce 
a urcat pe tron a început să facă planuri şi să le aducă la îndeplinire. În primul 
rând, el şi-a îndreptat atenţia spre restaurarea serviciilor de la templu, atât de 
mult neglijate.” – Profeţi și regi, pg. 311 engl. (cap. Ezechia).

b. Ce apel i-a adresat Dumnezeu lui Iuda în mod direct? Isaia 
31:6. Cum a răspuns „rămășița de calitate”? Mica 7:7-9;  
2 Cronici 29:16-20.

„Dumnezeu pregătise, într-adevăr, inimile căpeteniilor lui Iuda să por-
nească o mişcare de reformă hotărâtă, astfel încât valul de apostazie să fie 
oprit.” – Ibid., pg. 333.

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Ezechia a ajuns împărat la vârsta de douăzeci şi cinci de ani şi a domnit douăzeci şi nouă de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abia, fata lui Zaharia. (2 Cronici 29:1)Căci părinţii noştri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru. L-au părăsit, şi-au abătut privirile de la Cortul Domnului şi i-au întors spatele. Au închis chiar uşile pridvorului şi au stins candelele, şi n-au adus Dumnezeului lui Israel nici tămâie, nici arderi de tot în Sfântul Locaş. De aceea mânia Domnului a fost peste Iuda şi peste Ierusalim şi i-a făcut de groază, de spaimă şi de bătaie de joc, cum vedeţi cu ochii voştri. Şi din pricina aceasta au căzut părinţii noştri ucişi de sabie, şi fiii noştri, fiicele noastre şi nevestele noastre sunt în robie. (2 Cronici 29:6-9)El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, a deschis uşile Casei Domnului şi le-a dres. A adus pe preoţi şi pe leviţi, pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit, şi le-a zis: „Ascultaţi-mă, leviţilor! Acum sfinţiţi-vă, sfinţiţi Casa Domnului Dumnezeului părinţilor voştri şi scoateţi afară din Sfântul Locaş ce este necurat. (2 Cronici 29:2-5)Am de gând, dar, să fac legământ cu Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru ca mânia Lui aprinsă să se abată de la noi. (2 Cronici 29:10)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Întoarceţi-vă la Acela de la care v-aţi abătut mult, copii ai lui Israel! (Isaia 31:6)Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta. Nu te bucura de mine, vrăjmaşă, căci, chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăşi, chiar dacă stau în întuneric, totuşi Domnul este lumina mea! Voi suferi mânia Domnului, căci am păcătuit împotriva Lui – până ce El îmi va apăra pricina şi-mi va face dreptate; El mă va scoate la lumină, şi voi privi dreptatea Lui. (Mica 7:7-9)Preoţii au intrat înăuntrul Casei Domnului ca s-o cureţe; au scos toate necurăţiile pe care le-au găsit în Templul Domnului şi le-au pus în curtea Casei Domnului, unde le-au adunat leviţii ca să le ducă afară în pârâul Chedron. Au început aceste curăţări în ziua întâi a lunii întâi; în a opta zi a lunii au intrat în pridvorul Domnului, şi opt zile au curăţat Casa Domnului; în a şaisprezecea zi a lunii întâi isprăviseră. S-au dus apoi la împăratul Ezechia şi au zis: „Am curăţat toată Casa Domnului, altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui şi masa pâinilor pentru punerea înainte cu toate uneltele ei. Am adus iarăşi în stare bună şi am curăţat toate uneltele pe care le pângărise împăratul Ahaz în timpul domniei lui, când cu fărădelegile lui: sunt înaintea altarului Domnului.” Împăratul Ezechia s-a sculat dis-de-dimineaţă, a strâns pe mai marii cetăţii şi s-a suit la Casa Domnului. (2 Cronici 29:16-20)
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Luni               8 august

2.  BUCURIA REFORMEI

a.  Ce rugăciune profetică, prezentată cu ocazia inaugurării 
templului, și-a avut împlinirea în reforma lui Ezechia?  
1 Regi 8:33, 34. 2 Cronici 7:14.

„[1 Regi 8:33, 34 citat.] Sigiliul aprobării divine fusese pus pe această rugă-
ciune, pentru că la finalul ei căzuse foc din cer care mistuise arderea de tot şi jert-
fele, iar slava Domnului umpluse templul. (Vezi 2 Cronici 7:1). În timpul nopţii, 
Domnul se arătase lui Solomon, pentru a-i transmite că rugăciunea lui fusese 
ascultată şi harul va fi revărsat asupra celor care aveau să se închine în acel loc. 
... Aceste făgăduinţe şi-au găsit împlinirea totală în timpul reformei realizate sub 
conducerea lui Ezechia.” – Profeţi și Regi, pg. 335, engl. (cap. Ezechia).

b. Descrieți succesul reformei lui Ezechia. 2 Cronici 30:1, 9-13, 
21-23, 26, 27.

„Cele şapte zile destinate de obicei sărbătorii Paştelui au trecut prea repe-
de, iar închinătorii s-au hotărât să petreacă încă şapte zile, pentru a înţelege 
mai mult calea Domnului. Preoţii învăţători şi-au continuat lucrarea de instru-
ire din cartea legii; poporul se aduna zilnic la templu şi aducea tributul său de 
laudă şi mulţumire; şi când adunarea cea mare se apropia de final, era evident 
că Dumnezeu lucrase în mod minunat pentru convertirea lui Iuda cel apostazi-
at şi pentru oprirea valului de idolatrie care ameninţa să înlăture totul înaintea 
lui. Avertismentele solemne ale profeţilor nu fuseseră rostite în zadar.” – Ibid., 
pg. 337, 338.

c.  Ce pași, care au urmat după Paște, au fost un semn al 
autenticității reformei lui Ezechia? 2 Cronici 31:1, 5, 6. Cum 
a fost descrisă domnia lui? 2 Cronici 31: 20, 21; 2 Regi 18:4-7.

„Domnia lui Ezechia a fost caracterizată printr-o serie de prevederi chibzu-
ite, care au descoperit naţiunilor din jur faptul că Dumnezeul lui Israel era cu 
poporul Său.” – Ibid., pg. 339.

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Când poporul Tău, Israel, va fi bătut de vrăjmaş, pentru că a păcătuit împotriva Ta: dacă se vor întoarce la Tine şi vor da slavă Numelui Tău, dacă Îţi vor face rugăciuni şi cereri în Casa aceasta – ascultă-i din ceruri, iartă păcatul poporului Tău, Israel, şi întoarce-i în ţara pe care ai dat-o părinţilor lor! (1 Împăraţi 8:33-34)dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara. (2 Cronici 7:14)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Ezechia a trimis soli în tot Israelul şi Iuda şi a scris scrisori şi lui Efraim şi lui Manase ca să vină la Casa Domnului la Ierusalim să prăznuiască Paştile în cinstea Domnului Dumnezeului lui Israel. (2 Cronici 30:1)Dacă vă întoarceţi la Domnul, fraţii voştri şi fiii voştri vor găsi milă la cei ce i-au luat robi şi se vor întoarce în ţară. Căci Domnul Dumnezeul vostru este milostiv şi îndurător şi nu-Şi va întoarce faţa de la voi, dacă vă întoarceţi la El.” Alergătorii au mers astfel din cetate în cetate prin ţara lui Efraim şi Manase până la Zabulon. Dar ei râdeau şi îşi băteau joc de ei. Însă câţiva oameni din Aşer, din Manase şi Zabulon s-au smerit şi au venit la Ierusalim. În Iuda, de asemenea, mâna lui Dumnezeu a lucrat şi le-a dat o singură inimă, ca să-i facă să împlinească porunca împăratului şi a căpeteniilor, după cuvântul Domnului. Un popor în mare număr s-a adunat la Ierusalim să prăznuiască sărbătoarea Azimelor în luna a doua: a fost o adunare foarte mare. (2 Cronici 30:9-13)Astfel copiii lui Israel care se aflau la Ierusalim au prăznuit sărbătoarea Azimelor şapte zile, cu mare bucurie. Şi în fiecare zi leviţii şi preoţii lăudau pe Domnul cu instrumente care răsunau în cinstea Lui. Ezechia a vorbit inimii tuturor leviţilor, care arătau o mare pricepere pentru slujba Domnului. Şapte zile au mâncat dobitoacele jertfite, aducând jertfe de mulţumire şi lăudând pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor. Toată adunarea a fost de părere să mai prăznuiască alte şapte zile. Şi au prăznuit cu bucurie încă şapte zile. (2 Cronici 30:21-23)A fost mare veselie la Ierusalim. De pe vremea lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, nu mai fusese la Ierusalim aşa ceva. Preoţii şi leviţii s-au sculat şi au binecuvântat poporul. Glasul lor a fost auzit, şi rugăciunea lor a ajuns până la ceruri, până la locuinţa sfântă a Domnului. (2 Cronici 30:26-27)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Când s-au isprăvit toate acestea, toţi cei din Israel care erau de faţă au plecat în cetăţile lui Iuda şi au sfărâmat stâlpii idoleşti, au tăiat Astarteile şi au surpat de tot înălţimile şi altarele din tot Iuda şi Beniamin şi din Efraim şi Manase. Apoi toţi copiii lui Israel s-au întors în cetăţile lor, fiecare la moşia lui. (2 Cronici 31:1)Când a ieşit porunca aceasta, copiii lui Israel au dat din belşug cele dintâi roade de grâu, de must, de untdelemn, de miere şi din toate roadele de pe câmp; au adus din belşug şi zeciuiala din toate. Totodată, copiii lui Israel şi Iuda care locuiau în cetăţile lui Iuda au dat zeciuiala din boi şi oi şi zeciuiala din lucrurile sfinte care erau închinate Domnului Dumnezeului lor şi au făcut mai multe grămezi. (2 Cronici 31:5-6)Iată ce a făcut Ezechia în tot Iuda. El a făcut ce este bine, ce este drept, ce este adevărat, înaintea Domnului Dumnezeului său. A lucrat cu toată inima şi a izbutit în tot ce a făcut pentru Casa lui Dumnezeu, pentru Lege şi pentru porunci, ca să caute pe Dumnezeul său. (2 Cronici 31:20-21)A îndepărtat înălţimile, a sfărâmat stâlpii idoleşti, a tăiat Astarteile şi a sfărâmat în bucăţi şarpele de aramă pe care-l făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui: îl numeau Nehuştan. El şi-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel; şi dintre toţi împăraţii lui Iuda, care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. El s-a alipit de Domnul, nu s-a abătut de la El şi a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise, Domnul. Şi Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ce a făcut. El s-a răsculat împotriva împăratului Asiriei şi nu i-a mai fost supus. (2 Împăraţi 18:4-7)
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Marţi                       9 august

3.  HAR ŞI O MISIUNE

a.  Ce solie a venit la Ezechia când acesta era bolnav și în ce 
mod i s-a oferit har? 2 Regi 20:1-7. Cum și-a exprimat el 
recunoștința? Isaia 38:9-20.

„Restaurat la puterea lui iniţială, regele lui Iuda a recunoscut harul lui Ie-
hova prin cuvintele unei cântări şi a făgăduit să-şi petreacă restul zilelor într-o 
slujire de bună voie a Regelui Regilor. Recunoaşterea sa plină de mulţumire a 
purtării de grijă îndurătoare a lui Dumnezeu faţă de el, reprezintă o inspiraţie 
pentru toţi cei care doresc să-şi petreacă anii vieţii spre slava Creatorului lor.” 
– Profeţi și regi, pg. 342, engl. (cap. Ezechia).

b. Prin ce semn a confirmat Dumnezeu făgăduința Sa față de 
Ezechia și ce reacție a stârnit această lumină într-o țară în-
depărtată? 2 Regi 20:8-12.

„În văile fertile ale Tigrului şi Eufratului locuia un popor vechi care, deşi la 
acel moment era rob Asiriei, era rânduit să conducă lumea. În mijlocul acestui 
popor erau bărbaţi înţelepţi care acordau o atenţie deosebită studiului astrono-
miei, iar când au observat că umbra de pe cadran se întorsese cu zece trepte, au 
fost foarte uimiţi. Împăratul lor, Merodac-Baladan, aflând că această minune a 
fost făcută ca semn prin care Dumnezeul cerului îi acordase o prelungire vieţii 
regelui lui Iuda, a trimis ambasadori la Ezechia să-l felicite pentru vindecare şi 
să afle, dacă este posibil, mai multe despre Dumnezeul, care a fost în stare să 
realizeze o minune atât de mare.

Vizita acestor soli din partea împăratului din acea ţară îndepărtată, i-a dat 
lui Ezechia ocazia să-L înalţe pe viul Dumnezeu. Cât de uşor i-ar fi fost să le 
vorbească despre Dumnezeu, ca susţinător al tuturor lucrurilor create, prin 
a cărui favoare îi fusese cruţată viaţa, când toată speranţa se spulberase. Ce 
transformări semnificative ar fi avut loc dacă aceşti căutători ai adevărului de 
pe câmpiile Haldeei ar fi fost conduşi să înţeleagă suveranitatea supremă a 
viului Dumnezeu!” – Ibid., pg. 344.

c. Ce putem învăța din ocazia misionară pe care Dumnezeu 
i-a oferit-o lui Ezechia? Coloseni 4:5; Apocalipsa 3:18 (u.p.).

„Ochii trebuie să fie unşi cu alifia cerească pentru a vedea şi a simţi oca-
ziile.” –  9 T., pg. 130 engl. (cap. Un apel către laici).

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el şi i-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: „Rânduieşte ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri şi nu vei mai trăi.” Ezechia s-a întors cu faţa la perete şi a făcut Domnului următoarea rugăciune: „Doamne, adu-Ţi aminte că am umblat înaintea feţei Tale cu credincioşie şi curăţie de inimă şi am făcut ce este bine înaintea Ta!” Şi Ezechia a vărsat multe lacrimi. Isaia, care ieşise, n-ajunsese încă în curtea din mijloc, când cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Întoarce-te şi spune lui Ezechia, căpetenia poporului Meu: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul tatălui tău David: „Ţi-am auzit rugăciunea şi ţi-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos; a treia zi, te vei sui la Casa Domnului. Voi mai adăuga cincisprezece ani la zilele tale. Te voi izbăvi, pe tine şi cetatea aceasta, din mâna împăratului Asiriei şi voi ocroti cetatea aceasta, din pricina Mea şi din pricina robului Meu David.” Isaia a zis: „Luaţi o turtă de smochine.” Au luat-o şi au pus-o pe umflătură. Şi Ezechia s-a vindecat. (2 Împăraţi 20:1-7)Cântarea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, cu prilejul bolii şi însănătoşirii lui: „Ziceam: „În cei mai buni ani ai vieţii mele trebuie să mă duc la porţile Locuinţei morţilor! Sunt pedepsit cu pierderea celorlalţi ani ai mei care-mi mai rămân!” Ziceam: „Nu voi mai vedea pe Domnul, pe Domnul, în pământul celor vii; nu voi mai vedea pe niciun om în Locuinţa morţilor! Locuinţa mea este luată şi mutată de la mine, ca o colibă de păstori. Îmi simt firul vieţii tăiat ca de un ţesător care m-ar rupe din ţesătura lui. Până deseară îmi vei pune capăt! Am strigat până dimineaţa; ca un leu, îmi zdrobise toate oasele! Până deseară îmi vei pune capăt! Ciripeam ca o rândunică, croncăneam ca un cocor şi gemeam ca o porumbiţă. Ochii-mi priveau topiţi spre cer: „Doamne, sunt în necaz, ajută-mă!” Ce să mai spun? El mi-a răspuns şi m-a ascultat. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce am fost întristat astfel. Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viaţă, prin ea mai am şi eu suflare, căci Tu mă faci sănătos şi îmi dai iarăşi viaţa. Iată, chiar suferinţele mele erau spre mântuirea mea; Tu ai găsit plăcere să-mi scoţi sufletul din groapa putrezirii. Căci ai aruncat înapoia Ta toate păcatele mele! Căci nu Locuinţa morţilor Te laudă, nu moartea Te măreşte, şi cei ce s-au coborât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioşia Ta. Ci cel viu, da, cel viu Te laudă, ca mine astăzi. Tatăl face cunoscut copiilor săi credincioşia Ta. Domnul m-a mântuit! De aceea, în toate zilele vieţii noastre vom suna din corzile instrumentelor noastre în Casa Domnului.” (Isaia 38:9-20)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Ezechia zisese lui Isaia: „După care semn voi cunoaşte că mă va vindeca Domnul şi că mă voi sui a treia zi la Casa Domnului?” Şi Isaia a zis: „Iată, din partea Domnului, semnul după care vei cunoaşte că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit: „Cum vrei: să treacă umbra peste zece trepte înainte sau să dea înapoi cu zece trepte?” Ezechia a răspuns: „Nu este mare lucru ca umbra să treacă înainte peste zece trepte; ci mai bine să se dea înapoi cu zece trepte.” Atunci Isaia, prorocul, s-a rugat Domnului, şi Domnul a dat cu zece trepte înapoi umbra din locul în care se coborâse pe cadranul soarelui lui Ahaz. În acelaşi timp, Berodac-Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare şi un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia. (2 Împăraţi 20:8-12)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei de afară; răscumpăraţi vremea. (Coloseni 4:5)te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţat prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. (Apocalipsa 3:18)
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Miercuri              10 august

4.  O MARE GREŞEALĂ

a.  Ce greșeală a umbrit raportul bun al lui Ezechia? 2 Cronici 
32:25, 31; Isaia 39:1-4.

„Mândria şi vanitatea au pus stăpânire pe inima lui Ezechia şi, în înălţare 
de sine, el a deschis înaintea ochilor lacomi tezaurele cu care Dumnezeu 
îmbogăţise poporul Său. ... [Isaia 39:2 citat.]. El nu a făcut aceasta pentru a 
slăvi pe Dumnezeu, ci pentru a se înălţa în ochii prinţilor străini. El nu a stat 
să se gândească la faptul că aceşti bărbaţi erau reprezentanţii unei naţiuni pu-
ternice, fără temere şi fără dragoste faţă de Dumnezeu în inimile lor şi că era 
imprudent să facă din ei confidenţii săi în ce priveşte bogăţiile vremelnice ale 
poporului.

Vizita ambasadorilor la Ezechia a fost un test al recunoştinţei şi devoţiunii 
sale. ...[2 Cronici 32:31 citat.] Dacă Ezechia ar fi folosit ocazia, care i-a fost dată, 
pentru a da mărturie despre puterea, bunătatea şi mila Dumnezeului lui Isra-
el, raportul trimişilor ar fi fost o lumină pătrunzătoare în întuneric. Dar el s-a 
înălţat mai presus de Domnul oştirilor. El `n-a răsplătit binefacerea pe care a 
primit-o, căci i s-a îngâmfat inima` (versetul 25).

Ce teribile aveau să fie consecinţele! Lui Isaia i s-a descoperit că ambasa-
dorii, care se întorceau cu raportul bogăţiilor pe care le văzuseră, şi împăratul 
Babilonului şi sfetnicii lui aveau să plănuiască să-şi îmbogăţească propria ţară 
prin comorile Ierusalimului. Ezechia păcătuise grav; `Mânia Domnului a venit 
peste el, peste Iuda şi peste Ierusalim` (versetul 25).” – Profeţi și regi, pg. 344-
346, engl. (cap. 29: Solii din Babilon).

b. Ce vești a trebuit să îi transmită Isaia lui Ezechia - și cum s-a 
căit împăratul de imprudența sa? Isaia 39:5-8; 2 Cronici 
32:26.

„În anii care i-au rămas, împăratul lui Iuda avea să aibă multă propăşire 
datorită efortului său statornic de a răscumpăra trecutul şi a aduce onoare nu-
melui lui Dumnezeu, Cel căruia Îi slujise; cu toate acestea, credinţa avea să îi fie 
greu încercată şi avea să înveţe că numai punându-şi toată încrederea în Iehova 
putea nădăjdui să biruiască puterile întunericului, care complotau pentru rui-
narea lui şi distrugerea definitivă a poporului său.” – Ibid., pg. 347.

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci i s-a îngâmfat inima. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda şi peste Ierusalim. (2 Cronici 32:25)Însă, când au trimis căpeteniile Babilonului soli la el să întrebe de minunea care avusese loc în ţară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. (2 Cronici 32:31)În acelaşi timp, Merodac-Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare şi un dar lui Ezechia, pentru că aflase de boala şi însănătoşirea lui. Ezechia s-a bucurat şi a arătat trimişilor locul unde erau lucrurile lui de preţ, argintul şi aurul, miresmele şi untdelemnul de preţ, toată casa lui de arme şi tot ce se afla în vistieriile lui: n-a rămas nimic în casa şi în ţinuturile lui pe care să nu li-l fi arătat. Prorocul Isaia a venit apoi la împăratul Ezechia şi l-a întrebat: „Ce au spus oamenii aceia şi de unde au venit la tine?” Ezechia a răspuns: „Au venit la mine dintr-o ţară depărtată, din Babilon.” Isaia a mai zis: „Ce au văzut în casa ta?” Ezechia a răspuns: „Au văzut tot ce este în casa mea: n-a rămas nimic în vistieriile mele pe care să nu li-l fi arătat.” (Isaia 39:1-4)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Atunci Isaia a zis lui Ezechia: „Ascultă cuvântul Domnului oştirilor: „Iată, vor veni vremurile când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta şi tot ce au strâns părinţii tăi până în ziua de azi; nimic nu va rămâne, zice Domnul. Şi vor lua din fiii tăi ieşiţi din tine, pe care-i vei naşte, ca să-i facă fameni în casa împăratului Babilonului.” Ezechia a răspuns lui Isaia: „Cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun. Căci, a adăugat el, măcar în timpul vieţii mele va fi pace şi linişte!” (Isaia 39:5-8)Atunci Ezechia s-a smerit din mândria lui, împreună cu locuitorii Ierusalimului, şi mânia Domnului n-a venit peste ei în timpul vieţii lui Ezechia. (2 Cronici 32:26)
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Joi                      11 august

5. PREGĂTIT ÎNTOTDEAUNA CU BLÂNDEŢE

a. Ce ar trebui noi toți să învățăm din experiența lui Ezechia 
cu ambasadorii babilonieni? Psalmii 141:3; 1 Corinteni 
10:12; 1 Petru 3:15.

„Istoria eşecului lui Ezechia în a se dovedi credincios misiunii sale cu oca-
zia vizitei ambasadorilor cuprinde o lecţie importantă pentru noi toţi. Noi tre-
buie să vorbim mult, mai mult decât o facem, despre capitolele preţioase din 
experienţa noastră, despre mila şi bunătatea lui Dumnezeu, despre adâncimile 
fără egal ale dragostei Salvatorului. ...

În fiecare zi din viaţa noastră, cuvintele şi faptele lasă impresii asupra acelora 
cu care ne asociem. Cât de mare este nevoia de a pune o strajă buzelor noastre şi de 
a ne păzi cu atenţie paşii noştri! O acţiune nesăbuită, un pas imprudent şi valurile 
furioase ale unei ispite puternice pot arunca un suflet pe calea ce duce în jos. ...

Pe de altă parte, dacă prin exemplul nostru îi ajutăm pe alţii în dezvoltarea 
principiilor bune, noi le oferim puterea de a face bine. La rândul lor ei exerci-
tă aceeaşi influenţă benefică asupra altora. Astfel sute şi mii sunt ajutaţi prin 
influenţa pe care nici măcar nu o bănuim.” - Profeţi și regi, pg. 347, 348, engl. 
(cap. 29: Solii din Babilon).

„Când glasul Domului întreabă: `Pe cine să trimit şi cine va merge pentru 
Noi:` Duhul Sfânt pune în inimă răspunsul: `Iată-mă, trimite-mă` (Isaia 6:8). 
Dar ţineţi minte că mai întâi cărbunele aprins de pe altar trebuie să vă atingă 
buzele. Atunci cuvintele pe care le spuneţi vor fi înţelepte şi sfinte. Atunci veţi 
avea înţelepciunea de a şti ce să spuneţi şi ce să lăsaţi nespus. ...

[1 Petru 3:15 citat.] Pentru ce să existe teamă? Să vă temeţi ca nu cumva 
cuvintele voastre să indice importanţă de sine, ca nu cumva să fie rostite cu-
vinte nechibzuite, ca nu cumva cuvintele şi purtarea voastră să nu fie după 
asemănarea lui Hristos. Staţi strâns legaţi de Hristos şi de adevărul prezent aşa 
cum este în El.” –  6 T., pg. 325, engl. (cap. Colportorul, un lucrător al Evangheliei).

Vineri            12 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. De ce putem fi inspirați de abordarea entuziastă a urmașului lui Ahaz?
2. De ce domnia lui Ezechia a fost încununată cu bucurie și succes?
3. În afară de faptul că l-a ajutat pe regele lui Iuda, pe cine altcineva 

încerca Dumnezeu să atragă?
4. Ce a uitat Ezechia atunci când ambasadorii au venit în vizită?
5. De ce trebuie să veghem când căutăm să-L mărturisim pe Dumnezeu?

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele şi păzeşte uşa buzelor mele! (Psalmi 141:3)Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. (1 Corinteni 10:12)Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă, (1 Petru 3:15)
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   Lecţia 8                                                             Sabat, 20 august 2016

Mândrie și umilință
„Fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva ce-

lor mândri, dar celor smeriți le dă har.” (1 Petru 5:5).
„Mândria Asiriei şi căderea ei trebuie să servească drept lecţie până 

la sfârşitul timpului.” – Profeţi și regi, pg. 366, engl. (cap. 30: Izbăvirea de 
sub puterea Asiriei).
Recomandare pentru studiu: Profeţi și regi, pg. 349-366 (cap. 30: Izbăvirea de sub  
                            puterea Asiriei). 

Duminică            14 august

1. CONDUCERE CREDINCIOASĂ

a. Prin ce discurs a încurajat Ezechia poporul să-i înfrunte pe 
asirieni și cum au fost de folos cuvintele lui Isaia în această 
criză? 2 Cronici 32:7, 8 (prima parte); Isaia 12:6.

„În vremea venirii lui Ezechia pe tronul lui Iuda, asirienii luaseră deja prizo-
nieri un număr mare dintre copiii lui Israel din regatul de nord; iar la câţiva ani 
după ce începuse el să domnească, şi în timp ce întărea încă fortăreţele Ierusali-
mului, asirienii au asediat şi au cucerit Samaria şi au răspândit cele zece seminţii 
în multe provincii asiriene. Graniţele lui Iuda erau doar la câteva mile distanţă 
şi Ierusalimul la mai puţin de cincizeci de mile distanţă; iar prada semnificativă 
care se găsea în templu avea să tenteze vrăjmaşul să se întoarcă. Dar regele lui 
Iuda se hotărâse să-şi facă partea, pregătindu-se să reziste vrăjmaşului.” - Profeţi 
și regi, pg. 351, engl. (cap. 30: Izbăvirea de sub puterea Asiriei).

b. De ce putea să se încreadă Ezechia în ajutorul lui Dumne-
zeu? Isaia 10:12, 24-27; 14: 24-27. Cum a răspuns poporul la 
apelul său? 2 Cronici 32:8 (ultima parte).

„Nimic altceva nu inspira credinţa atât de repede precum exercitarea ei. 
Regele lui Iuda se pregătise pentru furtună; şi acum, încrezător că profeţia îm-
potriva asirienilor avea să se împlinească, el şi-a pus încrederea în Dumnezeu.” 
– Ibid.

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
„Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă. Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi înaintea împăratului Asiriei şi înaintea întregii mulţimi care este cu el; căci cu noi sunt mai mulţi decât cu el. Cu el este un braţ de carne, dar cu noi este Domnul Dumnezeul nostru care ne va ajuta şi va lupta pentru noi.” Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda. (2 Cronici 32:7-8)Strigă de bucurie şi veselie, locuitoare a Sionului, căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel.” (Isaia 12:6)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
„Dar, după ce Domnul Îşi va împlini toată lucrarea Lui pe muntele Sionului şi la Ierusalim, voi pedepsi – zice Domnul – pe împăratul Asiriei pentru rodul inimii lui îngâmfate şi pentru trufia privirilor lui semeţe, (Isaia 10:12)Totuşi aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul oştirilor: „Poporul Meu, care locuieşti în Sion, nu te teme de asirian; da, el te loveşte cu nuiaua şi îşi ridică toiagul asupra ta cum făceau egiptenii. Dar, peste puţină vreme, pedeapsa va înceta, şi mânia Mea se va întoarce împotriva lui, ca să-l nimicească.” Domnul oştirilor va învârti biciul împotriva lui, cum a lovit pe Madian la stânca Oreb; şi Îşi va mai ridica toiagul o dată asupra mării, ca odinioară în Egipt. În ziua aceea se va lua povara lui de pe umărul tău, şi jugul lui, de pe gâtul tău, ba încă jugul va crăpa de grăsime. (Isaia 10:24-27)Domnul oştirilor a jurat şi a zis: „Da, ce am hotărât se va întâmpla, ce am pus la cale se va împlini. Voi zdrobi pe asirian în ţara Mea, îl voi călca în picioare pe munţii Mei; astfel jugul lui se va lua de pe ei, şi povara lui va fi luată de pe umerii lor. Iată hotărârea luată împotriva întregului pământ, iată mâna întinsă peste toate neamurile. Domnul oştirilor a luat această hotărâre: cine I se va împotrivi? Mâna Lui este întinsă: cine o va abate?” (Isaia 14:24-27)Cu el este un braţ de carne, dar cu noi este Domnul Dumnezeul nostru care ne va ajuta şi va lupta pentru noi.” Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda. (2 Cronici 32:8)
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Luni                             15 august

2. SOSEŞTE CRIZA

a. Când, în ciuda tuturor aparențelor, perspectivele păreau 
fără speranță pentru Iuda, cum au făcut asirienii ca lucruri-
le să meargă chiar și mai rău? Isaia 36:13-20.

„Criza îndelung aşteptată a sosit în cele din urmă. Armatele Asiriei au 
pătruns în Iudeea, înaintând din biruinţă în biruinţă. Încrezători în victorie, 
conducătorii şi-au divizat forţele în două armate: una urma să se confrunte cu 
armata egipteană la miazăzi, iar cealaltă avea să asedieze Ierusalimul.

Singura speranţă a lui Iuda era acum în Dumnezeu. Orice ajutor posibil 
din partea Egiptului fusese înlăturat şi niciun alt popor nu era în apropiere 
pentru a-i întinde o mână prietenoasă. 

Căpeteniile asiriene, sigure de puterea forţelor lor disciplinate, au stabi-
lit o întâlnire cu căpeteniile lui Iuda, ocazie în care au cerut cu impertinenţă 
predarea cetăţii. Această cerere a fost însoţită de blesteme hulitoare împotri-
va Dumnezeului evreilor. Datorită slăbiciunii şi apostaziei lui Israel şi Iuda, 
numele lui Dumnezeu nu mai era de temut printre popoare, ci devenise un 
subiect de batjocură continuă.” - Profeţi și regi, pg. 352, engl. (cap. 30: Izbăvirea 
de sub puterea Asiriei).

b. Cum a răspuns Iuda batjocorilor asirienilor aroganți și ce 
ne amintește această experiență despre atitudine? Isaia 
36:21, 22; 37:1-4.

„Aceeaşi minte dominatoare care a complotat împotriva celor credincioşi 
în veacurile trecute, caută încă să-i elimine de pe pământ pe cei care se tem de 
Dumnezeu şi ascultă de legea Sa. ... Conducători persecutori, predicatori şi 
membri ai bisericii, se vor uni împotriva lor. Prin cuvânt şi scris, cu mândrie, 
ameninţări şi batjocură, ei vor căuta să le distrugă credinţa.” – 5 T., pg. 450, 
engl. (cap. Criza viitoare)

„Când oamenii se întâlnesc pentru cercetarea punctelor de credinţă cu privire 
la care au o diferenţă de opinie, se va manifesta spiritul care îi controlează. Acei 
care sunt de partea adevărului ar trebui să fie calmi şi stăpâni de sine. Dacă ar avea 
gândul lui Hristos, ei ar manifesta amabilitate şi politeţe. Ei nu vor fi ademeniţi să 
folosească un limbaj aspru. Ei nu se vor considera infailibili şi nici nu vor privi cu 
dispreţ asupra celor care sunt diferiţi de ei. Ei nu-i vor considera duşmani şi nu îi 
vor întâmpina cu ridiculizare sau batjocură.” – Slujitorii evangheliei (1892), pg. 389 
engl. (rom. cap. Studiul biblic). 

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Apoi Rabşache a înaintat şi a strigat cu toată puterea lui în limba evreiască: „Ascultaţi cuvintele marelui împărat, împăratul Asiriei! Aşa vorbeşte împăratul: „Nu vă lăsaţi amăgiţi de Ezechia, căci nu va putea să vă izbăvească. Nu vă lăsaţi mângâiaţi de Ezechia cu încrederea în Domnul, când vă zice: „Domnul ne va izbăvi, şi cetatea aceasta nu va fi dată în mâinile împăratului Asiriei.” Nu ascultaţi pe Ezechia. Căci aşa vorbeşte împăratul Asiriei: „Faceţi pace cu mine, supuneţi-vă mie, şi fiecare din voi va mânca din via lui şi din smochinul lui, şi va bea apă din fântâna lui, până voi veni şi vă voi lua într-o ţară ca a voastră, într-o ţară plină de grâu şi de vin, o ţară plină de pâine şi de vii.” Nu vă lăsaţi amăgiţi de Ezechia, când vă zice: „Domnul ne va izbăvi.” Oare dumnezeii neamurilor au izbăvit ei fiecare ţara lui din mâna împăratului Asiriei? Unde sunt dumnezeii Hamatului şi Arpadului? Unde sunt dumnezeii din Sefarvaim? Şi unde sunt dumnezeii Samariei? Au izbăvit ei Samaria din mâna mea? Dintre toţi dumnezeii acestor ţări, care din ei şi-a izbăvit ţara din mâna mea, pentru ca Domnul să izbăvească Ierusalimul din mâna mea?” (Isaia 36:13-20)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Dar ei au tăcut şi nu i-au răspuns o vorbă; căci împăratul dăduse porunca aceasta: „Să nu-i răspundeţi!” Şi Eliachim, fiul lui Hilchia, căpetenia casei împăratului, Şebna, logofătul, şi Ioah, fiul lui Asaf, scriitorul, au venit astfel la Ezechia cu hainele sfâşiate şi i-au spus cuvintele lui Rabşache. (Isaia 36:21-22)Când a auzit împăratul Ezechia cuvintele acestea, şi-a sfâşiat hainele, s-a acoperit cu un sac şi s-a dus în Casa Domnului. A trimis pe Eliachim, căpetenia casei împăratului, pe Şebna, logofătul, şi pe cei mai bătrâni dintre preoţi, acoperiţi cu saci, la prorocul Isaia, fiul lui Amoţ. Şi i-au zis: „Aşa vorbeşte Ezechia: „Ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeapsă şi de ocară; căci copiii sunt aproape să iasă din pântecele mamei lor, şi totuşi mamele n-au putere să nască. Poate că Domnul Dumnezeul tău a auzit cuvintele lui Rabşache, pe care l-a trimis împăratul Asiriei, stăpânul său, să batjocorească pe Dumnezeul cel Viu, şi poate că Domnul Dumnezeul tău îl va pedepsi pentru cuvintele pe care le-a auzit. Înalţă, dar, o rugăciune pentru rămăşiţa care a mai rămas.” (Isaia 37:1-4)
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Marţi                     16 august

3. CREDINŢĂ ÎN CIRCUMSTANŢE SUMBRE

a. Ce solie a trimis Dumnezeu lui Ezechia, prin Isaia, la mo-
mentul culminant al crizei lui Iuda cu Asiria? 2 Regi 19:5-7. 
De ce este atât de important pentru noi să medităm la aceste 
experiențe istorice?

„Dumnezeu doreşte să ne amintim de modul în care S-a purtat cu poporul 
său din trecut pentru a-l salva de vrăjmaşii săi. El a ales întotdeauna cazurile 
extreme pentru a-şi manifesta puterea, atunci când se părea că nu mai este 
nicio şansă de salvare din lucrările lui Satan. Nevoia omului este ocazia lui 
Dumnezeu.” – 5 T., pg. 714, engl. (cap. Conflictul ce ne stă în faţă). 

„Nu în absenţa încercării, ci în mijlocul acesteia, se dezvoltă caracterul 
creştin. Expus respingerii şi împotrivirii, urmaşul lui Hristos este condus la o 
veghere mai bună şi la o rugăciune mai serioasă către Ajutorul cel puternic. În-
cercarea severă îndurată prin harul lui Dumnezeu, dezvoltă răbdare, vigilenţă, 
curaj şi o încredere adâncă şi dăinuitoare în Dumnezeu. Triumful credinţei este 
cel care-i întăreşte pe ascultători să îndure şi să fie puternici; să se supună şi 
astfel să biruiască; să fie daţi morţii în fiecare zi, şi totuşi să trăiască; să poarte 
crucea şi să câştige coroana de slavă.” – Istoria faptelor apostolilor, pg. 467, 468, 
engl. (cap. 44: Casa Cezarului).

„Cei care în final biruiesc vor trece prin perioade de confuzie teribilă şi 
încercări în viaţa lor religioasă; dar ei nu trebuie să renunţe la încrederea lor, 
pentru că aceasta este o parte a disciplinei lor în şcoala lui Hristos şi ea este 
esenţială pentru ca toată zgura să poată fi îndepărtată.” – Solii pentru tineret, 
pg. 63 engl. (rom. cap. 14). .

b. Ce au făcut Isaia și Ezechia în timpul crizei? 2 Cronici 32:20; 
2 Regi 19:14-19.

„Rugăciunile lui Ezechia în favoarea lui Iuda şi a cinstei Conducătorului 
lor Suprem erau în armonie cu gândul lui Dumnezeu. În binecuvântarea rosti-
tă la consacrarea templului, Solomon se rugase Domnului ̀ să facă în tot timpul 
dreptate robului său şi poporului Său Israel, pentru ca toate popoarele pămân-
tului să poată cunoaşte că Domnul este Dumnezeu şi că nu este alt Dumnezeu 
afară de El` (1 Regi 8:59, 60). Domnul avea să Îşi manifeste favoarea îndeosebi 
atunci când, în timp de război sau înfrângere din partea unei armate, căpeteni-
ile lui Israel aveau să intre în casa de rugăciune şi să se roage pentru eliberare.” 
- Profeţi și regi, pg. 352, engl. (cap. 30: Izbăvirea de sub puterea Asiriei).

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Slujitorii împăratului Ezechia s-au dus, dar, la Isaia. Şi Isaia le-a zis: „Iată ce să spuneţi stăpânului vostru: „Aşa vorbeşte Domnul: „Nu te speria de cuvintele pe care le-ai auzit şi prin care M-au batjocorit slujitorii împăratului Asiriei. Voi pune în el un duh care îl va face ca, la auzul unei veşti pe care o va primi, să se întoarcă în ţara lui; şi-l voi face să cadă ucis de sabie în ţara lui.” (2 Împăraţi 19:5-7)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Împăratul Ezechia şi prorocul Isaia, fiul lui Amoţ, au început să se roage pentru lucrul acesta şi au strigat către cer. (2 Cronici 32:20)Ezechia a luat scrisoarea din mâna solilor şi a citit-o. Apoi s-a suit la Casa Domnului şi a întins-o înaintea Domnului, căruia i-a făcut următoarea rugăciune: „Doamne Dumnezeul lui Israel care şezi pe heruvimi! Tu eşti singurul Dumnezeu al tuturor împărăţiilor pământului! Tu ai făcut cerurile şi pământul. Doamne, pleacă-Ţi urechea şi ascultă! Doamne, deschide-Ţi ochii şi priveşte. Auzi cuvintele lui Sanherib, care a trimis pe Rabşache să batjocorească pe Dumnezeul cel Viu. Da, Doamne, este adevărat că împăraţii Asiriei au nimicit neamurile şi le-au pustiit ţările şi că au aruncat în foc pe dumnezeii lor; dar ei nu erau dumnezei, ci erau lucrări făcute de mâna omului, erau lemn şi piatră; şi i-au nimicit. Acum, Doamne Dumnezeul nostru, izbăveşte-ne din mâna lui Sanherib, ca să ştie toate împărăţiile pământului că numai Tu eşti Dumnezeu, Doamne!” (2 Împăraţi 19:14-19)
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Miercuri             17 august

4. DUMNEZEU SCHIMBĂ LUCRURI DE DRAGUL  
        DREPTĂŢII

a. Ce reasigurare a trimis Domnul împăratului și poporului 
lui Iuda? 2 Regi 19:20-22, 28, 32-34. Ce ar trebui să învățăm 
din modul în care Dumnezeu le-a împlinit nevoile, deși 
țara lor era pustiită? 2 Regi 19:29.

„Aşa cum era poporul lui Dumnezeu din vechime, tot la fel ar trebui să 
fim pregătiţi şi noi să înaintăm când se ridică norul, să pornim la drum şi să ne 
oprim când norul se opreşte. Trebuie să ne adaptăm mersul în conformitate cu 
ghidarea realizată de Duhul Sfânt. În loc de a urma căile plănuite de noi înşine, 
ar trebui să cooperăm cu divinitatea. Astfel vom fi împuterniciţi să ţinem pasul 
cu acela care este Conducătorul nostru.

Un om nu trebuie să fie înzestrat cu talente extraordinare pentru a fi creştin. 
Agentul uman poate nu are un cuvânt în consiliile legislative; poate nu are dreptul 
de a plănui în senate sau de a vota în parlamente; totuşi el are acces la Dumnezeu. 
Regele regilor se apleacă să asculte rugăciunea, care vine de la cel care doreşte să 
facă voia Stăpânului. O rugăciune stăruitoare înălţată dintr-o inimă sinceră, căită, 
valorează mai mult în ochii lui Dumnezeu decât vorbirea elocventă. Dumnezeu 
ascultă fiecare rugăciune oferită cu tămâia credinţei. Cel mai slab copil al Său poate 
exercita o influenţă conformă consiliilor cereşti. Ca răspuns la rugăciune reînvio-
rează Dumnezeu lucrarea Sa.” – The Review and Herald, 23 iunie 1903.

b. În ce sens prezintă destinul Asiriei un principiu general 
pentru fiecare secol? Isaia 30:27, 28; Proverbele 11:17; 16:18.

„Cu o precizie exactă, Cel Infinit păstrează raportul popoarelor. În timp ce 
oferă harul Său prin chemări la pocăinţă, acest raport rămâne deschis; dar când 
înregistrarea ajunge la un anumit punct, pe care Dumnezeu l-a fixat, atunci 
începe lucrarea mâniei sale. Raportul este închis. Răbdarea divină a luat sfârşit. 
Harul nu mai pledează în dreptul lor.” – Ibid., 3 iunie 1915.

„`Mândria Asiriei va fi frântă şi toiagul de cârmuire al Egiptului va pieri` 
(Zaharia 10:11). Acest lucru este adevărat, nu doar cu privire la popoarele care 
s-au răsculat împotriva lui Dumnezeu în timpurile din vechime, ci şi la popoa-
rele de astăzi, care nu împlinesc scopul divin. În timpul răsplătirii finale, când 
Judecătorul cel drept al întregului pământ `va cerne neamurile` (Isaia 30:28), iar 
celor care au păstrat adevărul li se va permite să intre în Cetatea lui Dumnezeu, 
bolta cerului va răsuna de cântările de biruinţă ale celor răscumpăraţi. - Profeţi și 
regi, pg. 366, engl. (cap. 30: Izbăvirea de sub puterea Asiriei).

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Atunci Isaia, fiul lui Amoţ, a trimis să spună lui Ezechia: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: „Am auzit rugăciunea pe care Mi-ai făcut-o cu privire la Sanherib, împăratul Asiriei. Iată cuvântul pe care l-a rostit Domnul împotriva lui: „Fecioara, fiica Sionului, te dispreţuieşte şi râde de tine; fata Ierusalimului dă din cap după tine. Pe cine ai batjocorit şi ai ocărât tu? Împotriva cui ai ridicat glasul? Şi împotriva cui ţi-ai ridicat ochii? Împotriva Sfântului lui Israel! (2 Împăraţi 19:20-22)Pentru că eşti furios împotriva Mea şi pentru că trufia ta a ajuns până la urechile Mele, de aceea voi pune belciugul Meu în nările tale şi zăbala Mea între buzele tale, şi te voi face să te întorci pe drumul pe care ai venit. (2 Împăraţi 19:28)De aceea, aşa vorbeşte Domnul asupra împăratului Asiriei: „Nu va intra în cetatea aceasta, nici nu va arunca săgeţi în ea, nu va sta înaintea ei cu scuturi şi nu va ridica întărituri de şanţuri împotriva ei. Se va întoarce pe drumul pe care a venit şi nu va intra în cetatea aceasta, zice Domnul. Căci Eu voi ocroti cetatea aceasta ca s-o mântuiesc, din pricina Mea şi din pricina robului Meu David.” (2 Împăraţi 19:32-34)Acesta să-ţi fie semnul: Anul acesta veţi mânca ce creşte de la sine, şi al doilea an ce va răsări din rădăcinile rămase; dar în al treilea an veţi semăna, veţi secera, veţi sădi vii şi veţi mânca din rodul lor. (2 Împăraţi 19:29)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Iată, Numele Domnului vine din depărtare! Mânia Lui este aprinsă şi un pârjol puternic; buzele Lui sunt pline de urgie, şi limba Lui este ca un foc mistuitor; suflarea Lui este ca un şuvoi ieşit din albie, care ajunge până la gât ca să ciuruiască neamurile cu ciurul nimicirii şi să pună o zăbală înşelătoare în fălcile popoarelor. (Isaia 30:27-28)Omul milostiv îşi face bine sufletului său, dar omul fără milă îşi tulbură însăşi carnea lui. – (Proverbe 11:17)Mândria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înaintea căderii. – (Proverbe 16:18)
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Joi                      18 august

5. UMILIND MÂNDRIA DIN NOI

a. Ce lecții practice ar trebui să preluăm din experiența lui 
Ezechia, Isaia și a asirienilor? 1 Petru 5:5-7; Proverbe 16:18.

„Există multe căi prin care Dumnezeu poate pedepsi, iar pedeapsa va veni cu 
siguranţă oriunde este îngăduită mândria. ... Permiteţi unui om să fie înălţat de 
simţul capacităţii proprii şi să se încreadă în puterea sa umană şi va fi cu siguranţă 
biruit de ispită. Dumnezeu îl va coborî. El îi va arăta slăbiciunea sa absolută, pentru 
ca să poată simţi nevoia de ajutor divin.” – Manuscript Releases, vol. 21, pg. 332, 333.

„Ar trebui să ne umilim zilnic înaintea lui Dumnezeu şi să nu considerăm 
că înţelepciunea noastră este desăvârşită. Ar trebui să luăm parte la lucrare cu 
seriozitate. Nu ar trebui să ne rugăm ca Dumnezeu să ne umilească; pentru că 
atunci când Dumnezeu ia controlul asupra noastră, El ne va umili într-un mod 
care nu ne va încânta. Ci trebuie să ne umilim zi de zi sub mâna puternică a 
lui Dumnezeu. Trebuie să lucrăm pentru salvarea noastră cu frică şi cutremur. 
În timp ce Dumnezeu este Cel care lucrează în noi voinţa şi înfăptuirea după 
buna Sa plăcere, noi trebuie să cooperăm cu El, pe parcurs ce El lucrează prin 
noi. Trebuie să fim atenţi să nu ne ridicăm sufletele prin înălţare de sine. Dar 
veţi spune: Cum să ştiu dacă Hristos este în inima mea? Dacă atunci când eşti 
criticat sau corectat pe calea ta şi lucrurile nu merg chiar aşa cum te-ai gândit 
că trebuie să fie - dacă în acele momente permiţi emoţiilor să se manifeste în 
loc de a accepta corecţia şi a fi răbdător şi amabil, Hristos nu locuieşte în inimă. 

Hristos a dat atâta valoare omului încât Şi-a dat propria Sa viaţă pentru răs-
cumpărarea lui; şi El pretinde fiecare putere şi facultate a fiinţei noastre pentru 
a fi în supunere desăvârşită faţă de El. Ar trebui să ne vedem valoarea doar în 
lumina în care Dumnezeu ne-a apreciat pe noi prin crucea de la Calvar. Să nu 
ne temem să arătăm umilinţa noastră prin amabilitate, curtoazie şi toleranţă. Nu 
permiteţi eului să se înalţe şi să gândească: Ei încearcă să îmi rănească propria 
persoană prin rapoartele lor false.” – The Review and Herald, 12 iulie 1887.

Vineri             19 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Cum a răspuns Ezechia adecvat în fața amenințărilor asirienilor?
2. Cum ar trebui să răspundem celor ca „Sanherib” din viața noastră?
3. Cum și-a respectat Dumnezeu legământul din vechime în criza cu 

care s-a confruntat Iuda?
4. Ce putem învăța din modul în care s-a topit prosperitatea aparentă 

a Asiriei?
5. Numiți câțiva indicatori test care arată nivelul nostru de umilință.

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.” Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe. Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. (1 Petru 5:5-7)Mândria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înaintea căderii. – (Proverbe 16:18)
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    Lecţia 9                                                            Sabat, 27 august 2016

Omenirea trasă la răspundere
„În ziua aceea, omul se va uita spre Făcătorul său și ochii i se vor 

întoarce spre Sfântul lui Israel.” (Isaia 17:7).

„Fiecare din noi ar trebui să stăm acolo unde aducem la îndeplinire 
responsabilitatea şi răspunderea noastră faţă de Dumnezeul cerurilor. 
Realizând acestea, binecuvântarea divină va rămâne asupra noastră.” – 
Australian Union Conference Record, 28 iulie 1899.
Recomandare pentru studiu: 2 T., pg. 686-694. (cap. 40: Nicio punere la probă după  
                                                                                                               venirea lui Hristos).
Duminică            21 august

1. MÂNDRIA ŞI ÎNGÂMFAREA CONDAMNATE

a. Ce a profetizat Isaia că avea să se întâmple Babilonului aro-
gant, similar asirienilor care au fost judecați? Isaia 13:1, 4-6, 
17-22; 47:1-3, 7-9. Când și-a primit într-adevăr osânda mare-
le oraș? Daniel 5:1, 18-23, 28, 30.

b. Explicați situația similară despre care Domnul declară că va 
veni curând asupra Babilonului spiritual. Apocalipsa 18:1, 
2, 7-17; Ezechia 7:9.

c. De ce trebuie fiecare să fie veghetor în această privință? Pro-
verbele 15:3.

„Ochiul Domnului este asupra fiecărei scene. ...Pentru fiecare cuvânt şi 
acţiune a vieţilor noastre, Dumnezeul sfânt şi care detestă păcatul stă în calitate 
de martor. Nu putem scăpa de răspunderea din faţa Sa, pentru că Dumnezeu 
este pretutindeni. De ce să nu trăim în asemenea manieră încât să ne aducem 
raportul cu bucurie şi nu cu întristare. Dumnezeu ne-a încredinţat o lucrare şi 
noi trebuie să o facem sub îndrumarea Sa. Dacă ne predăm puterile controlului 
lui Satan, ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu şi în raportul vieţii noastre va 
fi găsit, ca în cazul lui Belşaţar, un deficit fatal, atunci când rapoartele vor fi 
cântărite.” – The Signs of the Times, 14 septembrie 1888.

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Prorocie împotriva Babilonului, descoperită lui Isaia, fiul lui Amoţ. (Isaia 13:1)Un vuiet se aude pe munţi, ca vuietul de popor mult; se aude o zarvă de împărăţii, de neamuri adunate. Domnul oştirilor Îşi cercetează oastea care va da lupta. Ei vin dintr-o ţară depărtată, de la marginea cerurilor: Domnul şi uneltele mâniei Lui vor nimici tot pământul. Gemeţi! căci ziua Domnului este aproape: ea vine ca o pustiire a Celui Atotputernic! (Isaia 13:4-6)Iată, aţâţ împotriva lor pe mezi, care nu se uită la argint şi nu poftesc aurul. Cu arcurile lor vor doborî pe tineri, şi vor fi fără milă pentru rodul pântecelor: ochiul lor nu va cruţa pe copii. Şi astfel Babilonul, podoaba împăraţilor, falnica mândrie a haldeilor, va fi ca Sodoma şi Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu. El nu va mai fi locuit, nu va mai fi niciodată popor în el. Arabul nu-şi va mai întinde cortul acolo, şi păstorii nu-şi vor mai ţărcui turmele acolo, ci fiarele pustiului îşi vor face culcuşul acolo, bufniţele îi vor umple casele, struţii vor locui acolo, şi stafiile se vor juca acolo. Şacalii vor urla în casele lui împărăteşti pustii, şi câinii sălbatici, în casele lui de petrecere. Vremea lui este aproape să vină, şi zilele nu i se vor lungi.” (Isaia 13:17-22)Coboară-te şi şezi în ţărână, fecioară, fiica Babilonului; şezi pe pământ, fără scaun de domnie, fiica haldeilor; căci nu te vor mai numi subţirică şi plăcută. Ia pietrele de moară şi macină făină; scoate-ţi marama, ridică-ţi poala rochiei, descoperă-ţi picioarele, treci râurile! Goliciunea ţi se va descoperi, şi ţi se va vedea ruşinea. Mă voi răzbuna şi nu voi cruţa pe nimeni. – (Isaia 47:1-3)Tu ziceai: „În veci voi fi împărăteasă!”, şi nu te-ai gândit, nici n-ai visat că lucrul acesta are să se sfârşească. Ascultă însă acum, tu cea dedată plăcerilor, care stai fără grijă şi zici în inima ta: „Eu, şi numai eu, nu voi fi niciodată văduvă şi nu voi fi niciodată lipsită de copii!” Şi totuşi aceste două lucruri ţi se vor întâmpla deodată, în aceeaşi zi: şi pierderea copiilor, şi văduvia; vor cădea asupra ta cu putere mare, în ciuda tuturor vrăjitoriilor tale şi multelor tale descântece. (Isaia 47:7-9)Împăratul Belşaţar a făcut un mare ospăţ celor o mie de mai mari ai lui şi a băut vin înaintea lor. (Daniel 5:1)Împărate, Dumnezeul cel Preaînalt dăduse tatălui tău, Nebucadneţar, împărăţie, mărime, slavă şi strălucire; şi, din pricina mărimii pe care i-o dăduse, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile se temeau şi tremurau înaintea lui. Căci împăratul omora pe cine voia, şi lăsa cu viaţă pe cine voia; înălţa pe cine voia, şi cobora pe cine voia. Dar când i s-a îngâmfat inima şi i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc şi a fost despuiat de slava lui; a fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor, inima i s-a făcut ca a fiarelor şi a locuit la un loc cu măgarii sălbatici; i-au dat să mănânce iarbă ca la boi, şi trupul i-a fost udat cu roua cerului, până când a recunoscut că Dumnezeul cel Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor şi că o dă cui vrea. Dar tu, Belşaţar, fiul lui, nu ţi-ai smerit inima, măcar că ai ştiut toate aceste lucruri. Ci te-ai înălţat împotriva Domnului cerurilor; vasele din Casa Lui au fost aduse înaintea ta şi aţi băut vin cu ele, tu şi mai marii tăi, nevestele şi ţiitoarele tale; ai lăudat pe dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn şi de piatră, care nici nu văd, nici n-aud şi nici nu pricep nimic şi n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta şi toate căile tale! (Daniel 5:18-23)Dar chiar în noaptea aceea, Belşaţar, împăratul haldeilor, a fost omorât. (Daniel 5:30)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. 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; (Apocalipsa 18:1-2)Ochiul Meu va fi fără milă şi nu Mă voi îndura; te voi pedepsi după faptele tale, măcar că urâciunile tale vor fi în mijlocul tău şi ar trebui să te ajute. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul, cel ce loveşte! (Ezechiel 7:9)

AZS-MR Moldova
Evidenţiere
EZECHIEL

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi şi pe cei buni. – (Proverbe 15:3)
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Luni                     22 august

2. DEPINZÂND MAI MULT DE DUMNEZEU ŞI MAI  
       PUŢIN DE SOCIETATE

a. În aglomerația și agitația din viața societății moderne, la ce 
avertizări trebuie să luăm mereu aminte? Isaia 17:12-14. De 
exemplu, ce i-a poruncit Domnul mesagerului ultimelor 
zile să scrie referitor la un oraș (în acest caz, Melbourne, 
Australia), care avea mai puțin de jumătate de milion de 
oameni când solul era în viață?

„Nu este voia lui Dumnezeu ca poporul Său se aşeze în oraşe unde este 
mereu zarvă şi învălmăşeală. Copiii lor ar trebui să fie scutiţi de aceasta; pentru 
că întregul sistem este demoralizat de repezeală, grabă şi gălăgie.

Domnul doreşte ca poporul Său să se mute la ţară, unde pot avea un teren 
şi pot cultiva propriile fructe şi zarzavaturi şi unde copiii lor pot veni în con-
tact direct cu lucrările lui Dumnezeu în natură. Scoateţi-vă familiile din oraşe, 
aceasta este solia mea.” – Medical Ministry, pg. 310, 311.

„Oraşele vor deveni din ce în ce mai rele. În mijlocul lor vor fi conflicte şi 
vărsare de sânge şi în cele din urmă asupra lor vor veni cutremure. Clădirile 
vor fi aruncate la pământ şi vor fi distruse de foc din cer. ...

Vor acţiona fraţii şi surorile noastre din Melbourne fără sfatul lui Dum-
nezeu? Vor face ei mari plantaţii în Melbourne, când lumea merge din rău în 
mai rău, când oraşele devin asemenea Sodomei şi Gomorei? Vor orbi ei ochii 
poporului, astfel încât să nu discearnă semnele timpului?

În oraşe trebuie să se facă lucrare. Acei care locuiesc în ele trebuie avertizaţi 
de ceea ce ne stă înainte. Folosiţi înţelept timpul şi mijloacele. Încercaţi să faceţi 
ceva pe drumurile mari şi mici ale oraşelor pentru a proclama solia adevărului 
prezent. Dar nu vă stabiliţi familiile în oraş şi nu vă stabiliţi interesele afacerilor 
acolo. Dacă faceţi aceasta, în viitor se va pretinde să vă conformaţi ritualurilor 
diverselor sărbători. Vor fi puşi oameni care să pândească, să caute ocazii pen-
tru a se plânge împotriva poporului lui Dumnezeu, care păstrează poruncile. 
Satan îşi va exercita puterea şi duşmănia, iar rezultatul va fi asuprirea. Într-un 
astfel de timp, ar trebui să investim banii şi timpul nostru în afaceri în oraşe, 
când acestea sunt atât de necesare pentru înaintarea lucrării în câmpuri noi? 
Fie ca acei care sunt capabili să înveţe pe alţii adevărul să meargă la drumuri şi 
la garduri şi să silească bărbaţii şi femeile să intre, astfel încât casa lui Dumne-
zeu să fie plină.” – Manuscript Releases, vol. 19, pg. 336, 337.

b. În loc de a ne bizui pe brațul omenesc, încotro trebuie să 
privim? Isaia 17:7, 8.

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Vai! ce vuiet de popoare multe, care urlă cum urlă marea! Ce zarvă de neamuri, care mugesc cum mugesc nişte ape puternice. Neamurile mugesc cum mugesc apele mari… Dar când le mustră Dumnezeu, ele fug departe, izgonite ca pleava de pe munţi la suflarea vântului, ca ţărâna luată de vârtej. Seara, vine o prăpădenie neaşteptată, şi până dimineaţa, nu mai sunt! Iată partea celor ce ne jupoaie şi soarta celor ce ne jefuiesc. (Isaia 17:12-14)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
În ziua aceea, omul se va uita spre Făcătorul său, şi ochii i se vor întoarce spre Sfântul lui Israel; nu se va mai uita spre altare, care sunt lucrarea mâinilor lui, şi nu va mai privi la ce au făcut degetele lui, la idolii Astarteii şi la stâlpii închinaţi soarelui. (Isaia 17:7-8)
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Marţi             23 august

3. CONSACRARE ÎN ZIUA ISPĂŞIRII

a. Ce declară Dumnezeu despre mâncatul cărnii „curate” în 
Ziua antitipică a Ispășirii? Isaia 22:12-14, 20-22 (comparați 
cu Apocalipsa 3:8, 7). Când solul Domnului a fost dus în 
viziune, ce i s-a descoperit în legătură cu ușa „deschisă” și 
„închisă”?

„Duhul Sfânt a fost revărsat asupra noastră şi am fost luată în Duhul spre 
oraşul viului Dumnezeu. Acolo mi s-a arătat că poruncile lui Dumnezeu şi 
mărturia lui Isus Hristos referitoare la uşa închisă nu puteau fi separate şi că 
timpul ca poruncile lui Dumnezeu să strălucească în toată importanţa lor şi 
poporul lui Dumnezeu să fie testat în adevărul Sabatului era atunci când uşa 
s-a deschis în locul prea sfânt din sanctuarul ceresc, unde este chivotul în care 
se află cele zece porunci. Această uşă nu a fost deschisă până când mijlocirea 
lui Isus în locul sfânt nu a fost încheiată, în anul 1844. Apoi Isus S-a ridicat şi 
a închis uşa locului sfânt şi a deschis-o pe cea spre locul prea sfânt şi a tre-
cut după perdeaua a doua, unde stă acum lângă chivot şi unde ajunge acum 
credinţa lui Israel.

Am văzut că Isus a închis uşa locului sfânt şi niciun om nu o poate deschi-
de; şi că El a deschis uşa spre locul prea sfânt şi niciun om nu o poate închide 
(Apocalipsa 3:7, 8); şi din momentul în care Isus a deschis uşa spre locul prea 
sfânt, care conţine chivotul, poruncile strălucesc spre poporul lui Dumnezeu 
şi ei sunt testaţi cu privire la problema Sabatului.” – Experienţe și viziuni, pg. 42 
(cap. Ușa închisă și ușa deschisă)

b. Care este cea mai urgentă datorie a noastră, având în vedere 
timpul în care trăim? Isaia 34:16. Rezumați misiunea solu-
lui Domnului pentru timpul nostru și explicați de ce este 
aceasta atât de importantă.

„Nu am venit să vestesc pacea; puteţi auzi această voce oriunde mergeţi. 
Vor fi unii care vor fi bucuroşi să vă potolească pentru a vă adormi în siguranţă 
pământească; dar eu am de făcut o lucrare diferită. Solia mea este de a vă alar-
ma, de a vă invita la reformă în vieţile voastre şi de a opri răzvrătirea împotriva 
Dumnezeului universului. Luaţi Cuvântul lui Dumnezeu şi vedeţi dacă sunteţi 
în armonie cu acesta. Este caracterul vostru în aşa fel încât să suporte cerceta-
rea cerului?” – The Review and Herald, 22 iunie 1911.

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Şi totuşi Domnul Dumnezeul oştirilor vă cheamă în ziua aceea să plângeţi şi să vă bateţi în piept, să vă radeţi capul şi să vă încingeţi cu sac. Dar iată, în schimb, veselie şi bucurie! Se înjunghie boi şi se taie oi, se mănâncă la carne şi se bea la vin – „Să mâncăm şi să bem, căci mâine vom muri!” – Domnul oştirilor mi-a descoperit şi mi-a zis: „Nu, nelegiuirea aceasta nu vi se va ierta până nu veţi muri, zice Domnul Dumnezeul oştirilor.” (Isaia 22:12-14)„În ziua aceea, zice Domnul, voi chema pe robul Meu Eliachim, fiul lui Hilchia, îl voi îmbrăca în tunica ta, îl voi încinge cu brâul tău şi voi da puterea ta în mâinile lui. El va fi un tată pentru locuitorii Ierusalimului şi pentru casa lui Iuda. Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David: când va deschide el, nimeni nu va închide, şi când va închide el, nimeni nu va deschide. (Isaia 22:20-22)Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: „Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ţine cheia lui David, Cel ce deschide, şi nimeni nu va închide, Cel ce închide, şi nimeni nu va deschide: „Ştiu faptele tale: iată, ţi-am pus înainte o uşă deschisă pe care nimeni n-o poate închide, căci ai puţină putere, şi ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu. (Apocalipsa 3:7-8)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Niciuna din toate acestea nu va lipsi, nici una, nici alta nu vor da greş. Căci gura Domnului a poruncit lucrul acesta: Duhul Lui va strânge acele sălbăticiuni. (Isaia 34:16)
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Miercuri             24 august

4. O ANCORĂ ÎN MIJLOCUL VÂNTURILOR DE  
 DOCTRINĂ

a. Cum putem rămâne statornici pentru Hristos în acest secol 
când poporul tinde să-L pună la îndoială pe Dumnezeu și 
înțelepciunea Sa? Isaia 29:13-16; 30:8-11.

„Niciodată nu a existat vreun timp când Domnul să-Şi manifeste harul său 
măreţ faţă de cei aleşi mai mult decât în aceste zile din urmă când legea Sa este 
considerată fără valoare.” – Testimonies to Ministers, pg. 96.

„Domnul cheamă fiecare instructor, fiecare slujbaş, pe fiecare om care a pri-
mit lumina adevărului Său, să-şi facă vizibilă poziţia sa spirituală. Ei au primit o 
mare lumină şi dacă vor să-şi asigure viaţa veşnică, nu trebuie să mai depindă de 
oamenii mărginiţi, ci să clădească pe temelia sigură.” – Ibid., pg. 384.

b. Care trebuie să fie siguranța noastră în timpuri de înșelătorie 
religioasă? Isaia 8:19, 20.

„Nu există nicio legătură între Hristos şi Belial. Negarea învierii celor 
nelegiuiţi şi părerile lor stranii despre veacul ce va veni reprezintă mari înşelătorii 
pe care Satan le-a introdus printre ereziile ultimelor zile, în scopul de a distruge 
sufletele. Aceste rătăciri nu sunt în armonie cu solia de origine divină.

Unele din aceste persoane au practici religioase pe care le consideră da-
ruri şi afirmă că Domnul le-a oferit un loc în biserică. Ei bolborosesc lucruri 
neînţelese, în ceea ce ei numesc o limbă necunoscută, care este necunoscută 
nu doar pentru oameni, ci şi pentru Domnul şi întregul cer. Astfel de daruri 
sunt invenţii ale bărbaţilor şi femeilor ajutaţi de marele înşelător. Fanatismul, 
emoţiile false, vorbirea falsă în limbi şi practici religioase zgomotoase au fost 
considerate daruri lăsate de Dumnezeu în biserică. Unii au fost înşelaţi în 
această privinţă. Roadele tuturor acestora nu au fost bune. `După roadele lor 
îi veţi cunoaşte` (Matei 7:20). Fanatismul şi manifestările zgomotoase au fost 
considerate dovezi speciale ale credinţei. Unii nu sunt satisfăcuţi de o adunare, 
dacă nu au avut un timp fericit şi dinamic. Ei depun efort pentru aceasta şi îşi 
stârnesc o agitaţie a emoţiilor. Dar influenţa unor astfel de adunări nu este bi-
nefăcătoare. Când fericirea se risipeşte şi sentimentele dispar, ei decad mai jos 
decât înainte de adunare, pentru că fericirea lor nu provine din sursa corectă. 
Cele mai benefice adunări pentru înaintarea spirituală sunt cele caracterizate 
prin solemnitate şi cercetare profundă a inimii, fiecare căutând să se cunoască 
pe sine şi să înveţe despre Hristos cu seriozitate şi în umilinţă profundă.” –  
1 T., pg. 411, 412. (cap. Lucrarea în est). 

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Domnul zice: „Când se apropie de Mine poporul acesta, Mă cinsteşte cu gura şi cu buzele, dar inima lui este departe de Mine, şi frica pe care o are de Mine nu este decât o învăţătură de datină omenească. De aceea voi lovi iarăşi pe poporul acesta cu semne şi minuni din ce în ce mai minunate, aşa că înţelepciunea înţelepţilor lui va pieri, şi priceperea oamenilor lui pricepuţi se va face nevăzută.” Vai de cei ce îşi ascund planurile dinaintea Domnului, care îşi fac faptele în întuneric şi zic: „Cine ne vede şi cine ne ştie?”! Stricaţi ce sunteţi! Oare olarul trebuie privit ca lutul sau poate lucrarea să zică despre lucrător: „Nu m-a făcut el”? Sau poate vasul să zică despre olar: „El nu se pricepe”? (Isaia 29:13-16)„Du-te acum – zice Domnul – de scrie aceste lucruri înaintea lor pe o tăbliţă şi sapă-le într-o carte, ca să rămână până în ziua de apoi ca mărturie pe vecie şi în veci de veci. Scrie că: „Poporul acesta este un popor răzvrătit, nişte copii mincinoşi, nişte copii care nu vor să asculte Legea Domnului, care zic văzătorilor: „Să nu vedeţi!”, şi prorocilor: „Să nu prorociţi adevăruri, ci spuneţi-ne lucruri măgulitoare, prorociţi-ne lucruri închipuite! Abateţi-vă din drum, daţi-vă în lături de pe cărare, lăsaţi-ne în pace cu Sfântul lui Israel!” (Isaia 30:8-11)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Dacă vi se zice însă: „Întrebaţi pe cei ce cheamă morţii şi pe cei ce spun viitorul, care şoptesc şi bolborosesc”, răspundeţi: „Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morţi pentru cei vii? La Lege şi la mărturie!” Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. (Isaia 8:19-20)
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Joi              25 august

5. RĂMÂNÂND DEPARTE DE RĂTĂCIRE

a. În prezent, având în vedere că filozofia spirituală și religia 
„New Age” (Noua Eră) par a prospera și a se răspândi rapid, 
ce trebuie să avem mereu în vedere? Isaia 47:10-15.

„Toţi ar trebui să simtă nevoia de menţinere a naturii morale prin veghere 
constantă. Asemenea străjerilor credincioşi, ei trebuie să-şi înarmeze cetatea 
sufletului, fără a considera vreodată că îşi pot diminua vigilenţa pentru o clipă. 
Singura lor siguranţă este în rugăciune serioasă şi credinţă vie.” – Sfaturi pentru 
sănătate, pg. 411 engl. (rom. cap. Integritatea între lucrători).

„În afacerile pământeşti, servul care caută să îndeplinească atent cerinţele ser-
viciului său şi să execute voia stăpânului este foarte mult preţuit. Un domn şi-a 
dorit cândva să angajeze un vizitiu credincios. Câţiva bărbaţi s-au prezentat ca 
răspuns la oferta sa. El i-a întrebat pe fiecare cât de aproape pot merge de marginea 
unei anume prăpăstii fără să pună în pericol căruţa. Unul după altul au spus că pot 
să meargă la o distanţă foarte primejdioasă; dar în cele din urmă, unul a răspuns 
că el ar sta cât de departe posibil de acea acţiune periculoasă. Acesta a fost angajat 
pe postul respectiv. Poate vreun om să aprecieze mai bine un serv bun decât Tatăl 
nostru Ceresc? Preocuparea noastră nu ar trebui să fie să încercăm cât de departe 
putem sta de poruncile Domnului, şi să ne bazăm pe harul Dătătorului Legii şi 
totuşi să ne flatăm sufletele în continuare, că ne încadrăm în limitele îndurării lui 
Dumnezeu; ci grija noastră ar trebui să fie să stăm cât de departe putem de nele-
giuire. Ar trebui să fim hotărâţi de a fi de partea lui Hristos, Tatăl nostru Ceresc şi 
să nu ne expunem niciunui risc prin îngâmfare pripită.

În zilele noastre, când este vestită ultima solie de a aduce servii lui Dum-
nezeu în armonie cu fiecare precept al legii Sale, vor fi oameni batjocoritori şi 
necredincioşi; dar fiecare suflet trebuie să fie statornic în integritate. La fel cum Noe 
a fost credincios în avertizarea lumii antediluviene, şi noi trebuie să fim credincioşi 
marelui adevăr, care ne-a fost încredinţat de Dumnezeu. Deşi există batjocoritori 
şi clevetitori peste tot, noi nu trebuie să dăm înapoi de la prezentarea adevărului 
cerului acestei generaţii.” – The Review and Herald, 22 iunie 1911.

Vineri             26 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Ce ar trebui să ne amintim în timp ce Babilonul spiritual pare că prosperă?
2. Ce pași trebuie să fac pentru a-mi simplifica stilul de viață și a fi 

mai puțin legat de viața pământească?
3. Ce dovadă din Isaia avem pentru legătura dintre vegetarianism și 

rămășița lui Dumnezeu?
4. Cum respinge Cerul o doctrină principală a mișcării Carismatice?
5. Explicați cea mai sigură tactică atunci când rătăcirea abundă peste tot.

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Căci te încredeai în răutatea ta şi ziceai: „Nimeni nu mă vede!” Înţelepciunea şi ştiinţa ta te-au amăgit, de ziceai în inima ta: „Eu şi numai eu.” De aceea, nenorocirea va veni peste tine fără să-i vezi zorile; urgia va cădea peste tine fără s-o poţi împăca; şi deodată va veni peste tine prăpădul pe neaşteptate. Vino, dar, cu descântecele tale şi cu mulţimea vrăjitoriilor tale, cărora ţi-ai închinat munca din tinereţe; poate că vei putea să tragi vreun folos din ele, poate că vei izbuti. Te-ai obosit tot întrebând; să se scoale dar şi să te scape cei ce împart cerul, care pândesc stelele, care vestesc, după lunile noi, ce are să ţi se întâmple! Iată-i, au ajuns ca miriştea pe care o arde focul şi nu-şi vor scăpa viaţa din flăcări: căci nu va fi ca un cărbune la care se încălzeşte cineva, nici un foc la care stă. Aşa va fi soarta acelora pe care te oboseai să-i întrebi. Şi cei cu care ai făcut negoţ din tinereţea ta se vor risipi fiecare într-o parte: şi nu va fi nimeni care să-ţi vină în ajutor. (Isaia 47:10-15)
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SABAT,  3  SEPTEMBRIE 2016
Darul Sabatului Întâi 
pentru un sanatoriu 
în Baños, Ecuador

Ecuador este o ţară din America 
de Sud. Capitala sa este Quito. Din 
11,49 milioane de locuitori, 80,40% 
sunt de religie catolică şi 11,30% sunt 
protestanţi.

Solia reformei a pătruns în Ecua-
dor în 1945, prin eforturile lui Mario 
Linares. Lucrarea Mişcării de Refor-
mă, ca organizaţie, a fost legalizată în 
1973. În prezent există 17 biserici şi 3 
grupe. Prin binecuvântarea lui Dum-
nezeu, lucrarea a crescut semnificativ 
şi patru slujbaşi ai evangheliei au fost 
hirotoniţi în ultimii doi ani.

În ultima noastră adunare administrativă din 2012, am decis construirea 
unui sanatoriu pe baza sfatului pe care îl găsim în Spiritul Profeţiei:

„Domnul a stabilit să fie înfiinţate sanatorii în multe locuri, care să fie ca 
memoriale pentru El. Aceasta este una din căile Sale de proclamare a soliei 
îngerului al treilea.” – Sfaturi pentru sănătate, pg. 248 engl. (rom. subcap. Centre 
de influenţă și instruire).

Cu ocazia acelei adunări au fost făcute donaţii pentru a sprijini acest pro-
iect. O familie generoasă a donat un teren în Baños, oraşul ales pentru sanato-
riu. Domnul ne-a dat resurse umane calificate: medici, naturişti, nutriţionişti, 
fizioterapeuţi şi fraţi care îşi pregătesc tezele lor universitare pentru acest 
proiect. Dorinţa noastră este de a realiza acest proiect prin binecuvântările lui 
Dumnezeu.

Baños de Agua Santa, cunoscut mai bine ca Baños, este un oraş central din 
Ecuador. Există câteva izvoare cu apă fierbinte şi conţinut bogat în minerale, 
un număr important de cascade şi diverse alte atracţii naturale. Baños este ca-
racterizat printr-un climat de primăvară. Acesta este poarta către Ecuadorul de 
est şi oferă un mediu natural luxuriant, care îl face să fie o destinaţie atractivă 
pentru turiştii din întreaga lume. 

Credem că acest sanatoriu va fi un mod eficient pentru a răspândi evan-
ghelia în Ecuador şi apreciem profund darurile voastre generoase pentru acest 
scop.

Fraţii și surorile voastre din Ecuador
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  Lecţia 10                                                       Sabat, 3 septembrie 2016

Îndrumare pentru cel blând
„Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: `Iată dru-

mul, mergeți pe el!` când veți voi să vă mai abateți la dreapta sau la 
stânga.” (Isaia 30:21).

„Omul nu este lăsat să devină obiectul de amuzament al ispitelor lui 
Satan. ... Un ochi care nu dormitează şi nu doarme niciodată veghează 
tabăra lui Israel. Zece mii de ori zece mii şi mii de mii de îngeri slujesc 
pentru nevoile fiilor oamenilor. Glasuri inspirate de Dumnezeu strigă: 
Iată calea, mergeţi pe ea!” – My Life Today, pg. 88.

Recomandare pentru studiu: 5 T., 430-439, 508-516 (cap. 49: Spiritul lumesc, o  
                             cursă şi cap. 58: Pericolele tineretului); The Sanctified Life, pg. 80-93.

Duminică                    28 august

1. GRIJA LUI DUMNEZEU

a. Cu ce ilustrație frumoasă descrie Isaia grija permanentă a 
lui Dumnezeu față de via Sa și cum atinge aceasta inima 
noastră în calitate de copii ai Săi? Isaia 27:2, 3; Psalmii 112:5-7.

„Este adevărat că lumea este întunecată. Opoziţia poate deveni puterni-
că. Oamenii de nimic şi batjocoritori pot deveni din ce în ce mai îndrăzneţi şi 
încăpăţânaţi în nelegiuirea lor. Totuşi, în ciuda tuturor acestora, noi nu vom fi 
schimbaţi. Noi nu am alergat în incertitudine. Nu, nu. Inima mea este stator-
nică, încrezându-se în Dumnezeu. Avem un Mântuitor deplin. Putem să ne 
bucurăm în plinătatea Sa bogată.” – Reflecting Christ, pg. 351.

„Ah, dacă am vrea să vedem şi să apreciem bunătatea, dragostea Domnu-
lui şi grija Lui neîntreruptă faţă de noi, cât de schimbată ar fi lumea. Dacă am 
vrea să căutăm mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, princi-
piile dreptăţii ar conduce vieţile noastre şi egoismul nu şi-ar găsi niciun loc în 
inimile noastre. Dorinţa de a face propria noastră voinţă ar fi supusă dorinţei 
de a împlini voinţa lui Dumnezeu. Trebuie să aspirăm la o îndeplinire constan-
tă a dragostei şi bunătăţii lui Dumnezeu. Trebuie să ne amintim că El ne face 
responsabili pentru utilizarea darurilor pe care El le-a revărsat asupra noas-
tră.” – Manuscript Releases, vol. 7, pg 327.

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
În ziua aceea, cântaţi o cântare asupra viei celei mai alese: „Eu, Domnul, sunt Păzitorul ei, Eu o ud în fiecare clipă; Eu o păzesc zi şi noapte ca să n-o vatăme nimeni. (Isaia 27:2-3)Ce bine-i merge omului care face milă şi împrumută pe altul şi care îşi rânduieşte faptele după dreptate! Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ţine în veci. El nu se teme de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. (Psalmi 112:5-7)
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Luni             29 august

2. NEVOIE DE VIGILENŢĂ SERIOASĂ

a. Ce a fost arătat a orbi ochii majorității din zilele noastre, 
inclusiv ochii multor pretinși creștini? Isaia 29:9-12.

„Mi s-a arătat că păstorii falşi erau îmbătaţi, dar nu cu vin; ei se clătinau, 
dar nu din cauza băuturii puternice. Adevărul lui Dumnezeu este pecetluit 
pentru ei şi nu îl pot citi.” – Experienţe și viziuni, pg. 123 (cap. Păstori mincinoși). 

b. Cum afectează această stare pe mulți dintre cei care pretind 
adevărul prezent, în timp ce resping părți din acesta și ce 
avertizare însoțește această stare? Isaia 29:13-16.

„Diferite grupări, care pretind a fi credincioşi adventişti, au fiecare câte 
puţin adevăr, dar Dumnezeu a dat toate aceste adevăruri copiilor Săi, care sunt 
pregătiţi pentru ziua lui Dumnezeu. El le-a încredinţat, de asemenea, adevăruri 
pe care niciunul din aceste grupuri nu le cunosc şi nici nu le înţeleg. Lucruri 
care sunt pecetluite pentru ei, Domnul le-a descoperit celor care vor pricepe şi 
care sunt gata să înţeleagă. Dacă Dumnezeu are vreo lumină nouă de transmis, 
El va permite celor aleşi şi dragi ai Săi să o înţeleagă, fără ca ei să meargă să-i 
asculte pe cei care sunt în întuneric şi rătăcire, pentru a le lumina minţile.

Mi s-a arătat nevoia celor care cred că avem ultima solie de har, de a fi 
separaţi de acei care primesc zilnic noi rătăciri. Am văzut că nici tinerii şi nici 
bătrânii nu trebuie să participe la adunările lor; pentru că este greşit să-i încu-
rajăm în timp ce ei învaţă rătăciri, care sunt o otravă de moarte pentru suflet şi 
în timp ce învaţă ca doctrine porunci omeneşti. Influenţa unor astfel de adu-
nări nu este bună. Dacă Dumnezeu ne-a eliberat de aşa întuneric şi rătăciri, noi 
trebuie să rămânem statornici în libertatea pe care ne-a oferit-o şi să ne bucu-
răm în adevăr. Dumnezeu este nemulţumit de noi, când mergem să ascultăm 
rătăcirea, fără a fi obligaţi să mergem acolo; pentru că, dacă nu ne trimite El la 
acele adunări, unde rătăcirea este forţată să pătrundă în oameni prin puterea 
voinţei, El nu ne va susţine. Îngerii vor înceta vegherea lor atentă asupra noas-
tră şi vom fi lăsaţi pradă loviturilor vrăjmaşului, pentru a fi întunecaţi şi slăbiţi 
de el şi de puterea îngerilor răi; şi lumina din jurul nostru va fi contaminată de 
întuneric.

Am văzut că nu avem timp de pierdut prin ascultarea de povestiri. Minţile 
noastre nu trebuie distrase astfel, ci trebuie să fie preocupate cu adevărul pre-
zent.” – Ibid., pg. 124, 125.

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Rămâneţi încremeniţi şi uimiţi! Închideţi ochii şi fiţi orbi! – Ei sunt beţi, dar nu de vin; se clatină, dar nu din pricina băuturilor tari. Ci pentru că Domnul a turnat peste voi un duh de adormire; v-a închis ochii, prorocilor, şi v-a acoperit capetele, văzătorilor. De aceea, toată descoperirea dumnezeiască a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărţi pecetluite. Dacă o dai cuiva care ştie să citească şi-i zici: „Ia citeşte!”, el răspunde: „Nu pot, căci este pecetluită!” Sau dacă dai cartea unuia care nu ştie să citească şi-i zici: „Ia citeşte!”, el răspunde: „Nu ştiu să citesc.” (Isaia 29:9-12)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Domnul zice: „Când se apropie de Mine poporul acesta, Mă cinsteşte cu gura şi cu buzele, dar inima lui este departe de Mine, şi frica pe care o are de Mine nu este decât o învăţătură de datină omenească. De aceea voi lovi iarăşi pe poporul acesta cu semne şi minuni din ce în ce mai minunate, aşa că înţelepciunea înţelepţilor lui va pieri, şi priceperea oamenilor lui pricepuţi se va face nevăzută.” Vai de cei ce îşi ascund planurile dinaintea Domnului, care îşi fac faptele în întuneric şi zic: „Cine ne vede şi cine ne ştie?”! Stricaţi ce sunteţi! Oare olarul trebuie privit ca lutul sau poate lucrarea să zică despre lucrător: „Nu m-a făcut el”? Sau poate vasul să zică despre olar: „El nu se pricepe”? (Isaia 29:13-16)
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Marţi             30 august

3. PROFEŢII PRIVIND ANUMITE GRUPURI

a. Ce profeție este dată privind blândețea Domnului, în con-
trast cu cei care tolerează un spirit critic față de frații și su-
rorile lor? Isaia 29:18-21.

„Celui care se presupune a fi în siguranţă în dragostea şi prietenia fraţilor săi, 
se întâmplă a nu i se acorda încredere şi a i se judeca în mod greşit motivele. ...

Zvonurile care se răspândesc sunt adesea distrugătorii unităţii dintre fraţi. 
Sunt unele persoane care veghează cu mintea şi urechile deschise pentru a prin-
de bârfele care se zvonesc. Ei adună mici incidente, care pot fi neînsemnate în ele 
însele, dar care sunt repetate şi exagerate până când un om este declarat călcător 
al legii din pricina unui cuvânt. Motto-ul lor pare a fi: `Raportaţi şi noi vom ra-
porta mai departe` (Ieremia 20:10). Aceşti transmiţători ai poveştilor fac lucrarea 
diavolului cu fidelitate surprinzătoare, realizând doar într-o mică măsură cât 
de ofensatoare este calea lor înaintea lui Dumnezeu. Dacă şi-ar folosi jumătate 
din energia şi zelul, care sunt consumate în această lucrare nesfântă, în a-şi cer-
ceta sufletele lor, aceştia ar găsi atât de mult de realizat în ce priveşte curăţarea 
propriilor suflete de impuritate, încât nu ar cădea sub puterea acestei ispite. Uşa 
minţii ar trebui închisă la ̀ se spune` sau ̀ am auzit`. În loc de a permite geloziei şi 
bănuielilor rele să pătrundă în inimile noastre, de ce nu ne-am duce la fraţii noştri 
şi, după ce prezentăm în faţa lor deschis, dar amabil, lucrurile pe care le-am auzit 
în detrimentul caracterului şi influenţei lor, să ne rugăm cu şi pentru ei? În timp 
ce nu putem să îi iubim şi să avem părtăşie cu acei care sunt cei mai înverşunaţi 
duşmani ai lui Hristos, ar trebui să cultivăm acel spirit al blândeţii şi dragostei 
care Îl caracterizează pe Stăpânul nostru – o dragoste care nu se gândeşte la rău 
şi care nu este uşor de provocat.” – The Review and Herald, 3 iunie 1884.

b. Ce profeție încurajatoare este dată pentru aceste zile din 
urmă cu privire la poporul iudeu serios, care îl caută pe 
Dumnezeu cu sinceritate? Isaia 29:22-24.

„Printre iudei sunt unii care, asemenea lui Saul din Tars, sunt tari în Scrip-
turi şi aceştia vor proclama cu o putere minunată faptul că Legea lui Dumne-
zeu este neschimbată. Dumnezeul lui Israel va aduce acest lucru la îndeplinire 
în zilele noastre. Braţul Său nu este prea scurt ca să poată mântui. Când slu-
jitorii Săi vor lucra în credinţă pentru acei care au fost atât de mult neglijaţi 
şi dispreţuiţi, mântuirea Lui va fi descoperită. [Isaia 29:22-24 citat.]” – Istoria 
faptelor apostolilor, pg. 381, 382, engl. (cap. 35: Mântuirea pentru iudei). 

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
În ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărţii, şi ochii orbilor, izbăviţi de negură şi întuneric, vor vedea. Cei nenorociţi se vor bucura tot mai mult în Domnul, şi săracii se vor înveseli de Sfântul lui Israel. Căci asupritorul nu va mai fi, batjocoritorul va pieri, şi toţi cei ce pândeau nelegiuirea vor fi nimiciţi: cei ce osândeau pe alţii la judecată, întindeau curse cui îi înfruntau la poarta cetăţii şi năpăstuiau fără temei pe cel nevinovat. (Isaia 29:18-21)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
De aceea, aşa vorbeşte Domnul către casa lui Iacov, El, care a răscumpărat pe Avraam: „Acum Iacov nu va mai roşi de ruşine şi nu i se va mai îngălbeni faţa acum. Căci, când vor vedea ei, când vor vedea copiii lor, în mijlocul lor, lucrarea mâinilor Mele, Îmi vor sfinţi Numele; vor sfinţi pe Sfântul lui Iacov şi se vor teme de Dumnezeul lui Israel. Cei rătăciţi cu duhul vor căpăta pricepere, şi cei ce cârteau vor lua învăţătură.” (Isaia 29:22-24)
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Miercuri             31 august

4. ÎNDELUNGA RĂBDARE A LUI DUMNEZEU 
 FAŢĂ DE NOI TOŢI

a. Cum a fost invitat Isaia să prezinte sincer înclinația pămân-
tească a pretinsului popor al lui Dumnezeu și cum se aplică 
aceasta la zilele noastre? Isaia 30:8-16.

„Dorim să vă întipărim necesitatea de curăţire de orice tendinţă spre păcat. 
Biserica pe care Hristos o prezintă înaintea tronului slavei Sale este `fără pată, 
fără zbârcitură sau altceva de felul acesta` (Efeseni 5:27). Doriţi să fiţi printre cei 
care şi-au spălat hainele caracterului în sângele Mielului? Atunci `încetaţi să mai 
faceţi răul; învăţaţi-vă să faceţi binele` (Isaia 1:16, 17); umblaţi fără pată în legile 
şi poruncile Dumnezeului vostru. Nu trebuie să întrebaţi dacă păstrarea adevă-
rului cerurilor se potriveşte comodităţii voastre. Trebuie să vă luaţi crucea şi să-L 
urmaţi pe Isus, indiferent care ar fi preţul. Veţi descoperi că jugul Său este uşor 
şi sarcina Sa nu este grea. Când aţi fost călcători ai Legii Sale şi aţi atras asupra 
voastră pedeapsa morţii, nu a dat Dumnezeu pe singurul Său Fiu pentru ca voi 
să puteţi fi aduşi din calea nelegiuirii pe calea vieţii şi a sfinţeniei; veţi neglija voi 
o mântuire aşa minunată şi veţi refuza să vă supuneţi condiţiilor vieţii veşnice? ...

Hotărâţi-vă ca de acum înainte paşii voştri să meargă pe calea ascultării. 
Întunericul care vă înconjoară asemenea unui nor gros va fi înlăturat şi lumina 
puternică va străluci asupra tuturor celor care vor dori adevărul cu orice preţ.

Domnul cunoaşte totul despre încercările voastre; şi oricât de imposibil 
ar părea să trăiţi pentru Dumnezeu, veţi descoperi că se va găsi o cale. Când 
credinţa voastră a fost testată, aşa cum Domnul a despărţit Marea Roşie, tot aşa 
apele vor fi separate şi providenţa Sa va face un drum pentru picioarele voastre. 
A-I sluji lui Dumnezeu este o cale sigură. Poate păstrarea căilor lui Dumnezeu 
nu este în avantajul vostru lumesc; dar călcătorul va avea o pierdere veşnică. ...

Părinţii noştri au păcătuit şi noi am urmat paşii lor; dar Dumnezeu a des-
chis cartea legii şi Israelul decăzut a ascultat poruncile Domnului. Păcatul lor 
este descoperit şi mânia lui Dumnezeu va fi asupra oricărui suflet care nu se 
pocăieşte şi nu se reformează atât timp cât lumina este asupra căii sale. ...

Trebuie să ne pocăim de răul trecut din comportamentul nostru şi să-L cău-
tăm pe Dumnezeu cu toată inima. Trebuie să credem că Dumnezeu vrea să spună 
exact ceea ce a spus şi să nu facem niciun compromis cu răul în niciun fel. Trebuie 
să ne umilim profund înaintea lui Dumnezeu şi să considerăm orice pierdere de 
preferat pierderii favorii Lui.” – The Review and Herald, 22 iunie 1911.

b. Cum Şi-a manifestat Dumnezeu îndelunga Sa răbdare față 
de noi? Isaia 30:18, 19.

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
„Du-te acum – zice Domnul – de scrie aceste lucruri înaintea lor pe o tăbliţă şi sapă-le într-o carte, ca să rămână până în ziua de apoi ca mărturie pe vecie şi în veci de veci. Scrie că: „Poporul acesta este un popor răzvrătit, nişte copii mincinoşi, nişte copii care nu vor să asculte Legea Domnului, care zic văzătorilor: „Să nu vedeţi!”, şi prorocilor: „Să nu prorociţi adevăruri, ci spuneţi-ne lucruri măgulitoare, prorociţi-ne lucruri închipuite! Abateţi-vă din drum, daţi-vă în lături de pe cărare, lăsaţi-ne în pace cu Sfântul lui Israel!” De aceea aşa vorbeşte Sfântul lui Israel: „Fiindcă lepădaţi cuvântul acesta şi vă încredeţi în silnicie şi vicleşuguri şi vă sprijiniţi pe ele, de aceea, nelegiuirea aceasta va fi pentru voi ca spărtura unui zid înalt care, spărgându-se, ameninţă să cadă, şi a cărui prăbuşire vine deodată, într-o clipă: îl sfărâmă cum se sfărâmă un vas de pământ, care se sfărâmă fără nicio milă şi din ale cărui sfărâmături nu mai rămâne niciun ciob măcar cu care să iei foc din vatră sau să scoţi apă din fântână.” Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: „În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate şi încredere va fi tăria voastră.” Dar n-aţi voit! Ci aţi zis: „Nu! Ci vom fugi pe cai!” – De aceea veţi şi fugi! – „Vom călări pe cai iuţi!” – De aceea cei ce vă vor urmări vor fi şi mai iuţi! (Isaia 30:8-16)
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Joi                  1 septembrie
5. ACORDÂND ATENŢIE VOCII BLÂNDE, LINIŞTITE
a. Cum ne ajută sinceritatea în rostirea rugăciunii „și nu ne 

duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău” (Matei 6:13), să 
rămânem pe căi sigure? Isaia 30:20, 21.

„Mintea care domină confederaţia răului este continuu la lucru ca să as-
cundă cuvintele lui Dumnezeu şi să scoată în evidenţă părerile oamenilor. Sa-
tan intenţionează ca noi să nu auzim vocea lui Dumnezeu spunând: ̀ Iată calea, 
mergeţi pe ea` (Isaia 30:21). Prin procesele de educaţie, el face tot ce-i stă în 
putinţă pentru a întuneca lumina cerească.” – 8 T., pg. 305, engl. (cap. Minciuna 
și adevărul în educaţie). 

„Domnul doreşte ca toţi să înţeleagă faptul că prosperitatea lor este ascunsă 
cu El în Hristos; că aceasta depinde de umilinţa şi blândeţea lor, de ascultarea şi 
devoţiunea lor din toată inima.” – Ibid., vol. 7, pg. 212, engl. (cap. Credinţă și curaj). 

„Înălţând rugăciunea pe care ne-a lăsat-o Hristos [în Matei 6:13] noi ne predăm 
inimile pentru călăuzirea lui Dumnezeu, cerându-I să ne conducă pe căi sigure. Nu 
putem înălţa această rugăciune cu sinceritate şi în acelaşi timp să decidem a umbla 
pe o cale aleasă de noi. Trebuie să aşteptăm mâna Sa pentru a ne conduce; trebuie să 
ascultăm vocea Sa care ne spune: ̀ Iată drumul, mergeţi pe el  ̀(Isaia 30:21). 

Nu este sigur să zăbovim contemplând avantajele pe care le-am avea dacă 
am ceda sugestiilor lui Satan. Păcatul înseamnă ruşine şi dezastru pentru fie-
care suflet care îl tolerează; dar el orbeşte şi amăgeşte prin natura sa şi ne va 
ademeni prin aspectul său linguşitor. Dacă ne aventurăm pe terenul lui Satan, 
nu avem nicio asigurare a protecţiei faţă de puterea sa. Atât cât depinde de noi, 
trebuie să închidem orice cale prin care ispititorul poate găsi acces la noi.” – 
Cugetări de pe muntele fericirilor, pg. 117, 118, engl. (cap. Rugăciunea Domnului). 

b. Ce ne promite Dumnezeu când renunțăm la idolii noștri? 
Isaia 30:22-26.

Vineri                         2 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Ce dorește Dumnezeu să luăm în considerare când își revarsă bine-

cuvântările asupra noastră?
2. De ce ar trebui să ne gândim de două ori înainte de a ne grăbi să 

vizităm alte denominațiuni?
3. De ce este imposibil ca o persoană cu adevărat blândă să bârfească?
4. Ce preferă persoanele cu înclinații lumești, care pretind a fi religioase?
5. Numai în ce mod va răspunde Dumnezeu rugăciunilor noastre pen-

tru călăuzire?

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!” (Matei 6:13)Domnul vă va da pâine în necaz, şi apă, în strâmtorare. Învăţătorii tăi nu se vor mai ascunde, ci ochii tăi vor vedea pe învăţătorii tăi. Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: „Iată drumul, mergeţi pe el!”, când veţi voi să vă mai abateţi la dreapta sau la stânga. (Isaia 30:20-21)
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   Lecţia 11                                                     Sabat, 10 septembrie 2016

Îndurare pentru cel căit
„Căci așa vorbește Cel Prea Înalt a cărui locuință este veșnică și 

al cărui Nume este sfânt. `Eu locuiesc în locuri` înalte și în sfințenie; 
dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și 
să îmbărbătez inimile zdrobite.” (Isaia 57:15)

„Nimic nu este mai important în comuniunea cu Dumnezeu decât 
cea mai profundă umilinţă.” – 5 T., pg. 50, engl. (cap. Mărturie importantă). 

Recomandare pentru studiu:  6 T., pg. 42-44, 119-125, 421-424. (cap. Pregătirea  
   inimii, cap. Învăţând religia în cămin, cap. Întâmpinarea opoziţiei,  
   cap. Lucrarea misionară internă). 

Duminică         4 septembrie

1. O VERIFICARE A REALITĂŢII

a. Ce trebuie să conștientizăm pentru a veni mai aproape de 
Dumnezeu? Isaia 59:1, 2.

„Păcatul care este tolerat în cea mai mare măsură şi care ne desparte de 
Dumnezeu şi determină atât de multe probleme spirituale contagioase, este 
egoismul. Nu poate exista nicio întoarcere la Domnul fără lepădare de sine. Nu 
putem face nimic prin noi înşine; dar prin Dumnezeu, care ne întăreşte, putem 
trăi pentru a face bine altora şi, în felul acesta, putem evita răul egoismului. Nu 
este nevoie să mergem în ţările păgâne pentru a ne manifesta dorinţa de a-I 
consacra totul lui Dumnezeu, printr-o viaţă utilă, neegoistă. Ar trebui să facem 
aceasta în cercul căminului, în biserică, printre acei cu care ne asociem şi cu 
care facem afaceri. Tocmai căile comune ale vieţii reprezintă locul în care eul 
trebuie respins şi ţinut în supunere. Pavel putea afirma: `Eu mor zilnic` (1 Co-
rinteni 15:31, engl.). Omorârea zilnică a eului în micile tranzacţii ale vieţii este 
ceea ce ne face biruitori. Trebuie să uităm eul în dorinţa de a face bine pentru 
alţii. Mulţi au o lipsă netă de dragoste faţă de ceilalţi. În loc de a-şi îndeplini 
datoria cu credincioşie, ei caută mai degrabă propria lor plăcere.” – 2 T., pg. 
132, engl. (cap. Despărţirea de lume). 

„Ar trebui să avem mai degrabă o cunoaştere a propriei persoane, o 
cunoaştere care să ducă la căinţă înainte de a putea găsi iertare şi pace.” – Para-
bolele Domnului Hristos, pg. 158, engl. (rom. cap. 13: Doi închinători). 

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte! (Isaia 59:1-2)
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Luni                          5 septembrie

2. VENIND MAI APROAPE DE DUMNEZEU

a. Cât de importantă este umilința în ochii lui Dumnezeu? 
Isaia 57:14-17.

„Dacă a existat vreodată un popor care a avut nevoie să umble în umilinţă 
înaintea lui Dumnezeu, acesta este reprezentat de biserica Sa, de aleşii Săi din 
această generaţie. Toţi ar trebui să deplângem decăderea facultăţilor noastre 
intelectuale şi lipsa de apreciere a privilegiilor şi oportunităţilor noastre. Nu 
avem nimic cu ce să ne lăudăm.” – Counsels to Writers and Editors, pg. 63.

„Orice înălţare de sine trebuie să fie descoperită şi îndepărtată. Doar ade-
vărul şi neprihănirea vor trece testul din această perioadă. Zilnic avem nevoie 
de Duhul lui Dumnezeu, ca să putem fi menţinuţi departe de toate gândurile 
rele şi acţiunile neînţelepte, care ne înalţă sufletul în mândrie.” – Manuscript 
Releases, vol. 19, pg. 65.

„Domnul deschide calea pentru răspândirea Evangheliei, dar noi nu sun-
tem pregătiţi. Trebuie să fim cizelaţi şi purificaţi zilnic de puterea Duhului 
Sfânt. Până şi gândurile noastre trebuie aduse în supunere faţă de Hristos. Eul 
neconsacrat trebuie răstignit.” – The Signs of the Times, 24 octombrie 1900.

b. Ce dorește Dumnezeu să facă pentru noi prin Cuvântul 
Său? Isaia 57:18, 19.

„Puneţi-vă credinţa atât de adânc şi statornic în Isus Hristos, încât nicio 
circumstanţă, de niciun fel, să nu o afecteze. Fie ca viaţa voastră să fie ascunsă 
cu Hristos în Dumnezeu.

Nu vă irosiţi gândirea în a contempla asupra defectelor de caracter ale 
altora. Aceasta nu va remedia defectele voastre de caracter. Prin concentra-
rea atenţiei asupra defectelor altora, veţi fi schimbaţi în acelaşi chip. Oricând 
sunteţi ispitiţi să discutaţi despre nebuniile altora sau să-i învinuiţi pentru ră-
nile pe care vi le-au făcut, aveţi în vedere că ei au rănit inima lui Hristos în 
persoana sfinţilor Săi. Apoi luaţi Biblia şi deschideţi-o înaintea lui Dumnezeu; 
pledaţi înaintea Lui pentru balsamul vindecător al păcii Sale.” – Manuscript 
Releases, vol. 21, pg. 24, 25.

„Cuvântul îl face pe cel mândru umil, pe cel încăpăţânat blând şi căit, pe 
cel neascultător ascultător. Obiceiurile păcătoase fireşti omului sunt întreţesute 
cu practica zilnică. Dar Cuvântul înlătură orice pofte lumeşti. Acesta face 
distincţie între gândurile şi intenţiile minţii. El separă încheieturile şi măduva, 
îndepărtând poftele cărnii şi determinându-i pe oameni să îşi dorească să sufe-
re pentru Domnul lor.” – The SDA Bible Commentary, vol. 7, pg. 928.

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Şi El zice: „Croiţi, croiţi drum, pregătiţi calea, luaţi orice piedică din calea poporului Meu!” Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt: „Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite. Nu vreau să cert în veci, nici să ţin o mânie necurmată, când înaintea Mea cad în leşin duhurile şi sufletele pe care le-am făcut. Din pricina păcatului lăcomiei lui, M-am mâniat şi l-am lovit; M-am ascuns, în supărarea Mea, şi cel răzvrătit a urmat şi mai mult pe căile inimii lui. (Isaia 57:14-17)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
I-am văzut căile, şi totuşi îl voi tămădui; îl voi călăuzi şi-l voi mângâia, pe el şi pe cei ce plâng împreună cu el. Voi pune lauda pe buze: „Pace, pace celui de departe şi celui de aproape! – zice Domnul – Da, Eu îl voi tămădui! (Isaia 57:18-19)
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Marţi          6 septembrie

3. AVÂND ÎN VEDERE VEŞNICIA

a. În contrast cu asigurarea pentru cei blânzi și căiți, ce verdict 
vine pentru cei care resping apelurile lui Dumnezeu? Isaia 
57:20, 21. Cum putem să evităm această situație?

„Doriţi să înlăturaţi idolii pe care i-aţi nutrit? Doriţi să-L lăsaţi pe Isus să 
pătrundă în inimă pentru a o curăţi de tot ce o întinează? Deţineţi mereu şi în 
orice situaţie controlul asupra propriei persoane? Puteţi spune: `Pentru mine a 
trăi este Hristos,` eu sunt al Lui? Tot ceea ce am, timp, putere, influenţă, tot este 
al Lui? Îl reprezentaţi pe Hristos prin toleranţă, răbdare şi lipsă de egoism?” – 
The Signs of the Times, 9 aprilie 1902.

„O, acea devoţiune şi umilinţă a inimii, care vor conduce poporul lui Dum-
nezeu în a face lucrurile aşa după cum Hristos a poruncit şi care întotdeauna, 
în toată umilinţa şi adevărul, declară: Noi suntem servi nevrednici; am făcut 
doar ce eram datori să facem! Dar mulţi, mulţi, care, după aprecierea lui Dum-
nezeu, sunt călduţi, se umplu de mândrie şi importanţă. Mulţumirea de sine 
este manifestată pentru puţine lucruri realizate. Unde auzim mărturia inimi-
lor care sunt zdrobite în pocăinţă şi mărturisire înaintea lui Dumnezeu? Unde 
vedem pretinşii credincioşi purtând jugul lui Hristos? Cât de puţin timp este 
destinat rugăciunii fierbinţi, al cărei rezultat ar fi obţinerea blândeţii şi a unui 
duh liniştit, care are un mare preţ în ochii lui Dumnezeu.” – The Review and 
Herald, 6 septembrie 1909.

„Nu mărturisirea voastră, ci cursul acţiunii voastre va stabili dacă sunteţi 
sau nu creştini. Ne apropiem de judecată şi ar trebui să ne străduim să petre-
cem într-un mod inteligent puţinul timp rămas până la venirea lui Hristos. Ar 
trebui să căutăm să avem mintea plină de cunoştinţă de valoare, nu de lemne, 
paie şi mirişte. Prin cultivare înţeleaptă, abilităţile noastre vor creşte, astfel în-
cât să putem avea o capacitate în dezvoltare pentru a înţelege învăţăturile sacre 
ale lui Hristos. Trebuie să devenim învăţători ai tainelor evangheliei.” – Ibid., 
19 aprilie 1892.

b. Ce ar trebui să avem mereu în minte cu privire la veșnicie? 
Romani 14:10.

„Trăim la graniţa lumii veşnice. Cazurile noastre, ale tuturor, sunt cerceta-
te în curţile cereşti şi este timpul să înlăturăm păcatul şi să lucrăm cu seriozita-
te pentru a-i salva pe cât mai mulţi posibil.” – Reflecting Christ, pg. 121.

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate linişti şi ale cărei ape aruncă afară noroi şi mâl.” Cei răi n-au pace, zice Dumnezeul meu. – (Isaia 57:20-21)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce dispreţuieşti tu pe fratele tău? Căci toţi ne vom înfăţişa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. (Romani 14:10)
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Miercuri          7 septembrie

4. DUHUL SFÂNT ÎN ACŢIUNE

a. Ce consideră Hristos a fi o dovadă că suntem umpluți de mai 
mult din Duhul Său Sfânt – Mângâietorul promis? Ioan 15:8.

„Cu cât vă apropiaţi mai mult de Isus, cu atât mai păcătoşi vă veţi vedea în 
ochii voştri proprii; pentru că vederea voastră va fi curăţită şi imperfecţiunile 
vor fi văzute în contrast clar şi distinct faţă de natura Sa perfectă. Dar nu vă 
descurajaţi. Aceasta este dovada că amăgirile lui Satan şi-au pierdut puterea; 
influenţa însufleţitoare a Duhului lui Dumnezeu vă ridică, iar indiferenţa şi 
dezinteresul vostru sunt îndepărtate. 

Dragostea profundă faţă de Isus nu poate locui în inima celor care nu văd 
şi nu conştientizează propria păcătoşenie. Sufletul care este transformat prin 
har va admira caracterul Său divin; dar dacă nu ne vedem diformitatea morală, 
aceasta este o dovadă negreşită a faptului că nu avem o viziune a frumuseţii şi 
perfecţiunii lui Hristos. Cu cât mai puţin vom găsi ce să onorăm la noi înşine, 
cu atât mai mult vom vedea lucruri de apreciat în puritatea şi frumuseţea ne-
mărginite ale Mântuitorului nostru. O înţelegere a propriei păcătoşenii ne con-
duce la El pentru a putea fi iertaţi. Isus ne va accepta; pentru că ne-a făgăduit 
aceasta prin cuvântul Său.” – The Review and Herald, 17 februarie 1885.

b. Explicați contrastul dintre această umilință și atitudinea 
opusă frecvent manifestată în lume - și prea adesea chiar în 
biserică - și menționați care sunt consecințele. Iacov 3:13, 14.

„Ce înseamnă minciună împotriva adevărului? Aceasta înseamnă a pretin-
de să crezi în adevăr în timp ce spiritul, cuvintele, comportamentul, nu-L repre-
zintă pe Hristos, ci pe Satan. A bănui rău, a fi nerăbdător şi neiertător, înseamnă 
a minţi împotriva adevărului, pe când dragostea, răbdarea şi îndelunga răbdare 
sunt în conformitate cu principiile adevărului.” – That I may Know Him, pg. 185.

„Mulţi cultivă o dorinţă nesfântă după supremaţie. Mulţi îndrăgesc să fie 
lăudaţi şi urmăresc cu gelozie orice desconsiderare sau neglijenţă. Este dat pe 
faţă un spirit dur şi neiertător. Există invidie, ceartă, rivalitate. ...

Puţini primesc harul lui Hristos cu umilinţă de sine şi cu un simţ profund, 
permanent al nevredniciei proprii. Ei nu pot suporta manifestarea puterii lui 
Dumnezeu, pentru că aceasta ar încuraja în ei stima de sine, mândria şi invidia. 
Din acest motiv, Domnul poate face doar atât de puţin pentru noi.”  – 5 T., pg. 
50, 51, engl. (cap. Mărturie importantă). 

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Dacă aduceţi mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei. (Ioan 15:8)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii! Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului. (Iacov 3:13-14)
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Joi                   8 septembrie

5. UMILINŢĂ ÎN FAŢA ALTORA

a. Cum reacționează cei care sunt plini de Duhul, față de cei 
greșiți și păcătoși? Galateni 6:1-3.

„`Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum iertăm şi noi greşiţilor noştri` 
(Luca 11:4). Nu putem să repetăm această rugăciune din inimă şi să ne încu-
metăm a fi neiertători; pentru că noi cerem Domnului să ne ierte fărădelegile 
noastre împotriva Sa, la fel cum noi iertăm pe cei care greşesc faţă de noi. Puţini 
conştientizează adevărata semnificaţie a acestei rugăciuni. Dacă cei nerăbdă-
tori ar înţelege profunzimea însemnătăţii ei, nu s-ar încumeta să o rostească şi 
să îi ceară lui Dumnezeu să se comporte faţă de ei aşa cum se poartă ei cu fraţii 
lor muritori.” – The Youth`s Instructor, 7 decembrie 1899.

„Când lucrătorii rămân în Hristos în sufletele lor, când egoismul este omo-
rât, când nu există rivalitate, ceartă pentru supremaţie, când există unitate, 
când se sfinţesc astfel încât dragostea unul faţă de altul este văzută şi simţită, 
atunci ploaia harului Duhului Sfânt le va fi asigurată, la fel cum promisiunile 
lui Dumnezeu nu se clintesc vreodată nicio iotă sau o frântură. Dar când lucra-
rea altora este desconsiderată, când lucrătorii îşi arată superioritatea persona-
lă, ei dovedesc că lucrarea lor nu poartă semnătura pe care ar trebui să o aibă. 
Dumnezeu nu îi binecuvântează.” – Selected Messages, bk. 1, pg. 175.

„Înainte de a ne boteza cu Duhul Sfânt, Tatăl nostru ceresc va încerca să 
vadă dacă putem trăi fără a-L dezonora. Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi El Se va 
apropia de voi. Copiii mei, să nu credeţi că aţi primit tot ajutorul spiritual de care 
aveţi nevoie. Şi să nu credeţi că puteţi avea mari binecuvântări spirituale fără 
a vă conforma condiţiilor pe care Dumnezeu Însuşi le-a lăsat. Iacov şi Ioan au 
crezut că dacă prezintă cererea vor avea cel mai înalt loc în împărăţia lui Dum-
nezeu. O, cât de departe au fost de înţelegerea situaţiei! Ei nu şi-au dat seama 
că înainte de a avea parte de slava lui Hristos, trebuia să poarte jugul Său şi să 
înveţe zilnic blândeţea şi umilinţa Sa.” – Manuscript Releases, vol. 1, pg. 178. 

Vineri                                                       9 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Prin ce soluție pot să-mi fie asigurate făgăduințele celor biruitori?
2. Ce schimbări au loc în noi prin studiul din toată inima al cuvântu-

lui lui Dumnezeu?
3. Asupra a ce ar trebui să ne concentrăm, având în vedere scurtimea 

timpului de probă rămas? 
4. Cum putem fi în pericol de a minți împotriva adevărului?
5. Ce pași practici pot urma eu pentru a primi ploaia târzie?

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
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. Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înşală singur. (Galateni 6:1-3)
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  Lecţia 12                                                     Sabat, 17 septembrie 2016

O solie pentru timpul prezent
„Strigă în gura mare, nu te opri! Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și 

vestește poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei!” 
(Isaia 58:1)

„Nu pot să îndemn destul de ferm membrii comunităţii noastre, pe 
toţi cei care sunt adevăraţi misionari, pe toţi cei care cred solia îngerului 
al treilea, pe toţi cei care îşi opresc piciorul în ziua Sabatului, să cerce-
teze solia din Isaia capitolul 58.” –  6 T. , pg. 265 (cap. Solia din Isaia 58)
Recomandare pentru studiu:  2 T., pg. 24-37 (cap.  Lucrând pentru Hristos),  
                                                      5 T. pg. 298-302 (cap. Criticarea pastorilor). 

Luni         11 septembrie

1. CUI SE ADRESEAZĂ ACEASTĂ SOLIE?

a. Ce trebuie să păstrăm în minte cu atenție când căutăm să 
promovăm solia din Isaia capitolul 58? Isaia 58:1.

„[Isaia 58:1 citat.] Solia aceasta trebuie să fie vestită; dar în timp ce ea tre-
buie proclamată, trebuie să fim atenţi să nu atacăm, să nu forţăm şi să nu con-
damnăm pe cei care nu au lumina pe care noi o deţinem. Nu trebuie să ne ieşim 
din fire atacându-i aspru pe catolici. Printre catolici sunt mulţi care sunt cei mai 
conştiincioşi creştini şi care umblă în toată lumina care străluceşte asupra lor, 
iar Dumnezeu va lucra în favoarea acestora. Cei care au avut mari privilegii 
şi oportunităţi, dar care au eşuat în a-şi dezvolta puterile lor fizice, mentale şi 
morale şi au trăit pentru propria plăcere şi au refuzat să-şi poarte responsa-
bilitatea, sunt într-un pericol mai mare şi sunt mai condamnabili înaintea lui 
Dumnezeu decât cei care sunt în rătăcire cu privire la punctele de doctrină, dar 
care caută, totuşi, să facă bine altora. Nu-i judecaţi pe ceilalţi; nu-i condamnaţi.

Dacă permitem gândurilor egoiste, raţiunii false şi scuzelor neadevă-
rate să ne ducă într-o stare pervertită a minţii şi a inimii şi în acest mod să 
nu cunoaştem căile şi voia lui Dumnezeu, vom fi cu mult mai vinovaţi decât 
păcătoşii pe faţă. Trebuie să fim foarte atenţi să nu-i condamnăm pe cei care 
sunt mai puţin vinovaţi decât noi înaintea lui Dumnezeu.” – 9 T., pg. 243, 244 
(cap. Cuvinte de avertizare). 

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov, păcatele ei! (Isaia 58:1)
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Luni                         12 septembrie

2. AVERTIZAREA ADESEA ADUSĂ LA TĂCERE

a. Care este adesea reacția pe care o întâmpină credincioșii 
serioși, care caută să îndeplinească îndemnul „strigă în 
gura mare, nu te opri” (Isaia 58:1)? Ioan 3:19-21; comparați 
cu Numeri 16:1-4. Cum a evidențiat solia Domnului starea 
pretinsului popor al lui Dumnezeu?

„Mulţi îndrăgeau idoli în inimile lor şi săvârşeau nelegiuire, care i-a 
despărţit de Dumnezeu şi i-a transformat în trupuri ale întunericului. Am vă-
zut că doar câţiva stăteau în lumină, având discernământ şi spiritualitate, ca să 
descopere aceste pietre de poticnire şi să le îndepărteze din cale. ...

Unii din cei care ocupă poziţia de străjeri, pentru a avertiza poporul de 
pericol, au renunţat la veghere şi înclină spre comoditate. Aceştia sunt străjeri 
necredincioşi. Aceştia rămân inactivi, în timp ce vrăjmaşul lor viclean intră în 
fortăreaţă şi lucrează cu succes pentru a dărâma ceea ce Dumnezeu a poruncit 
să fie zidit. Ei văd că Satan înşeală pe cei fără experienţă şi care nu se aşteaptă; 
însă ei acceptă toate acestea în tăcere, ca şi când nu ar avea niciun interes deo-
sebit, ca şi când lucrurile respective nu i-ar privi. Ei nu sesizează niciun pericol 
special; nu văd nicio cauză care să-i alarmeze. Totul li se pare că merge bine şi 
nu simt necesitatea de a înălţa sunetele exacte ale trâmbiţei de avertizare, su-
nete pe care le aud provenind din mărturiile sincere, pentru a arăta poporului 
nelegiuirile lui şi casei lui Iacov păcatele ei. Aceste mustrări şi avertizări tul-
bură liniştea acestor străjeri adormiţi şi iubitori de comoditate şi nu-i încântă. 
Dacă nu în cuvinte, ei îşi spun în inimă: `Aceasta este prea exagerat. Este prea 
sever, prea aspru. Aceşti oameni sunt deranjaţi şi tulburaţi inutil şi par a nu fi 
dispuşi să ne lase în pace şi linişte. «Destul! Căci toată adunarea, toţi sunt sfin-
ţi» (Numeri 16:3). Ei nu ne doresc deloc confortul, pacea sau fericirea. Numai 
muncă activă, trudă şi veghere neîncetată vor mulţumi aceşti străjeri absurzi 
şi greu de mulţumit. De ce nu profeţesc despre lucruri liniştitoare şi să strige: 
Pace, pace? Atunci totul ar decurge lin.` ...

Poporul nu şi-a înălţat chipuri cioplite, totuşi păcatul lor nu este cu ni-
mic mai mic înaintea lui Dumnezeu. Ei se închină lui mamona. Iubesc câştigul 
lumesc. Unii vor face orice sacrificiu de conştiinţă pentru a-şi atinge scopul. 
Pretinsul popor al lui Dumnezeu este egoist şi se îngrijeşte de propriul eu. Ei 
iubesc lucrurile acestei lumi şi iau parte la lucrările întunericului. Ei se desfă-
tează în nedreptate. Nu au dragoste faţă de Dumnezeu şi nici dragoste faţă de 
semenii lor. Sunt idolatri şi sunt mai rău, mult mai rău în faţa lui Dumnezeu 
decât păgânii, decât închinătorii la chipuri cioplite, care nu cunosc o cale mai 
bună.” – 2 T., pg. 439-441. (cap. Un apel către biserică). 

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.” (Ioan 3:19-21)Core, fiul lui Iţehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, s-a răsculat împreună cu Datan şi Abiram, fiii lui Eliab, şi On, fiul lui Pelet, toţi trei fiii lui Ruben. S-au răsculat împotriva lui Moise, împreună cu două sute cincizeci de oameni din copiii lui Israel, din fruntaşii adunării, din cei ce erau chemaţi la sfat, şi care erau oameni cu nume. Ei s-au adunat împotriva lui Moise şi Aaron şi le-au zis: „Destul! Căci toată adunarea, toţi sunt sfinţi, şi Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicaţi voi mai presus de adunarea Domnului?” Când a auzit Moise lucrul acesta, a căzut cu faţa la pământ. (Numeri 16:1-4)
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Marţi                13 septembrie

3. TRÂMBIŢA AMUŢITĂ

a. Ce factori fac dificilă însărcinarea dată tuturor de a da un 
sunet distinct cu trâmbița de avertizare? Isaia 58:2; Ezechiel 
2:1-7.

„Nu lumea păcătoasă, ci aceia pe care Domnul i-a desemnat ca `poporul 
Meu` trebuie să fie mustraţi pentru nelegiuirile lor. El declară mai departe: `În 
toate zilele Mă întreabă şi vor să afle căile Mele, ca un neam care ar fi înfăptuit 
neprihănirea şi n-ar fi părăsit Legea Dumnezeului său` (Isaia 58:1,2). Aici este 
evidenţiată o clasă cu oameni care se consideră neprihăniţi şi aparent manifes-
tă un interes semnificativ în serviciul lui Dumnezeu; dar mustrarea severă şi 
solemnă a Cercetătorului inimilor îi dovedeşte drept dispreţuitori ai precepte-
lor divine.” – Marea luptă, pg. 542, engl.(cap. 33: Prima mare amăgire). 

„Dumnezeu spune despre acest popor: `În toate zilele Mă întreabă şi vor 
să afle căile Mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea.` Aici este un 
popor care se auto-înşeală, sigur de o neprihănire proprie, mulţumit de sine; 
slujitorului lui Dumnezeu i se porunceşte să strige cu voce tare şi să le arate 
nelegiuirile. În toate veacurile a fost făcută această lucrare pentru poporul lui 
Dumnezeu, iar acum este nevoie de aceasta mai mult decât oricând înainte.

Dumnezeu are întotdeauna oameni cărora le încredinţează solia Sa. Duhul 
Său mişcă inimile lor şi îi constrânge să vorbească. Îndemnaţi de un zel sfânt 
şi motivaţi puternic de impulsul divin, ei îşi aduc la îndeplinire datoria, fără 
a calcula, la rece, consecinţele faptului că transmit oamenilor cuvântul pe care 
l-au primit de la Domnul. Dar slujitorul lui Dumnezeu este conştient numai-
decât că a riscat ceva. El constată că, atât el cât şi solia sa, sunt subiectul criti-
cii. Caracterul său, viaţa sa, proprietatea sa, toate sunt cercetate şi se exprimă 
comentarii cu privire la ele. Solia sa este disecată în fragmente şi respinsă în 
cel mai îngust şi nesfinţit spirit, pe care oamenii, în judecata lor limitată, îl 
consideră potrivit. Şi-a făcut oare acea solie lucrarea pe care Dumnezeu a dorit 
să o îndeplinească? Nu; evident a dat greş, pentru că inimile ascultătorilor au 
fost nesfinţite.

Dacă poziţia slujitorului nu este statornică, dacă el nu are o credinţă şi un 
curaj de neînfrânt, dacă inima sa nu este întărită prin comuniune constantă cu 
Dumnezeu, el va începe să-şi modeleze mărturia, pentru a satisface urechile şi 
inimile nesfinţite ale celor cărora se adresează. În străduinţa de a evita critica 
la care este expus, el se desparte de Dumnezeu şi pierde simţul favorii divine, 
iar mărturia lui devine blândă şi fără viaţă. El descoperă că şi-a pierdut curajul 
şi credinţa şi că lucrările sale sunt fără putere.” – 5 T., pg. 299, engl. (cap. Criti-
carea predicatorilor). 

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
În toate zilele Mă întreabă şi vor să afle căile Mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea şi n-ar fi părăsit Legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. – (Isaia 58:2)El mi-a zis: „Fiul omului, stai în picioare, şi-ţi voi vorbi!” Cum mi-a vorbit aceste cuvinte, a intrat duh în mine şi m-a făcut să stau pe picioare; şi am ascultat la Cel ce-mi vorbea. El mi-a zis: „Fiul omului, te trimit la copiii lui Israel, la aceste „popoare îndărătnice” care s-au răzvrătit împotriva Mea; ei şi părinţii lor au păcătuit împotriva Mea, până în ziua de azi. Da, copiii aceştia la care te trimit sunt neruşinaţi şi cu inima împietrită. Tu să le spui: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu!” Fie că vor asculta, fie că nu vor asculta – căci sunt o casă de îndărătnici – vor şti totuşi că în mijlocul lor este un proroc. Tu, fiu al omului, să nu te temi de ei, nici să nu te sperii de cuvintele lor; şi măcar că ei sunt nişte mărăcini şi spini lângă tine, şi măcar că locuieşti împreună cu nişte scorpioni, totuşi nu te teme de cuvintele lor şi nu te înspăimânta de feţele lor, căci sunt o casă de îndărătnici. Ci să le spui cuvintele Mele, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta; căci sunt nişte îndărătnici! (Ezechiel 2:1-7)
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Miercuri                        14 septembrie

4. PENTRU CINE PLÂNG ÎN REALITATE?

a. Cum așteaptă pretinsul popor al lui Dumnezeu din Isaia 58 
ca El să răspundă slujirii lor față de El și ce răspuns primesc 
din partea Sa? Isaia 58:3; Maleahi 3:14, 15. Ce factori ar trebui 
să luăm în considerare astăzi, despre atitudinea noastră în 
această privință – atât față de Dumnezeu cât și față de oameni?

„[Isaia 58:1-3 citat.] Profetul prezintă înaintea noastră un popor care con-
sideră că Domnul procedează greşit pentru că nu le satisface tot ceea ce îşi 
doresc ei în mod egoist. În răspunsul la plângerile lor Domnul le arată că nu 
merită tot ce pretind din mâinile Sale; pentru că nu s-au comportat drept.” – 
The General Conference Bulletin, 31 mai 1909.

„Posturile respectate de aceşti închinători [din Isaia 58] sunt doar o 
umilinţă aparentă, în bătaie de joc. Ei îşi menţin toate trăsăturile lor de caracter 
inacceptabile. Inimile lor nu sunt curăţate de pângărire. Ei nu au primit ploaia 
mângâietoare a harului lui Dumnezeu. Ei nu au Duhul Sfânt şi nu au influenţa 
sa plăcută. Ei nu manifestă pocăinţă şi nici credinţă, care lucrează prin dragos-
te. Ei sunt nedrepţi, egoişti în afacerile cu semenii lor, asuprindu-i fără milă pe 
cei pe care îi consideră inferiori. În plus, se plâng de faptul că Dumnezeu nu-i 
înalţă deasupra tuturor celorlalţi datorită neprihănirii lor.” – The Review and 
Herald, 25 iunie 1901.

„Poporul pe care i s-a poruncit profetului [Isaia] să-l avertizeze ... are o formă 
de evlavie şi consideră că i se cuvine o favoare şi o binecuvântare specială, pen-
tru că au o mărturisire înaltă şi menţin rânduiala serviciilor religioase. Aceasta 
hrăneşte mulţumirea de sine şi ei se simt asemenea tânărului care a venit la Hris-
tos pretinzând a ţine toate poruncile şi care L-a întrebat: `Ce-mi mai lipseşte?` ... 
Acest tânăr se măgulea că ţine toate poruncile lui Dumnezeu; dar chiar le ţinea? 
– Nu. El nu Îl iubea pe Dumnezeu mai presus de orice; pentru că el iubea bogăţia 
sa, care i-a fost doar încredinţată, mai presus decât Îl iubea pe Dumnezeu; şi nu-
şi iubea semenii ca pe sine însuşi, pentru că nu dorea să împartă cu ei bogăţiile 
sale. El îşi iubea averea mai mult decât iubea sufletele pentru care Hristos era 
gata să-şi sacrifice propria viaţă.” – Ibid., 13 octombrie 1891.

„Trebuie să ne păzim de autocompătimire. Nu vă permiteţi niciodată sen-
timentul că nu sunteţi preţuiţi aşa cum ar trebui, că eforturile voastre nu sunt 
apreciate, că munca voastră este prea dificilă. Lăsaţi ca amintirea a ceea ce a 
îndurat Hristos pentru noi să aducă la tăcere orice gând de nemulţumire. Noi 
suntem trataţi mai bine decât a fost Domnul nostru.” – Pe urmele Marelui Medic, 
pg. 476, engl. (cap. O lecţie din viaţa lui Moise). 

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
„La ce ne foloseşte să postim” – zic ei – „dacă Tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul, dacă Tu nu ţii seama de lucrul acesta?” – Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsaţi în voia pornirilor voastre şi asupriţi pe simbriaşii voştri. (Isaia 58:3)Aţi zis: „Degeaba slujim lui Dumnezeu; şi ce am câştigat dacă am păzit poruncile Lui şi am umblat trişti înaintea Domnului oştirilor? Acum fericim pe cei trufaşi; da, celor răi le merge bine; da, ei ispitesc pe Dumnezeu, şi scapă!” (Maleahi 3:14-15)
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Joi                         15 septembrie

5. MOTIVUL DIN SPATELE ACŢIUNII
a. Care era motivul real din spatele postului, în cazul popo-

rului lui Dumnezeu din Isaia 58? Isaia 58:4. Cum trebuie să 
evităm spiritul acestei practici? Luca 7:33-35.

„Mântuitorul lumii nu poate onora posturile respectate de naţiunea iudai-
că. Ei postesc în mândrie şi neprihănire proprie, în timp ce Hristos mănâncă, în 
umilinţă, cu vameşii şi păcătoşii. 

De la cădere, lucrarea lui Satan a fost de a acuza şi acei care refuză lumina 
pe care o trimite Dumnezeu urmează acelaşi curs astăzi. Ei scot în evidenţă în 
faţa altora acele lucruri pe care ei le consideră a fi păcat. Aşa era în cazul farise-
ilor. Când găseau ceva prin care puteau să-i acuze pe ucenici, ei nu discutau cu 
acei pe care îi considerau a fi greşiţi. Ei îi spuneau lui Hristos despre lucrurile 
pe care le considerau a fi grave la ucenicii Săi. Când considerau că Hristos a 
greşit, ei Îl acuzau în faţa ucenicilor Săi. Lucrarea lor era de a înstrăina inimile.” 
– The SDA Bible Commentary, vol. 5, pg. 1088.

„Când aducem rugăciunile cu încredere de sine, când încetăm să veghem 
şi să aducem faptele noastre în armonie cu rugăciunile noastre, cerul nu ne 
consideră închinători. Noi suntem lipsiţi de credinţa, care lucrează prin dra-
goste şi purifică sufletul; pentru că adevărata credinţă va conduce pe deţinător 
să omoare faptele cărnii şi să sacrifice eul, dragostea de sine, nerăbdarea şi 
îndreptăţirea de sine. Acei care vor cu adevărat să urmeze pe Hristos, trebu-
ie să înveţe zilnic lecţiile umilinţei şi smereniei inimii, pentru a putea vorbi 
atent, pentru a manifesta curtoazie şi amabilitate, pentru a avea inimi tandre 
şi a aduce simpatie şi lumină în cămin. Toată cearta, toate controversele, toate 
loviturile cu limba şi cu pumnul răutăţii, trebuie îndepărtate. Voinţa porunci-
toare va trebui supusă şi trebuie manifestate blândeţea şi o dispoziţie uşor de 
mulţumit.” – The Review and Herald, 5 iunie 1894.

Vineri                                                     16 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Ce principiu biblic stabilește nivelul nostru de responsabilitate 
față de Dumnezeu?

2. De ce o mărturie dreaptă, care mustră păcatul, întâlnește opoziție?
3. Cum vom considera principiile dacă suntem serioși în ce privește 

veșnicia?
4. Ce era greșit în legătură cu postul iudeilor din Isaia 58?
5. Fie că postim sau nu, ce fel de atitudine împiedică rugăciunea?

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Iată, postiţi ca să vă ciorovăiţi şi să vă certaţi, ca să bateţi răutăcios cu pumnul; nu postiţi cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. (Isaia 58:4)În adevăr, a venit Ioan Botezătorul, nici mâncând pâine, nici bând vin, şi ziceţi: „Are drac.” A venit Fiul omului, mâncând şi bând, şi ziceţi: „Iată un om mâncăcios şi băutor de vin, un prieten al vameşilor şi al păcătoşilor.” Totuşi Înţelepciunea a fost găsită dreaptă de toţi copiii ei.” (Luca 7:33-35)
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   Lecţia 13                                                    Sabat, 24 septembrie 2016

O misiune pentru timpul prezent
„Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica 

din nou temeliile străbune; vei fi numit `Dregător de spărturi`, `Cel 
ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit`”. (Isaia 58:12).

„Rămăşiţa poporului lui Dumnezeu, în calitate de reformator îna-
intea lumii, trebuie să arate că legea lui Dumnezeu este temelia tuturor 
reformelor de durată. ... Ea trebuie să repare spărturile, să dreagă dru-
murile şi să facă ţara cu putinţă de locuit.” – Profeţi și regi, pg. 678, engl. 
(cap. 57: Reforma). 
Recomandare pentru studiu: Slujirea medicală, pg. 29-41 engl. (rom. cap. 3:  
                                                                Simpatia lui Hristos pentru omenirea suferindă). 

Duminică       18 septembrie

1. SEMNE ALE UNEI RELIGII ARTIFICIALE

a. Cum putem evita falsa umilință? Isaia 58:5; Filipeni 2:3, 14, 15.

„Nimeni să nu creadă că aplecarea capului ca un pipirig va lua locul ade-
văratei umilinţe. Astfel de umilinţă este falsă; pentru că acolo unde supunerea 
nu se află în inimă, aceasta nu se va manifesta nici în viaţă. Acei care sunt doar 
mărturisitori ai adevărului, dar nu şi împlinitori ai cuvântului, vor dărâma 
altarul familial şi vor stârni certuri şi dispute în cămin şi vor fi lipsiţi de faptele 
sfinte şi binefăcătoare, care izvorăsc din credinţa în Hristos. Cea mai puternică 
dovadă a puterii evangheliei faţă de lume este efectul ei asupra vieţilor acelora 
care o cred. Cel care este un creştin adevărat îl va reprezenta pe Hristos şi va 
înceta să murmure sau să se plângă de Dumnezeu sau de semenii săi. ...

Cei care sunt doar creştini superficiali nu sunt o binecuvântare pentru ei 
sau alţii, chiar dacă postesc şi se îmbracă în sac şi cenuşă. Vechile obiceiuri 
revin; temperamentul iute, suspiciunea, gelozia şi judecarea altora – toate de-
monstrează că nu sunt controlaţi de harul lui Hristos. ... Când eşuează în a se 
comporta creştineşte, ei aruncă vina şi responsabilitatea asupra împrejurărilor 
care-i înconjoară pe ei sau pe oamenii cu care sunt aduşi în contact. În loc de 
a se examina pe ei înşişi pentru a găsi aspectele incompatibile, ei îşi deplâng 
situaţia şi consideră că greutăţile sunt rezultatul fărădelegilor altora.” – The 
Review and Herald, 5 iunie 1894.

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Oare acesta este postul plăcut Mie: să-şi chinuiască omul sufletul o zi? Să-şi plece capul ca un pipirig şi să se culce pe sac şi cenuşă? Aceasta numeşti tu post şi zi plăcută Domnului? (Isaia 58:5)Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi. (Filipeni 2:3)Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, 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, (Filipeni 2:14-15)
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Luni                19 septembrie

2. POSTUL ALES AL LUI DUMNEZEU

a. Ce tip de post exprimă cel mai înalt grad de pietate creștină? 
Isaia 58:6.

„Lucrarea de binefacere poruncită în acest capitol [Isaia 58] este lucrarea 
pe care Dumnezeu doreşte ca poporul Său să o facă în această perioadă.” – 6 T., 
pg. 265 (cap. Solia din Isaia 58). 

„Când prezentăm desăvârşirea cerinţelor [lui Dumnezeu] în poruncile 
Sale, în legea Sa, noi prezentăm ceea ce va dezlega legăturile răutăţii şi în loc să 
îi determinăm pe oameni să postească, în loc de a-i încătuşa în păcat, aceasta 
va aduce dezlegarea lanţurilor răutăţii şi a celor asupriţi de vrăjmaş.” – Manu-
script Releases, vol. 5, pg. 38.

„Cercetaţi cu dragoste şi sensibilitate nevoile celor săraci şi suferinzi şi apoi 
ajutaţi-i să prindă curaj, speranţă şi încredere, oferindu-le din bunurile mate-
riale pe care Dumnezeu vi le-a dat. Astfel veţi împlini chiar lucrarea pe care 
Dumnezeu intenţionează să o faceţi. `Dezleagă lanţurile răutăţii` (Isaia 58:6). 
Nu vă liniştiţi până când nu rupeţi orice fel de jug. Nu se poate să neglijaţi acest 
lucru şi în acelaşi timp să Îl ascultaţi pe Dumnezeu.” – Pacific Union Recorder, 
21 iulie 1904.

b. Ce altceva include adevăratul post al lui Dumnezeu? Isaia 58:7.

„[Isaia 58:6, 7 citat.] Aceasta este reţeta pe care Hristos a prescris-o pentru su-
fletul care se teme, care se îndoieşte şi care tremură. Cei întristaţi, care umblă plân-
gând înaintea Domnului, să se ridice şi să-i ajute pe cei în nevoie. ...

Domnul cheamă biserica la o evlavie mai înaltă, la o înţelegere mai dreaptă 
a datoriei, la o viziune mai clară a obligaţiilor ei faţă de Creator. El îi invită pe 
credincioşi să fie curaţi, sfinţi şi activi. Iar lucrarea de ajutorare creştină este unul 
din mijloacele de a realiza acest lucru, pentru că Duhul Sfânt colaborează cu toţi cei 
care îndeplinesc slujba lui Dumnezeu.” – 6 T., pg. 266, 267 (cap. Solia din Isaia 58). 

„Amintiţi-vă că lumea trebuie salvată. Trebuie să ne facem partea noastră, 
stând aproape de Hristos în calitate de colaboratori ai Săi. El este capul; noi sun-
tem mâna care ajută. El a stabilit ca prin lucrarea misionară medicală să dezlegăm 
poverile grele şi să-i eliberăm pe cei asupriţi. Să nu închidem ochii la suferinţa 
din jurul nostru şi să nu închidem urechile faţă de strigătele de necaz care sunt în 
continuă creştere. Hristos este cel mai mare misionar pe care l-a cunoscut lumea 
vreodată. El a venit să ridice, să învioreze pe cel în suferinţă şi necaz şi noi trebuie 
să cooperăm cu El în această lucrare.” – Slujirea medicală, pg. 118 engl. (rom. cap. 
14: Pe urmele Învăţătorului).

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug; (Isaia 58:6)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău. (Isaia 58:7)
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Marţi                20 septembrie

3. EXAMINÂNDU-NE OBICEIURILE DIN VORBIRE

a. Ce promisiune semnificativă este dată tuturor celor care, 
prin credință, au în vedere bucuria slujirii practice pentru 
cei în nevoie? Isaia 58:8.

„[Isaia 58:8 citat.] Când membrii bisericilor noastre preiau individual lucrarea 
care le este încredinţată, ei vor fi înconjuraţi de o atmosferă cu totul diferită. Bi-
necuvântarea şi puterea vor însoţi lucrarea lor. Ei vor experimenta o cultură mai 
înaltă a minţii şi a inimii. Egoismul care le-a legat sufletele va fi biruit. Credinţa lor 
va fi un principiu viu.” – 6 T., pg. 267, 268, engl. (rom. cap. Solia din Isaia 58). 

b. De ce trebuie să biruim complet obiceiul necreștin al 
„amenințărilor cu degetul”? Isaia 58:9, 10; Matei 7:1-5.

„Cei care sunt orbi faţă de greşelile proprii sunt adesea gata să identifice 
greşelile altora, gata să critice cuvintele lor şi să-i condamne pentru lucruri pe 
care nici măcar nu le-au făcut. ...

Orice critică aspră, orice cuvânt de înălţare de sine sunt incluse în 
„ameninţările cu degetul şi vorbele de orgoliu” (Isaia 58:9, engl.). Înălţarea eu-
lui în mândrie, ca şi cum voi aţi fi fără greşeală, amplificarea greşelilor altora, 
reprezintă o ofensă la adresa lui Dumnezeu. ...

Nu avem niciun drept de a ne retrage încrederea într-un frate datorită câ-
torva rapoarte rele, care au ajuns la urechile noastre, a unor acuzaţii aduse sau 
a unor supoziţii sugerate despre el că ar proceda greşit. Adesea raportul rău 
care ne este adus este făcut de cei care sunt duşmani ai lui Dumnezeu, de cei 
care se alătură vrăjmaşului în lucrarea de acuzare a fraţilor. Cei care nu împli-
nesc cuvintele Mântuitorului: `Luaţi seama la felul cum ascultaţi` (Luca 8:18),  
permit urechilor lor nesfinţite să asculte răul, permit simţurilor lor pervertite 
să îşi imagineze răul şi limbilor lor rele să ducă rapoarte rele.

Mulţi din cei care îi acuză pe fraţii lor nu vor veni să discute pe faţă cu acei 
despre care consideră că sunt greşiţi, ci vor merge la alţii şi, sub masca prie-
teniei faţă de cei greşiţi, vor spune lucruri compromiţătoare despre ei. Uneori 
aceşti acuzatori vor fi de acord pe faţă cu acei cărora, în secret, caută să le facă 
rău. Ei vor prezenta acuzaţii care sunt numai supoziţii şi nu vor da celor pe 
care îi acuză un raport clar al greşelilor pe care le bănuiesc, iar în felul acesta nu 
le vor oferi nicio şansă de a răspunde în faţa acuzaţiilor care li se aduc.” – The 
Review and Herald, 7 mai 1895.

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava Domnului te va însoţi. (Isaia 58:8)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: „Iată-Mă!” Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime, şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare! (Isaia 58:9-10)Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu ce judecată judecaţi veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau, cum poţi zice fratelui tău: „Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău”, şi, când colo, tu ai o bârnă în al tău?… Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău. (Matei 7:1-5)
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Miercuri                        21 septembrie

4. CLĂDIND ÎN LOC DE A DISTRUGE

a. Ce schimbare se va face în experiența noastră atunci când 
câștigăm biruință asupra „jugului, amenințărilor cu dege-
tul și vorbelor de ocară”? Isaia 58:10, 11.

„Cei care ar putea aduce un serviciu bun pentru înaintarea cauzei lui Hris-
tos, dar care îşi folosesc talentele şi influenţa pentru a dărâma în loc de a clădi, 
vor simţi mânia lui Dumnezeu. Ei vor experimenta ce a suferit Hristos pentru 
salvarea oamenilor de sub pedeapsa legii călcate. Valoare omului şi măsura 
răspunderii sale pot fi înţelese doar prin crucea de la Calvar.” – The Southern 
Watchman, 31 martie 1908.

„A face bine este un remediu excelent pentru boală. Cei care se angajează 
în lucrare sunt invitaţi să-L cheme pe Dumnezeu şi El a făgăduit că le va răs-
punde. Sufletul lor va fi satisfăcut în vreme de secetă şi ei vor fi ca o grădină 
udată, ale cărei ape nu seacă.

Fraţi şi surori, treziţi-vă. Nu vă temeţi să faceţi fapte bune. `Să nu obosim 
în facerea binelui; căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de 
oboseală` (Galateni 6:9). Nu aşteptaţi să vi se spună care este datoria voastră. 
Deschideţi ochii şi priviţi cine se află în jurul vostru;  căutaţi să-i cunoaşteţi pe 
cei neajutoraţi, îndureraţi şi în nevoie.  Nu vă ascundeţi de ei şi nu căutaţi să 
aduceţi la tăcere nevoile lor. Cine va da dovezile amintite în Iacov, referitoare 
la deţinerea religiei curate, neîntinate de egoism şi corupţie? Cine e nerăbdător 
să facă tot ce îi stă în putere pentru a ajuta la realizarea marelui plan de mântu-
ire?” – 2 T., pg. 29 (cap. Lucrând pentru Hristos). 

b. Descrieți misiunea care ne-a fost desemnată și făgăduința 
care o însoțește. Isaia 58:12, 13 (prima parte).

„Poporul lui Dumnezeu are de realizat o lucrare specială în repararea spăr-
turii care s-a făcut în legea Sa; şi cu cât ne apropiem mai mult de sfârşit, cu atât 
mai urgentă devine această lucrare. Toţi cei care Îl iubesc pe Dumnezeu vor 
arăta că poartă semnul Său, păstrând poruncile Sale. Ei sunt dregători de dru-
muri pentru a face ţara cu putinţă de locuit. ... [Isaia 58:13, 14 citat.] Adevărata 
lucrare misionară medicală este legată astfel, inseparabil de păstrarea porun-
cilor lui Dumnezeu, din care Sabatul este menţionat în special, întrucât acesta 
este memorialul important al lucrării de creaţiune a lui Dumnezeu. Păstrarea 
sa este legată de lucrarea de restaurare a chipului moral al lui Dumnezeu în 
om. Aceasta este lucrarea pe care poporul lui Dumnezeu trebuie să o realizeze 
în această perioadă.” – Ibid., vol. 6, pg. 265, 266. (cap. Solia din Isaia 58). 

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime, şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare! Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. (Isaia 58:10-11)

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
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”. 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, (Isaia 58:12-13)
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Joi                                 22 septembrie

5. PACE PRIN CEL CE ESTE PRINŢUL PĂCII

a. Ce ar trebui să înțelegem despre adevăratul ajutor creștin, 
ca parte a păzirii adevărate a Sabatului? Isaia 58:13, 14.

„Mi-a fost prezentat tot cerul privind şi supraveghind în cursul Sabatului 
pe cei care cunosc cerinţele poruncii a patra şi care păzesc Sabatul. Îngerii îşi 
arătau interesul şi respectul deosebit pentru această instituţie divină. Pe cei 
care l-au sfinţit pe Domnul Dumnezeu în inimile lor într-un cadru devoţional 
strict al minţii, care au căutat să crească valoarea orelor sfinte, păstrând Sabatul 
cât pot mai bine şi să-L onoreze pe Dumnezeu, numind Sabatul o desfătare – 
pe aceştia îngerii i-au binecuvântat în mod special cu lumină şi sănătate şi lor 
le-a fost dată o putere deosebită. Dar, pe de altă parte, îngerii i-au părăsit pe 
cei care nu au apreciat sfinţenia zilei sacre a lui Dumnezeu şi şi-au îndepărtat 
lumina şi puterea de la ei. I-am văzut umbriţi de un nor, descurajaţi şi adesea 
trişti. Ei simţeau lipsa Duhului lui Dumnezeu.” – 2 T., pg. 704, 705, engl. (cap. 
Responsabilitate pentru lumina primită). 

„Cum vor tresălta de bucurie inimile celor care au trăit nu pentru a se sati-
sface pe ei înşişi, ci pentru a fi o binecuvântare pentru cei nefericiţi, care au atât 
de puţine binecuvântări! Ei vor primi făgăduinţa: ̀ va fi ferice de tine, pentru că 
ei n-au cu ce să-ţi răsplătească; dar ţi se va răsplăti la învierea celor neprihăniţi` 
(Luca 14:14).” – Ibid., vol. 6, pg. 312 (cap. Răsplătirea servirii). 

„Pentru toţi acei care primesc Sabatul, ca semn al puterii creatoare şi răs-
cumpărătoare a lui Hristos, acesta va fi o desfătare. Ei se vor desfăta în Hristos, 
văzându-L în el. Sabatul le indică spre lucrarea de creaţiune, ca dovadă a pute-
rii Sale deosebite de a mântui. În timp ce îndreaptă mintea spre pacea pierdută 
a Edenului, acesta vorbeşte despre pacea restaurată prin Mântuitorul.” – Hris-
tos lumina lumii, pg. 289, engl. (cap. 29: Sabatul). 

Vineri                                                     23 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Dați câteva exemple de umilință falsă și de umilință adevărată.
2. Ce fel de ipocrizie, în legătură cu postul, condamnă Dumnezeu?
3. Cum pot să țin cel mai bun tip de post pe care Dumnezeu îl dorește 

din partea mea?
4. Cum poate fi schimbată tendința umană de a dărâma, în a construi?
5. Rezumați planul glorios al lui Dumnezeu pentru păstrătorii Saba-

tului în prezent.

AZS-MR Moldova
Notă autoadezivă
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, atunci te vei putea desfăta în Domnul, şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov; căci gura Domnului a vorbit.” (Isaia 58:13-14)



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

   2 – Cap. 8: Ziua Domnului este aproape
   9 – Cap. 9: Căsătorii neînţelepte
  16 – Cap. 10: Avertismente şi mustrări
 23 – Primejdile tineretului (prima parte)
 30 – Primejdiile tineretului (partea a doua)

   6 – Cap. 11: Lucrători pentru Dumnezeu
 13 – Cap. 12: Agenţii lui Satan (prima parte)
 20 – Cap. 12: Agenţii lui Satan (partea a doua)
 27 – Cap. 13: Să-L înşele oare un om pe Dumnezeu? 

   3 –  Cap. 14: Puterea adevărului
 10 –  Cap. 15: Adunările noastre de tabără
  17 –  Cap. 16: Iubirea frăţească (prima parte)
 24 –  Cap. 16: Iubirea frăţească (a doua parte) 

Apusul soarelui*) pentru diferite zone ale ţării:

Iulie
  1. B: 21:04; CT: 20:52; IS: 21:09; MS: 21:18; SM: 21:30; AR: 21:30;
  8. B: 21:01; CT: 20:50; IS: 21:05; MS: 21:15; SM: 21:27; AR: 21:27;
15. B: 20:57; CT: 20:46; IS: 21:00; MS: 21:10; SM: 21:22; AR: 21:22;
22. B: 20:50; CT: 20:39; IS: 20:54; MS: 21:04; SM: 21:15; AR: 21:15;
29. B: 20:43; CT: 20:32; IS: 20:45; MS: 20:55; SM: 21:06; AR: 21:07.

August
  5. B: 20:34; CT: 20:23; IS: 20:35; MS: 20:45; SM: 20:56; AR: 20:57;
12. B: 20:24; CT: 20:13 IS: 20:24; MS: 20:34; SM: 20:44; AR: 20:47;
19. B: 20:12; CT: 20:02; IS: 20:12; MS: 20:22; SM: 20:32; AR: 20:35;
26. B: 20:00; CT: 19:50; IS: 19:59; MS: 20:10; SM: 20:19; AR: 20:22.

Septembrie
  2. B: 19:48; CT: 19:38; IS: 19:45; MS: 19:57; SM: 20:05; AR: 20:09;
  9. B: 19:35; CT: 19:25; IS: 19:31; MS: 19:43; SM: 19:51; AR: 19:56;
16. B: 19:22; CT: 19:12; IS: 19:17; MS: 19:29; SM: 19:36; AR: 19:42;
23. B: 19:09; CT: 18:59; IS: 19:03; MS: 19:15; SM: 19:22; AR: 19:28;
30. B: 18:56; CT: 18:46; IS: 18:49; MS: 19:01; SM: 19:07; AR: 19:14.

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