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Cuvânt înainte
Astăzi, mai mult ca oricând, lumea pare să fie în continuă schimbare. 

Dorinţele sincere ale oamenilor de a scăpa de greutăţi, suferinţă şi durere duc 
la apeluri îndreptăţite pentru reforme în politicile guvernamentale, legislaţii, 
instituţii şi comportamente. Cu toate acestea, istoria a demonstrat că astfel de 
apeluri, încătuşate de interese proprii sau limitări umane, fie au eşuat, fie s-au 
îndepărtat de ţintele avute.

Adevărata reformă merge mult mai adânc decât măsurile externe. Ea înce-
pe cu individul. Ea implică o schimbare interioară care cuprinde întreaga per-
soană şi, ca urmare, implică toate celelalte aspecte ale vieţii sale. Numai Dum-
nezeu poate realiza o astfel de reformă – o reformă spirituală. Dar, pentru a 
realiza o astfel de reformă, o persoană trebuie mai întâi să devină conştientă 
de nevoia personală de a se reforma. Aceasta este lucrarea pe care Dumnezeu 
o încredinţează adevăraţilor reformatori – bărbaţi şi femei care se angajează cu 
toată inima, alături de El, în producerea adevăratei reforme în ei înşişi şi în cei 
pentru care lucrează.

Biblia este plină de exemple de astfel de reformatori. Două reforme, remar-
cabile la timpul lor, au fost cele ale lui Ilie şi Ioan Botezătorul. Ilie a mustrat fără 
teamă păcatele poporului lui Dumnezeu şi le-a cerut să ia poziţie de partea lui 
Dumnezeu. Ioan a fost chemat pentru a pregăti calea pentru prima venire a lui 
Hristos. Viaţa lui, la fel ca viaţa lui Ilie, a fost o mustrare pentru extravaganţa 
aflată pretutindeni în jurul lui. Învăţătura sa a ajuns la inimă.

Ca pretins popor al lui Dumnezeu de astăzi, suntem chemaţi să respectăm 
un stil de viaţă diferit de lume şi să ducem altora o solie de schimbare a vieţii. 
Noi trebuie să pregătim calea pentru a doua venire a lui Hristos. Dumnezeu a 
dat o solie pentru biserică ca s-o trezească la acţiune, ca ea să poată fi găsită cre-
dincioasă în vestirea soliei Sale pentru lume.

„Avem nevoie de o reformă temeinică în toate bisericile noastre. Puterea 
transformatoare a lui Dumnezeu trebuie să vină în biserică. Căutaţi pe Dom-
nul cât se poate de serios, îndepărtaţi păcatele voastre şi zăboviţi în Ierusalim 
până când veţi primi putere de sus. Permiteţi-i lui Dumnezeu să vă pună deo-
parte pentru lucrare. Curăţaţi-vă sufletele prin ascultarea de adevăr. Credinţa 
fără fapte este moartă. Nu amânaţi ziua pregătirii. Nu dormitaţi în starea de 
nepregătire, neavând ulei în vasele ce însoţesc lămpile voastre. Nimeni să nu 
încredinţeze întâmplării siguranţa veşniciei lor. Nu rămâneţi cu răspunsuri ne-
clarificate la nedumeriri. Întrebaţi-vă cu sinceritate: „Sunt printre cei mântuiţi 
sau cei nemântuiţi? Voi rămâne în picioare sau nu? Numai cel ce are mâinile 
nevinovate şi inima curată va sta în picioare în ziua aceea.” – Mărturii pentru pre-
dicatori, pg. 443 engl.

Dumnezeu vrea ca noi, atât individual cât şi ca biserică, să acceptăm această 
lucrare. El vrea ca noi să ne reformăm vieţile, familiile şi bisericile. Să ne trezim 
din somnul indiferenţei! Să mergem înainte în umilinţă şi în pocăinţă şi să facem 
lucrarea ce ne stă în faţă. Pe măsură ce lucrarea de reformă va înainta, Dumne-
zeu va lucra cu putere, adăugând puterea Sa la ultima avertizare. Fie ca noi să 
facem parte din această ultimă mişcare de reformă şi astfel să grăbim venirea 
Domnului.                               Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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Sabat, 2 ianuarie, 2016

Darul Sabatului întâi  
pentru o biserică în Ghana

Ghana este o ţară situată în Africa de 
Vest, care se învecinează cu Burkina Faso 
în partea de nord, Togo în est şi Coasta de 
Fildeş în vest. Cu o populaţie de aproape 
27 milioane de locuitori. Principalele reli-
gii sunt islamul (18%) şi creştinismul (70%), 
acesta din urmă împărţit la rândul lui între 
creştinii penticostali, protestanţi şi romano-cato-
lici, la care se adaugă diverse alte confesiuni creştine. 
Solia Reformei a pătruns în Ghana în anii 1990. Lucrarea a început în capitala Ac-
cra, iar de acolo s-a extins în alte locuri din ţară. Libertatea religioasă pe care ţara 
o oferă, ajută foarte mult la răspândirea soliei noastre. Mulţumim lui Dumnezeu 
că organizaţia bisericii noastre este înregistrată şi recunoscută oficial de guvern.

Cu toate acestea, în ciuda progresului lucrării şi a libertăţii de a predica 
solia Evangheliei, membrii noştri de aici nu au o casa de cult proprie. În Accra 
fraţii şi surorile noastre organizează întâlnirile de Sabat sub un copac care se 
află în mod providenţial pe o bucată de teren închiriată. Din păcate, atunci 
când plouă, sunt lipsiţi de un locaş de cult uscat, ceea ce adesea este un motiv 
de descurajare pentru persoanele interesate de solia noastră. Chiar dacă sunt 
lipsiţi de mijloacele necesare pentru a susţine în mod adecvat activitatea, fraţii 
şi surorile noastre sunt încurajaţi să ţină campanii de evanghelizare, să distri-
buie pliante şi să organizeze grupuri de studii biblice. Avem în prezent peste 
50 de persoane care frecventează clasele de botez şi, până la momentul când 
veţi citi acest lucru, sperăm că aceste suflete vor face legământ cu Domnul şi 
vor deveni membri ai Bisericii prin botez.

„Generalul nostru, Cel care nu face nicio greşeală, ne spune: „Înaintaţi! 
Pătrundeţi pe teritorii noi! Ridicaţi stindardul, aşezaţi memoriale în fiecare loc. 
Să se ştie că Dumnezeu are pe pământ un popor care nu a uitat că El are o lege, 
una obligatorie pentru toate fiinţele umane. În toate bisericile sunt persoane 
care nu ştiu că ziua a şaptea, şi nu ziua întâi, este Sabatul. Acestea trebuie să 
audă solia adevărului prezent.” – The Review and Herald, 5 august 1902.

Facem apel la toţi fraţii şi surorile noastre din întreaga lume să sprijine 
acest proiect prin rugăciunile şi resursele lor financiare, pentru a construi o 
biserică care să stea ca un memorial pentru locuitorii din Accra, aşa încât în-
tâlnirile noastre de închinare să se poată ţine în mod regulat, fără întrerupere, 
chiar şi în timpul sezonului ploios.

Secretarul regional pentru Africa
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   Lecția 1    Sabat, 2 ianuarie 2016

Adevărata reformă
„Cum vestise [Domnul Dumnezeu] prin gura sfinților Săi proro-

ci, care au fost din vechime.” (Luca 1:70).
„Trebuie să începem acum lucrarea de reformă întorcându-ne la 

Domnul cu toată inima. Lucrarea să înceapă ca inima să poată fi sensi-
bilizată şi Hristos să vă poată modela şi cizela după propriul Său chip 
divin.” – The Signs of the Times, 22 februarie 1892.

Sugestii de lectură: Signs of the Times, 12 octombrie 1904.

Duminică     27 decembrie

1.  TEMELIA ADEVĂRATEI REFORME 
a.  Cum putem face distincție între reformele adevărate și cele fal-

se? Isaia 8:20; Filipeni 3:9.

„Siguranţa societăţii şi progresul reformei depind de o definire clară şi de 
recunoaşterea adevărului fundamental. Principiile legii lui Dumnezeu trebuie 
să fie păstrate înaintea poporului ca fiind la fel de veşnice şi de neclintit după 
cum este însuşi caracterul lui Dumnezeu. Legea este definită ca o regulă de 
acţiune… Binele societăţii şi siguranţa omului cer ca legea să fie respectată. 
Toate legile bune se bazează pe legea Domnului, dată la Muntele Sinai.” – The 
Health Reformer, 1 august 1878.

„Fiecare reformă adevărată are locul ei în lucrarea Evangheliei şi produce 
înălţarea sufletului la o viaţă nouă, mai nobilă.” – Divina vindecare, pg. 171, engl.

b.  În cine ar trebui să ne punem încrederea? Psalmii 118:8; Prover-
bele 3:5.

„Orice poziţie am ocupa în viaţă, indiferent ce ocupaţie am avea, trebuie 
să fim suficient de umili să simţim nevoia noastră după ajutor; să ne spriji-
nim cu toată inima pe învăţăturile Cuvântului lui Dumnezeu, să recunoaştem 
providenţa Lui în toate lucrurile şi să fim credincioşi în revărsarea sufletelor 
noastre în rugăciune.” – Mărturii, vol. 5, pg. 427, engl.

Cătălin
Notă autoadezivă
La Lege şi la mărturie!” Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta.  (Isaia 8:20)şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă.  (Filipeni 3:9)

Cătălin
Notă autoadezivă
Mai bine este să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în om;  (Psalmi 118:8)Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!  (Proverbe 3:5)
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Luni    28 decembrie

2.  REFORMA ADEVĂRATĂ ÎNCEPE ÎN INIMĂ
a.  Ce precede reforma? Ioel 2:12, 13; Psalmii 51:10; 2 Corinteni 7:11.

„Păcate, păcate uriaşe, apasă asupra multora care mărturisesc a fi creştini. 
Marele Avocat spune: „Cerinţele pe care Le am de la inima omenească au fost 
ignorate. Dumnezeu cheamă la pocăinţă, la reformă.” – The Review and Herald, 8 
decembrie 1896.

„Pocăinţa include părere de rău pentru păcat şi îndepărtare de acesta.” – 
Calea către Hristos, pg. 23, engl.

„Mărturisirea nu va fi primită de Dumnezeu, fără pocăinţă sinceră şi refor-
mă. Trebuie să aibă loc schimbări hotărâte în viaţă; tot ce este respingător lui 
Dumnezeu trebuie să fie dat la o parte. Acesta va fi rezultatul adevăratei păreri 
de rău pentru păcat. Lucrarea pe care o avem de făcut personal ne este arătată 
în mod clar: ‚Spălaţi-vă deci şi curăţiţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele 
rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul! Învăţaţi-vă să faceţi binele, 
căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe 
văduvă!’ (Isaia 1:16, 17). ‚Dacă dă înapoi zălogul, întoarce ce a răpit, urmează 
învăţăturile care dau viaţa şi nu săvârşeşte nicio nelegiuire, va trăi negreşit, şi 
nu va muri.’ (Ezechiel 33:15). Pavel spune, vorbind despre lucrarea pocăinţei: 
‚Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu ce fră-
mântare a trezit în voi! Şi ce cuvinte de dezvinovăţire! Ce mânie! Ce frică! Ce 
dorinţă aprinsă! Ce râvnă! Ce pedeapsă! În toate voi aţi arătat că sunteţi curaţi 
în privinţa aceasta.’ (2   Corinteni 7:11)” – Idem., pg. 39.

b.  Ce strigăt plin de durere, auzit la momentul Cincizecimii, a dat 
pe față o mare nevoie personală? Faptele Apostolilor 2:37, 38.

„Cum poate un om să fie drept înaintea lui Dumnezeu? Cum poate păcă-
tosul să fie făcut neprihănit? Numai prin Hristos putem fi aduşi în armonie cu 
Dumnezeu, cu sfinţenia; dar cum putem veni la Hristos? Mulţi îşi pun aceeaşi 
întrebare ca şi mulţimea din Ziua Cincizecimii, când, conştienţi de păcat, oa-
menii au început să strige: ‚Ce să facem?’ Primul cuvânt din răspunsului lui 
Petru a fost: ‚Pocăiţi-vă!’ (Faptele Apostolilor 2:37, 38). Altă dată, la scurt timp 
după aceea, a spus el: ‚Pocăiţi-vă şi întoarceţi-vă…, pentru ca să vi se şteargă 
păcatele.’ (Faptele Apostolilor 3:19).” – Idem., pg. 23.

–

Cătălin
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)Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!  (Psalmi 51:10)Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră, după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi! Şi ce cuvinte de dezvinovăţire! Ce mânie! Ce frică! Ce dorinţă aprinsă! Ce râvnă! Ce pedeapsă! În toate, voi aţi arătat că sunteţi curaţi în privinţa aceasta.  (2 Corinteni 7:11)

Cătălin
Notă autoadezivă
După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?” „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.  (Faptele apostolilor 2:37-38)
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Marți    29 decembrie

3.  ROADELE ADEVĂRATEI REFORME
a.  Cum sunt descriși reformatorii din aceste zile de pe urmă? Isaia 

58,12, 13.

„[Isaia 58:8, 9, 12-14, citat] Aici sunt prezentate caracteristicile celor care 
vor fi reformatori, care vor purta steagul soliei îngerului al treilea, ale celor care 
mărturisesc a fi poporul lui Dumnezeu care ţine poruncile, îl cinstesc pe Dum-
nezeu şi sunt angajaţi cu seriozitate, în văzul întregului univers, la repararea 
dărâmăturilor. Cine îi numeşte ‚dregători de spărturi, cel ce drege drumurile 
şi face ţara cu putinţă de locuit’? – Dumnezeu. Numele lor sunt înregistrate în 
cer ca reformatori, restauratori, ca acei care ridică din nou temeliile străbune.”  
– The Review and Herald, 13 octombrie 1891.

b.  Ce dovezi evidente ale reformei se vor vedea în viață? Matei 3:8.

„Nimic altceva în afară de o viaţă schimbată – roade demne de pocăinţă – 
nu va satisface cerinţele lui Dumnezeu. Fără astfel de roade, mărturisirea noas-
tră de credinţă este lipsită de orice valoare.” – The Signs of the Times, 7 iulie 1887.

„Nici o pocăinţă nu este sinceră dacă nu produce reformă. Neprihănirea 
lui Hristos nu este o mantie care să acopere păcate nemărturisite şi nepărăsi-
te; aceasta este un principiu de viaţă care transformă caracterul şi controlează 
comportamentul. Sfinţenia este integritate pentru Dumnezeu; este predarea în 
întregime a inimii şi a vieţii pentru a fi luate în stăpânire de principiile cerului.” 
– Hristos, Lumina lumii, pg. 555, 556, engl.

„Ioan s-a despărţit de prieteni şi de o viaţă luxoasă. Simplitatea hai-
nei lui, o haină ţesută din păr de cămilă, era o mustrare permanentă pentru 
extravaganţa şi etalarea afişate de preoţii evrei şi de popor în general. Dieta lui, 
formată în întregime din vegetale, roşcove şi miere sălbatică, era o mustrare 
pentru îngăduirea apetitului şi lăcomia, care prevala peste tot… Cei care ur-
mează să pregătească calea pentru a doua venire a lui Hristos sunt reprezentaţi 
prin credinciosul Ilie, deoarece Ioan a venit în duhul lui Ilie pentru a pregăti 
calea pentru prima venire a lui Hristos. Marele subiect al reformei trebuie să 
fie agitat… Cumpătarea în toate lucrurile trebuie să fie strâns legată cu solia 
pentru a-l întoarce pe poporul lui Dumnezeu de la idolatrie, de la lăcomie în 
mâncare şi extravaganţa lor în îmbrăcăminte şi alte lucruri… 

„Oricine încalcă obligaţiile morale în materie de mâncare şi îmbrăcăminte, 
se pregăteşte să încalce cerinţele lui Dumnezeu în ceea ce priveşte interesele 
veşnice.” – Mărturii, vol. 3, pg. 62, 63.
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–

Cătălin
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)

Cătălin
Notă autoadezivă
Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră.  (Matei 3:8)
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Miercuri   30 decembrie 

4.  STINDARDUL REFORMEI  –  ADEVĂRUL ȘI LIBERTATEA
a. În ce fel voi recunoaște lucrurile în care am nevoie de reformă? 

Psalmii 119:142; Ioan 17:17;14:6.

„Domnul cere de la toţi cei care mărturisesc Numele Lui o respectare stric-
tă a adevărului. Acest lucru va fi asemenea sării care nu şi-a pierdut gustul, ca 
o lumină în mijlocul întunericului moral şi înşelăciunii lumii.” – Mărturii, vol. 4, 
pg. 356.

„Principiul pe care trebuie să-l înălţăm în acest moment este acelaşi care a 
fost susţinut de către adepţii Evangheliei în marea Reformă… 

„Stindardul adevărului şi libertăţii religioase, pe care aceşti reformatori 
l-au ţinut sus ne-a fost încredinţat nouă în acest ultim conflict. Responsabilita-
tea faţă de acest mare dar revine celor pe care Dumnezeu i-a binecuvântat cu 
înţelegerea Cuvântului Său. Noi trebuie să primim Cuvântul lui Dumnezeu 
ca pe o autoritate supremă. Trebuie să acceptăm adevărurile Sale pentru noi 
înşine. Şi putem aprecia aceste adevăruri doar în măsura în care le căutăm prin 
studiu personal… Recunoaşterea adevărului în cuvânt şi faptă este mărturi-
sirea noastră de credinţă. Numai astfel pot ştii alţii că noi credem în Biblie.” 
– Idem., vol. 6, pg. 402, 403.

b.  Care este atunci relația dintre libertate, sfințire și Legea lui Dum-
nezeu? Psalmii 119:44, 45; Iacov 1:25; Ioan 8:31, 32.

„Sfinţirea nu este nimic altceva decât conformarea în totalitate voinţei Ta-
tălui nostru care este în ceruri, iar voia lui Dumnezeu este exprimată în legea 
Sa cea sfântă. Păstrarea tuturor poruncilor lui Dumnezeu este sfinţire. Dove-
dindu-vă copii ascultători faţă de Cuvântul lui Dumnezeu este sfinţire. Cuvân-
tul lui Dumnezeu trebuie să fie ghidul nostru şi nu opiniile sau ideile oameni-
lor.” – Selected Messages, vol. 3, pg. 204., engl.

„Sfinţirea falsă îndepărtează imediat de la Biblie. Religia este redusă la 
poveşti. Sentimentele şi impresiile sunt transformate în criterii. În timp ce ei 
pretind a fi fără păcat şi se lăuda cu dreptatea lor, cei ce se pretind a fi sfinţi 
învaţă că oamenii sunt liberi să calce Legea lui Dumnezeu şi că aceia care se 
supun preceptelor sale au căzut din har. Prezentarea cerinţelor ei trezeşte 
opoziţia lor şi provoacă furie şi dispreţ. Astfel, se dă pe faţă caracterul lor: „Fi-
indcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui 
Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se 
supună. ” (Romani 8:7) – The Review and Herald, 5 octombrie 1886.

Cătălin
Notă autoadezivă
Dreptatea Ta este o dreptate veşnică, şi Legea Ta este adevărul.  (Psalmi 119:142)Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.  (Ioan 17:17)Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac;  (Ioan 14:16)

Cătălin
Notă autoadezivă
Voi păzi Legea Ta necurmat, totdeauna şi pe vecie. Voi umbla în loc larg, căci caut poruncile Tale.  (Psalmi 119:44-45)Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.  (Iacov 1:25)Şi a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.”  (Ioan 8:31-32)
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Joi   31 decembrie

5.  REFORMA INDIVIDUALĂ
a.  Cum mă pot reforma? Romani 1:16; 2 Timotei 3:15.

„Nici o reformă reală nu poate avea loc fără putere divină. Împotrivirea 
omenească la tendinţele naturale şi cultivate este asemenea bancului de nisip 
aşezat împotriva torentului. Până când viaţa lui Hristos nu devine o putere 
dătătoare de viaţă în viaţa noastră nu putem rezista ispitelor care ne asaltează 
din interior şi din afară.” – The Signs of the Times, 1 decembrie 1914.

„Creştinismul propune o reformă în inimă. Lucrarea lui Hristos în interior, 
se va face sub controlul unui intelect convertit. Planul de a începe din afară 
şi de a încerca să se meargă spre interior a eşuat întotdeauna, şi întotdeauna 
va eşua. Planul lui Dumnezeu cu tine este să începi chiar de la sediul tuturor 
problemelor, din inimă, şi apoi vor izvorî din inimă principiile dreptăţii; refor-
marea va fi afară, precum şi în interior ” – Dietă și hrană, pg. 35.

b.  Cum pot fi un reformator activ? Galateni 6:9, 10; 1 Ioan 1:3.

„Pe cei ce Mă onorează îi voi onora.” (1 Samuel 2:30). Atunci când pleacă 
dintr-un astfel de cămin, tatăl iese la îndatoririle sale de zi cu zi, cu un spirit 
liniştit şi supus datorat conversaţiei cu Dumnezeu. El este creştin, nu numai 
în ceea ce pretinde a fi, dar şi în ocupaţia sa şi în toate relaţiile sale de afaceri. 
El face lucrarea cu credincioşie, ştiind că ochiul lui Dumnezeu este asupra lui.

În biserică vocea lui nu este tăcută. El are de rostit cuvinte de recunoştinţă 
şi încurajare; pentru că el este un creştin în creştere, cu o experienţă nouă în 
fiecare zi. El este un lucrător de ajutor, activ în biserică, lucrând pentru slava lui 
Dumnezeu şi mântuirea semenilor săi.” – Mărturii, vol. 5, pg. 424, 425.

Vineri     1 ianuarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.  Ce urmări are reforma adevărată în viața credinciosului?
2.  Cum merge pocăința mână în mână cu reforma?
3.  În ce domenii avem cu toții nevoie de reformare?
4.  Cum putem fi o lumină în mijlocul întunericului moral?
5.  Când vom avea o reformă veritabilă în viața noastră?

Cătălin
Notă autoadezivă
Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului;  (Romani 1:16)din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.  (2 Timotei 3:15)

Cătălin
Notă autoadezivă
Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.  (Galateni 6:9)deci ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.  (1 Ioan 1:3)
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   Lecția 2    Sabat, 9 ianuarie 2016

Un reformator din vechime
„Ilie, Tișbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: 

„Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în 
anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu.” 
(1 Regi 17:1).

„Departe de orice oraş cu renume şi neocupând vreo poziţie so-
cială înaltă, Ilie Tişbitul… şi-a început misiunea încrezător în planul 
lui Dumnezeu de a pregăti calea înaintea lui şi de a-i da succes din 
belşug.” – Profeţi și regi, pg. 119.

Sugestii pentru lectură: Profeţi și regi, pg. 119-128, engl.

Duminică     3 ianuarie

1.  DESCENDENȚA ȘI CHEMAREA LUI ILIE
a.  Cine a fost Ilie și ce fel de persoană era el? 1 Regi 17:1; Iacov 5:17.

„Ilie. . . s-a născut în munţii Galaadului, la est de Iordan, şi a provenit din-
tr-un neam în care erau extrem de răspândite urâciunile Amoriţilor. Dar el şi-a 
început lucrarea având pe buze cuvântul plin de credinţă şi putere, şi întreaga 
lui viaţă a fost dedicată lucrării de reformă.” – The Review and Herald, 14 august de 1913.

b.  Ce fel de persoane ignoră adesea Dumnezeu și pe cine cheamă 
El în loc? 1 Corinteni 1:26-28.

„În situaţiile obişnuite ale vieţii există mulţi muncitori care trudesc cu răb-
dare la îndeplinirea sarcinilor zilnice, fără a fi conştienţi de puterile latente 
care, trezite la acţiune, i-ar plasa printre marii lideri ai lumii. Este necesară atin-
gerea unei mâini iscusite pentru a trezi şi a dezvolta aceste facultăţi. Cu astfel 
de oameni a intrat Domnul Isus în legătură personală; El le-a oferit avantajul 
de a fi instruiţi trei ani sub propria Sa îndrumare. Nici un curs de studiu din 
şcolile rabinilor sau din sălile unde se studia filosofia nu ar fi egalat ca valoare 
această pregătire.” – Sfaturi pentru părinţi, educatori și elevi, pg. 511, engl.

Cătălin
Notă autoadezivă
Filistenii şi-au strâns oştile ca să facă război şi s-au adunat la Soco, o cetate a lui Iuda; au tăbărât între Soco şi Azeca, la Efes-Damim. (1 Samuel 17:1)Ilie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi; şi s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă, şi n-a plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni.  (Iacov 5:17)

Cătălin
Notă autoadezivă
De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi care aţi fost chemaţi: printre voi nu sunt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari. Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt;  (1 Corinteni 1:26-28)
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Luni     4 ianuarie

2.  ÎNFRUNTÂND APOSTAZIA
a.  De ce a intrat Ilie în palatul regelui pentru a mustra public apos-

tazia lui Israel? Ioan 16:8; 3:20; 1 Timotei 5:20.

„Lui Ilie i-a fost încredinţată misiunea de a duce lui Ahab, din partea ceru-
lui, solia de judecată. El nu a căutat să fie solul Domnului; Cuvântul Domnului 
a venit la el. Şi gelos pentru onoarea cauzei lui Dumnezeu, el nu a ezitat să se 
supună somaţiei divine, deşi faptul de a asculta părea să-i aducă o distrugere 
rapidă din mâna împăratului nelegiuit. Profetul a pornit imediat şi a călătorit 
zi şi noapte, până când a ajuns în Samaria. Când a ajuns la palat, el nu a cerut 
voie să pătrundă înăuntru, nici nu a aşteptat să fie anunţat în mod oficial. Îm-
brăcat în hainele aspre, de obicei purtate de profeţii din acea vreme, el a trecut 
de gărzi, aparent neobservat, şi a stat pentru o clipă înaintea împăratului uimit.

„Ilie nu şi-a cerut scuze pentru apariţia lui bruscă. Unul mai mare decât 
conducătorul lui Israel îl trimisese să vorbească şi, ridicând mâna spre cer, a 
declarat solemn pe Dumnezeul cel viu, că judecăţile Celui Preaînalt erau gata 
să cadă peste Israel. ‚Nu va fi nici rouă, nici ploaie în aceşti ani,” a declarat el, 
„decât după cuvântul meu.’ (1 Regi 17:1)” – The Review and Herald, 14 august 1913.

b.  Cu ce   scop l-a mustrat Ilie mai târziu pe rege? 1 Regi 18:17, 18; 
Iov 17:8.

„Chiar nerespectarea Legii lui Dumnezeu din partea lui Ahab şi a oame-
nilor lui, a fost ceea ce adusese toate nenorocirile peste ei; iar Ilie n-a ezitat să 
spună întregul adevăr împăratului vinovat. Lumea este plină de linguşitori şi 
ipocriţi, atât în   palate cât şi în casele obişnuite ale vieţii; şi cât de puţini sunt cei 
care au curajul pe care l-a dat pe faţă Ilie – cât de puţini vor fi cei care vor sta 
în apărarea legii încălcate a lui Dumnezeu, împotrivindu-se mai marilor de pe 
pământ.” – The Signs of the Times, 18 decembrie 1884.

„Domnul caută să mântuiască, nu să distrugă. El îşi găseşte plăcerea în sal-
varea păcătoşilor. ‚Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moar-
tea celui rău’. (Ezechiel 33:11)… El dă solilor Săi aleşi o îndrăzneală sfântă, aşa 
încât cei care aud să se teamă şi să fie aduşi la pocăinţă.” – Profeţi și regi, pg. 105.

Cătălin
Notă autoadezivă
Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.  (Ioan 16:8)Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.  (Ioan 3:20)Pe cei ce păcătuiesc mustră-i înaintea tuturor, ca şi ceilalţi să aibă frică.  (1 Timotei 5:20)

Cătălin
Notă autoadezivă
Abia a zărit Ahab pe Ilie şi i-a zis: „Tu eşti acela care nenoroceşti pe Israel?” Ilie a răspuns: „Nu eu nenorocesc pe Israel; ci tu şi casa tatălui tău, fiindcă aţi părăsit poruncile Domnului şi te-ai dus după Baali. (1 Împăraţi 18:17-18)Oamenii fără prihană sunt înmărmuriţi de aceasta, şi cel nevinovat se răscoală împotriva celui nelegiuit.  (Iov 17:8)
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Marți   5 ianuarie

3.  CHEMAȚI SĂ ALEAGĂ
a.  Când a fost pe Muntele Carmel, chemând la reformă, care a fost 

întrebarea provocatoare a lui Ilie? 1 Regi 18:21.

„Ilie, în mijlocul apostaziei generale, nu a căutat să ascundă faptul că el 
servea Dumnezeului cerului. Profeţii lui Baal erau în număr de patru sute 
cincizeci, preoţii lui erau patru sute, iar închinătorii lui erau mii; dar Ilie nu 
a încercat să facă să pară că el era de partea cea populară. El a stat singur şi 
nobil… Unde sunt Ilie din zilele noastre? …

Nu câştigăm nimic dacă dăm pe faţă laşitatea sau teama în a face de cu-
noscut că suntem poporul care păzeşte poruncile lui Dumnezeu. Ascunderea 
luminii pe care o avem, ca şi cum ne-ar fi ruşine de credinţa noastră, va avea ca 
rezultat o osândă sigură. Dumnezeu ne lasă pradă propriei noastre slăbiciuni. 
Domnul să ne ferească să refuzăm să lăsăm lumina noastră să strălucească în 
orice loc în care El ne cheamă. Dacă vom îndrăzni să mergem mai departe de 
capul nostru, urmând propriile noastre idei, propriile noastre planuri, şi să-L 
lăsăm în urmă pe Isus, nu ne putem aştepta să câştigăm tărie morală, curaj sau 
putere spirituală. Dumnezeu a avut eroi din punct de vedere moral în trecut şi 
mai are astfel de eroi şi astăzi – oameni cărora nu le este ruşine să fie poporul 
Său deosebit. Voinţa şi planurile lor sunt toate subordonate legii lui Dumnezeu. 
Dragostea lui Isus i-a făcut să nu ţină numaidecât la viaţa lor… ‚Credincioşie 
Lui Dumnezeu’ este motto-ul lor.” – Mărturii, vol. 5, pg. 526-528, engl.

b.  Ce a făcut Ilie ca un prim pas în lucrarea de reformă? 1 Regi 18:30.

„Asemenea unui nor întunecat, înşelăciunea şi orbirea s-au răspândit în 
Israel. Nu dintr-o dată i-a prins această apostazie fatală, ci treptat, deoarece, 
din când în când, ei nu au mai ţinut seama de cuvintele de avertizare şi mus-
trare pe care Domnul le-a trimis. Fiecare îndepărtare de la calea neprihănirii, 
fiecare refuz de a se pocăi, au adâncit vina lor şi i-au îndepărtat mai mult de 
cer. Iar acum, în această criză, au persistat în refuzul de a lua poziţie pentru 
Dumnezeu.

Domnul detestă indiferenţa şi lipsa de loialitate într-o perioadă de criză 
în lucrarea Lui. Întregul univers priveşte cu interes inexprimabil scenele de 
încheiere ale marii lupte dintre bine şi rău. Poporul lui Dumnezeu se apropie 
de hotarele lumii veşnice; ce poate fi de o mai mare importanţă pentru ei decât 
ca ei să fie credincioşi Dumnezeului cerului?” – Profeţi și regi, pg. 147, 148, engl.

Cătălin
Notă autoadezivă
Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul şi a zis: „Până când vreţi să şchiopătaţi de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeţi după El; iar dacă este Baal, mergeţi după Baal!” Poporul nu i-a răspuns nimic. (1 Împăraţi 18:21)

Cătălin
Notă autoadezivă
Ilie a zis atunci întregului popor: „Apropiaţi-vă de mine!” Tot poporul s-a apropiat de el. Şi Ilie a dres altarul Domnului care fusese sfărâmat. (1 Împăraţi 18:30)
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Miercuri    6 ianuarie

4.  PUTEREA LUI DUMNEZEU DESCOPERITĂ
a.  Numiți câțiva dintre reformatorii din trecut. Luca 1:17; Geneza 

32:28; Exodul 9:16. Cum au obținut puterea ce le-a fost necesară 
pentru a-și îndeplini misiunea care le-a fost încredințată? Psal-
mii 27:14; 28:7.

„Dacă oamenii vor umbla cu Dumnezeu, El îi va ascunde în crăpătura 
Stâncii. Astfel ascunşi, ei Îl pot vedea pe Dumnezeu, aşa cum L-a văzut Moise. 
Prin puterea şi lumina pe care El le dă, ei pot înţelege mai mult şi pot realiza 
mai mult decât ar părea să poată prin judecata lor limitată.” – Istoria faptelor 
apostolilor, pg. 363, engl.

„Iacov a biruit pentru că a fost stăruitor şi hotărât. Experienţa sa mărturiseşte 
puterea rugăciunii stăruitoare. Acum este momentul când trebuie să învăţăm 
această lecţie a rugăciunii biruitoare, a credinţei neclintite. Cele mai mari biruinţe 
ale bisericii lui Hristos sau ale creştinului, nu sunt acelea care se obţin prin talent şi 
educaţie, prin avere sau prin favoarea oamenilor. Ele sunt acele biruinţe care sunt 
câştigate în camera de audienţă cu Dumnezeu, când credinţa stăruitoare, aproape 
în agonie, se prinde strâns de braţul cel tare al puterii.

Cei care nu sunt dispuşi să părăsească orice păcat şi să caute cu stăruinţă 
binecuvântarea lui Dumnezeu, n-o vor obţine. Dar toţi cei care se vor prinde 
de promisiunile lui Dumnezeu aşa cum a făcut Iacov, şi vor fi la fel de serioşi 
şi perseverenţi cum a fost el, vor birui aşa cum a biruit el. ‚Şi Dumnezeu nu va 
face dreptate aleşilor Lui, care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte 
faţă de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând.’ (Luca 18:7, 8)” – Patriarhi și 
profeţi, pg. 203, engl.

b.  Ce făgăduințe pot invoca reformatorii de astăzi atunci când simt 
nevoia de putere divină? Psalmii 68:35; 2 Samuel 22:32, 33.

„Lecţia experienţei lui Ilie în procesul prin care a învăţat din nou cum să se 
încreadă în Dumnezeu în ceasul încercării nu este numai pentru bărbaţii aflaţi 
în poziţii de mare responsabilitate. El, Cel care era puterea lui Ilie, este suficient 
de puternic pentru a susţine fiecare copil al Lui care se luptă, indiferent cât de 
slab ar fi. De la fiecare El aşteaptă loialitate şi tuturor El le dă putere în funcţie 
de nevoi. În propria sa putere omul este cu totul lipsit de tărie; dar în puterea 
lui Dumnezeu, el poate fi puternic în a învinge răul şi a-i ajuta pe alţii să bi-
ruiască la rândul lor. Satana nu-l poate înşela pe cel care face din Dumnezeu 
apărarea sa. ‚Numai în Domnul’, Mi se va zice, ‘locuiesc dreptatea şi puterea… 
În Domnul vor fi făcuţi neprihăniţi şi proslăviţi toţi urmaşii lui Israel.” (n. tr. 
Isaia 45:24-25) – The Review and Herald, 30 octombrie 1913.

Cătălin
Notă autoadezivă
Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.”  (Luca 1:17)Apoi a zis: „Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel; căci ai luptat cu Dumnezeu şi cu oameni şi ai fost biruitor.”  (Geneza 32:28)Dar te-am lăsat să rămâi în picioare ca să vezi puterea Mea, şi Numele Meu să fie vestit în tot pământul.  (Exodul 9:16)Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul!  (Psalmi 27:14)Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El mi se încrede inima, şi sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima şi-L laud prin cântările mele.  (Psalmi 28:7)

Cătălin
Notă autoadezivă
Ce înfricoşat eşti, Dumnezeule, din Locaşul Tău cel Sfânt! Dumnezeul lui Israel dă poporului Său tărie şi mare putere. Binecuvântat să fie Dumnezeu!  (Psalmi 68:35)Căci cine este Dumnezeu, afară de Domnul? Şi cine este o stâncă, afară de Dumnezeul nostru?Dumnezeu este cetăţuia mea cea tare şi El mă călăuzeşte pe calea cea dreaptă. (2 Samuel 22:32-33)
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Joi    7 ianuarie

5.  SINGUR DE PARTEA ADEVĂRULUI?
a.  În apărarea lui Dumnezeu și a Legii Sale, a fost Ilie singur? De 

ce da sau de ce nu? Psalmii 34:7; 91:11; 103:20.

„Stând în faţa regelui Ahab şi a proorociilor mincinoşi, înconjurat de 
mulţimile lui Israel, Ilie stă singur, singurul care pare a apăra onoarea lui Ieho-
va… Dar Ilie nu este singur. Deasupra şi în jurul lui sunt oştile protectoare ale ce-
rului – îngeri care excelează în putere.” – The Review and Herald, 18 septembrie 1913.

b.  Când vom sta singuri în apărarea adevărului și a neprihănirii, ce 
ar trebui să ne amintim? 1 Regi 19:18.

„Nu toţi oamenii din lume sunt nelegiuiţi şi păcătoşi; nu toţi au trecut de 
partea inamicului. Dumnezeu are multe mii care nu şi-au plecat genunchiul 
înaintea lui Baal, mulţi care doresc din toată inima să înţeleagă mai bine adevă-
rul despre Hristos şi lege, mulţi care speră împotriva oricărei nădejdi că Isus va 
veni în curând pentru a pune capăt domniei păcatului şi a morţii. Şi sunt mulţi 
care s-au închinat şi i se mai închină lui Baal din neştiinţă, dar cu care Duhul 
lui Dumnezeu încă se luptă.” – Profeţi și regi, pg. 171, engl.

„Când suferi ocară şi persecuţie te afli într-o companie excelentă; căci Isus 
le-a îndurat pe toate, şi chiar mult mai mult. Dacă eşti un străjer credincios 
lui Dumnezeu, aceste lucruri sunt un compliment pentru tine. Doar sufletele 
eroice, cei care rămân statornici dacă stau singuri, vor câştiga coroana nepieri-
toare.” – The Youth’s Instructor, 28 mai 1884.

Vineri    8 ianuarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.  De unde-i cheamă Dumnezeu adeseori pe oameni și de ce?
2.  Ce fac majoritatea oamenilor în loc să mustre păcatul?
3.  Ce dovedește faptul că ascundem lumina noastră? Care va fi rezultatul?
4.  Cum se obține binecuvântarea de a avea puterea lui Dumnezeu la 

lucru în viața noastră?
5.  Când stăm singuri de partea adevărului, de ce nu suntem cu adevă-

rat singuri?

Cătălin
Notă autoadezivă
7 . Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie.  (Psalmi 34:7)11 . Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;  (Psalmi 91:11)20 . Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi tari în putere, care împliniţi poruncile Lui şi care ascultaţi de glasul cuvântului Lui.  (Psalmi 103:20)

Cătălin
Notă autoadezivă
Dar voi lăsa în Israel şapte mii de bărbaţi, şi anume pe toţi cei ce nu şi-au plecat genunchii înaintea lui Baal şi a căror gură nu l-au sărutat.” (1 Împăraţi 19:18)
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    Lecția 3    Sabat, 16 ianuarie 2016

Lucrând pentru reformă
„Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se 

va smeri, se va ruga și va căuta Fața Mea, și se va abate de la căile 
lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și-i voi tămădui 
țara.” (2 Cronici 7:14).

„Împărăţia lui Israel nu trebuia să rămână niciodată fără martori 
nobili ai puterii lui Dumnezeu de a salva din păcat. Chiar şi în cele mai 
întunecate clipe, există unele persoane care vor rămâne credincioase 
Conducătorului lor divin şi care în mijlocul idolatriei vor trăi fără pată 
înaintea unui Dumnezeu sfânt.” – Profeţi și regi, pg. 108, engl.
Sugestii de lectură: The Review and Herald, 21 august 1913.

Duminică   10 ianuarie

1.  O RĂMĂȘIȚĂ CREDINCIOASĂ
a.  A existat vreo rămășiță credincioasă în timpul lui Ilie, în timp ce 

judecățile lui Dumnezeu cădeau asupra unui Israel apostaziat?  
1 Regi 8:13; 19:18.

b.  Are Dumnezeu întotdeauna o rămășiță credincioasă? Romani 
11:5; Apocalipsa 12:17.

c.  Cum promite Dumnezeu să aibă grijă de poporul Său când 
judecățile Lui vor cădea pe pământ? Psalmii 27:5; Isaia 33:15, 16.

  

„Acel Dumnezeu care S-a îngrijit de Ilie, nu-l va ignora pe nici unul dintre 
copiii Săi jertfitori de sine. Cel care numără perii capului lor va avea grijă de 
ei şi, în timp de foamete, ei vor fi săturaţi. În timp când cei răi mor de foame 
şi molimă, îngerii îi vor proteja pe cei drepţi şi le vor împlini nevoile. Pentru 
cel care „umblă în neprihănire” este dată promisiunea: [Isaia 33:15, 16; 41:17 
citat]” – Marea luptă, pg. 629, engl.

Cătălin
Notă autoadezivă
Eu am zidit o Casă care va fi locuinţa Ta, un loc unde vei locui pe vecie!” (1 Împăraţi 8:13)Dar voi lăsa în Israel şapte mii de bărbaţi, şi anume pe toţi cei ce nu şi-au plecat genunchii înaintea lui Baal şi a căror gură nu l-au sărutat.” (1 Împăraţi 19:18)

Cătălin
Notă autoadezivă
5 . Tot aşa, şi în vremea de faţă, este o rămăşiţă datorită unei alegeri prin har.  (Romani 11:5)17 . Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.  (Apocalipsa 12:17)

Cătălin
Notă autoadezivă
5 . Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperişul cortului Lui şi mă va înălţa pe o stâncă.  (Psalmi 27:5)15 . Cel ce umblă în neprihănire şi vorbeşte fără vicleşug, cel ce nesocoteşte un câştig scos prin stoarcere, cel ce îşi trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce îşi astupă urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge şi îşi leagă ochii ca să nu vadă răul, 16 . acela va locui în locurile înalte; stânci întărite vor fi locul lui de scăpare; i se va da pâine, şi apa nu-i va lipsi.  (Isaia 33:15-16)
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Luni 11 ianuarie

2.  PREGĂTIND CALEA DOMNULUI
a.  Ce cerere clară a făcut Ilie pentru a se opune apostaziei naționale? 

1 Regi 18:19, 20.

„Ilie cere adunarea la Carmel a tot Israelul şi, de asemenea, a tuturor pro-
orocilor lui Baal. Înfricoşătoarea solemnitate a înfăţişării profetului îi dă as-
pectul unuia ce stă în picioare, în prezenţa Domnului, Dumnezeului lui Israel. 
Starea de apostazie a lui Israel cere un comportament ferm, o vorbire aspră şi 
porunci date cu autoritate. Dumnezeu pregăteşte solia aşa încât aceasta să se 
potrivească cu timpul şi ocazia… Dumnezeu va avea o solie potrivită pentru a 
se adresa poporului Său în diverse situaţii.” – Mărturii, vol. 3, pg. 279, engl.

b.  Cine altcineva a luat o poziție fermă pentru Dumnezeu în duce-
rea la bun sfârșit a unei lucrări de reformă? Neemia 5:9.

„Domnul va folosi în lucrarea Sa bărbaţi care stau tari ca oţelul lângă prin-
cipii, care nu se vor lăsa influenţaţi de rătăcirile celor care şi-au pierdut vederea 
spirituală.

Neemia a fost ales de Dumnezeu, pentru că el a fost dispus să coopereze cu 
Domnul ca restaurator… Când a văzut poporul acţionând condus de principii 
greşite, el nu a stat deoparte ca spectator, dându-şi aprobarea prin tăcere. El nu 
a lăsat poporul să tragă concluzia că sprijină partea greşită. El a luat o poziţie 
fermă, neclintită de partea dreptăţii. El n-ar fi sprijinit nici în cea mai mică mă-
sură prin influenţa sa pervertirea principiilor pe care Dumnezeu le-a stabilit.” 
– The Review and Herald, 2 mai 1899.

„Când Neemia a pornit ca reformator şi eliberator în Israel, el a acţionat 
din iubire faţă de Dumnezeu şi grijă pentru prosperitatea poporului Său. Ini-
ma îi era prinsă în lucrarea pe care a întreprins-o; speranţa, energia, entuzias-
mul şi hotărârea lui de caracter, au fost contagioase şi i-au inspirat şi pe alţii cu 
acelaşi curaj şi scop măreţ. Fiecare om a devenit un Neemia în propria sa sferă 
şi a ajutat la întărirea mâinii şi inimii aproapelui său; şi, în curând slăbiciunea 
a fost urmată de putere şi curaj.” – Idem., 18 martie 1884.

„Cea mai mare nevoie a lumii este aceea de bărbaţi – bărbaţi care să nu 
poată fi cumpăraţi sau vânduţi, bărbaţi care în adâncul sufletului lor sunt sin-
ceri şi cinstiţi, bărbaţi care nu se tem să spună păcatului pe nume, bărbaţi a 
căror conştiinţă este la fel de mult îndreptată spre datorie după cum acul bu-
solei este îndreptat spre pol, oameni care vor sta de partea dreptăţii chiar dacă 
cerurile ar cădea.” – Educaţia, pg. 57, engl.

Cătălin
Notă autoadezivă
Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei patru sute cincizeci de proroci ai lui Baal şi pe cei patru sute de proroci ai Astarteii, care mănâncă la masa Izabelei.” Ahab a trimis soli la toţi copiii lui Israel şi a strâns pe proroci la muntele Carmel. (1 Împăraţi 18:19-20)

Cătălin
Notă autoadezivă
9 . Apoi am zis: „Ce faceţi voi nu este bine. N-ar trebui să umblaţi în frica Dumnezeului nostru, ca să nu fiţi de ocara neamurilor vrăjmaşe nouă?  (Neemia 5:9)
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Marți    12 ianuarie

3.  O CHEMARE LA POCĂINȚĂ
a. Care a fost scopul pedepselor trimise asupra lui Israel? Isaia 

1:16-18; Luca 11:32. Ce efect au avut acestea asupra lui Ahab?  
1 Regi 18:17.

„Scopul acestei nenorociri abătute [brusc] a fost acela de a trezi pe popo-
rul Israel să-şi dea seama de păcatul lor, de a-i face să se pocăiască şi de a-i 
întoarce la Dumnezeu, ca ei să-L onoreze pe Iehova ca singurul Dumnezeu viu 
şi adevărat. După trei ani şi jumătate de secetă, Domnul a zis lui Ilie, ‚Du-te şi 
înfăţişează-te înaintea lui Ahab, ca să dau ploaie pe faţa pământului.’ ‚Abia l-a 
zărit Ahab pe Ilie şi i-a zis: ‚Tu eşti acela care nenoroceşti pe Israel?’ 

Ilie a răspuns: ‚Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu şi casa tatălui tău, fiindcă 
aţi părăsit poruncile Domnului şi v-aţi dus după Baali.’ (1 Regi 18:1, 17, 18)” – 
The Review and Herald, 26 mai 1891.

„Mărturisirea nu va fi primită de Dumnezeu, fără pocăinţă sinceră şi re-
formă. Schimbări hotărâte trebuie să aibă loc în viaţă; tot ce-I este neplăcut lui 
Dumnezeu trebuie să fie dat deoparte. Acesta va fi rezultatul adevăratei păreri 
de rău pentru păcat.” – Calea către Hristos, pg. 39, engl.

b.  Care este diferența dintre adevărata pocăință și o pocăință falsă? 
2 Corinteni 7:9-11.

„Mulţi sunt cei cărora le pare rău că au păcătuit şi fac chiar şi o reformă ex-
terioară, deoarece se tem că greşelile făcute vor aduce suferinţă asupra lor. Dar 
acest lucru nu este pocăinţă, în sensul biblic. Ei deplâng suferinţa, mai degrabă 
decât păcatul. Aceasta a fost suferinţa lui Esau când a văzut că dreptul său de 
întâi născut a fost pierdut pentru totdeauna. Balaam, înspăimântat de îngerul 
ce-i sta în cale cu sabia scoasă, şi-a recunoscut vina, ca nu cumva să-şi piardă 
viaţa; dar nu a existat nici o pocăinţă adevărată pentru păcat, nici o schimbare a 
scopurilor, nici o aversiune faţă de păcat. Iuda Iscarioteanul, după ce l-a trădat 
pe Domnul său, a exclamat: ‚Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat.’ 
(Matei 27:4).” – Idem, pg. 23, 24, engl.

„În acest mai mare al vameşilor s-a trezit dorul după o viaţă mai bună… 
Zacheu a auzit chemarea la pocăinţă… El cunoştea Scripturile şi a fost convins 
că practica sa era greşită… El a simţit că era un păcătos în ochii lui Dumnezeu… 
Zacheu a început imediat să urmeze convingerii care pusese stăpânire pe el şi 
să dea înapoi acelora pe care îi nedreptăţise.” – Hristos, Lumina lumii, pg. 553, engl.

Cătălin
Notă autoadezivă
16 . Spălaţi-vă deci şi curăţaţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul! 17 . Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă! – 18 . 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 1:16-18)32 . Bărbaţii din Ninive se vor scula, în ziua judecăţii, alături de neamul acesta şi-l vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; şi iată că aici este Unul mai mare decât Iona.  (Luca 11:32)Abia a zărit Ahab pe Ilie şi i-a zis: „Tu eşti acela care nenoroceşti pe Israel?” (1 Împăraţi 18:17)

Cătălin
Notă autoadezivă
9 . totuşi acum mă bucur, nu pentru că aţi fost întristaţi, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăinţă. Căci aţi fost întristaţi după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveţi nicio pagubă din partea noastră. 10 . În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire şi de care cineva nu se căieşte niciodată; pe când întristarea lumii aduce moartea. 11 . Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră, după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi! Şi ce cuvinte de dezvinovăţire! Ce mânie! Ce frică! Ce dorinţă aprinsă! Ce râvnă! Ce pedeapsă! În toate, voi aţi arătat că sunteţi curaţi în privinţa aceasta.  (2 Corinteni 7:9-11)
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Miercuri    13 ianuarie

4.  UN APEL LA ASCULTARE
a.  De ce anume depind fericirea și mântuirea noastră? Psalmii 

106:3; Iov 36:11; Ieremia 7:23.

„Fericirea şi mântuirea noastră depind de faptul că mâncăm sau nu din 
pâinea vieţii; adică de ascultarea cuvintelor şi de îndeplinirea lucrării lui Hris-
tos, de promovarea neprihănirii şi stoparea nelegiuirii. Nimic nu poate pro-
duce o astfel de încredere în sine, un astfel de curaj, o asemenea dezvoltare a 
talentelor şi capacităţii, ca evaluarea corectă a cerinţelor Legii lui Dumnezeu… 
Dragostea pentru Isus Hristos ne conduce să ascultăm de poruncile lui Dum-
nezeu, care sunt o candelă pentru picioarele noastre şi o lumină pe cărarea 
noastră, asigurând pentru noi prezenţa fericită a Tatălui cât şi a Fiului care ne 
dă lumină şi curăţie a inimii. Cel care este ascultător poate comunica cu Dum-
nezeu aşa cum a făcut Enoh.” – Fii și fiice ale lui Dumnezeu, pg. 194, engl.

b.  Ce atitudine este manifestată de către cei care se împotrivesc as-
cultării de Dumnezeu? Faptele Apostolilor 7:51-53; 2 Timotei 3:8. 
Cum îi vor considera pe cei din poporul lui Dumnezeu din ulti-
mele zile? Matei 24:9.

„Clasa celor care au provocat nemulţumirea cerului va pune toate necazu-
rile lor asupra celor a căror ascultare de poruncile lui Dumnezeu este o mus-
trare continuă pentru călcătorii de lege. Se va afirma că oamenii îl insultă pe 
Dumnezeu prin încălcarea sabatului duminicii; că acest păcat a adus calamităţi 
care nu vor înceta până respectarea strictă a duminicii nu va fi impusă cu forţa 
şi că aceia care prezintă cerinţele poruncii a patra, distrug astfel respectul pen-
tru duminică, tulbură poporul, împiedecându-i să revină la favoarea divină şi 
prosperitatea vremelnică. Astfel, acuzaţia adusă în vechime împotriva slujito-
rului lui Dumnezeu se va repeta din motive la fel neîntemeiate: ‚Abia l-a zărit 
Ahab pe Ilie şi i-a zis: ‚Tu eşti acela care nenoroceşti pe Israel?’ Ilie a răspuns: 
‚Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu şi casa tatălui tău, fiindcă aţi părăsit porun-
cile Domnului şi v-aţi dus după Baali.’ (1 Regi 18:17, 18). Pe măsură ce mânia 
poporului se va manifesta prin acuzaţii false, ei vor lua faţă de ambasadorii lui 
Dumnezeu măsuri foarte asemănătoare cu cele pe care Israelul apostaziat le-a 
luat faţă de Ilie” – Marea luptă, pg. 590, engl.

„Hristos a întâmpinat toate ispitele lui Satana, prin Cuvântul lui Dum-
nezeu. Având încredere în făgăduinţele lui Dumnezeu, El a primit putere să 
asculte de poruncile lui Dumnezeu, iar ispititorul nu a putut să-L învingă.” – 
Divina vindecare, pg. 181, engl.

Cătălin
Notă autoadezivă
3 . Ferice de cei ce păzesc Legea, de cei ce înfăptuiesc dreptatea în orice vreme!  (Psalmi 106:3)11 . Dacă ascultă şi se supun, îşi sfârşesc zilele în fericire şi anii în bucurie.  (Iov 36:11)23 . Ci iată porunca pe care le-am dat-o: „Ascultaţi glasul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veţi fi poporul Meu; umblaţi pe toate căile pe care vi le-am poruncit, ca să fiţi fericiţi.”  (Ieremia 7:23)

Cătălin
Notă autoadezivă
51 . …Oameni tari la cerbice, netăiaţi împrejur cu inima şi cu urechile! Voi totdeauna vă împotriviţi Duhului Sfânt. Cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi şi voi. 52 . Pe care din proroci nu i-au prigonit părinţii voştri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea Celui Neprihănit, pe care L-aţi vândut acum şi L-aţi omorât. 53 . Voi, care aţi primit Legea dată prin îngeri, şi n-aţi păzit-o!…”  (Faptele apostolilor 7:51-53)8 . După cum Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot aşa şi oamenii aceştia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricaţi la minte şi osândiţi în ce priveşte credinţa.  (2 Timotei 3.8)9 . Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu.  (Matei 24:9)
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Joi    14 ianuarie

5.  O LUCRARE DE RESTAURARE
a.  Care sunt „cărările cele vechi” care au nevoie de restaurare? Iere-

mia 6:16; Isaia 58:12-14.

„Ieremia a atras în mod repetat atenţia [naţiunii] la sfaturile date în Deute-
ronomul. Mai mult decât oricare altul dintre profeţi, el a subliniat învăţăturile 
legii mozaice şi a arătat modul în care acestea ar putea aduce cea mai mare bi-
necuvântare spirituală asupra naţiunii şi a fiecărei inimi în parte. „Aşa vorbeş-
te Domnul: ‘Staţi în drumuri, uitaţi-vă şi întrebaţi care sunt cărările cele vechi, 
care este calea cea bună: umblaţi pe ea, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele 
voastre!’ Dar ei răspund: ‘Nu vrem să umblăm pe ele!’ (Ieremia 6:16).” – Profeţi 
și regi, pg. 411, engl.

b.  Ce este inclus în activitatea de restaurare și cine este chemat să 
facă această lucrare? Isaia 62:6; 58:1.

„Este alarmant că indiferenţa, somnolenţa şi apatia i-au caracterizat pe 
bărbaţii aflaţi în poziţii de răspundere, şi că se manifestă o creştere constantă 
a mândriei şi o desconsiderare alarmantă a avertismentelor Duhului lui Dum-
nezeu. Barierele pe care Cuvântul lui Dumnezeu le aşază de jur împrejurul 
poporului Său sunt doborâte la pământ. Bărbaţi care sunt familiarizaţi cu mo-
dul în care Dumnezeu l-a condus pe poporul Său în trecut, în loc să întrebe de 
cărările cele vechi şi să apere poziţia noastră ca popor deosebit, s-au unit cu 
lumea. Caracteristica cea mai alarmantă în acest caz este că nu s-au auzit voci 
de avertizare care să protesteze, să se roage stăruitor şi să avertizeze. Ochii 
poporului lui Dumnezeu par a fi orbiţi, în   timp ce biserica alunecă rapid spre 
cele lumeşti.” – Mărturii, vol. 4, pg. 513, engl.

Vineri   15 ianuarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.  Cum a trăit rămășița credincioasă a lui Dumnezeu, chiar dacă aceas-

ta a fost uneori înconjurată de idolatrie? Cum se aplică acest lucru 
la noi, astăzi?

2.  Ce a făcut Neemia pentru a-i inspira și pe alții să lucreze împreună cu el?
3.  Ce fel de schimbări sunt necesare în viața noastră, dacă ne pocăim 

cu adevărat?
4.  De unde provine adevărata fericire și de ce?
5.  În loc de a căuta „cărările cele vechi,” ce au făcut unii credincioși? 

Cum a afectat acest lucru biserica?

Cătălin
Notă autoadezivă
16 . Aşa vorbeşte Domnul: „Staţi în drumuri, uitaţi-vă şi întrebaţi care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună: umblaţi pe ea, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre!” Dar ei răspund: „Nu vrem să umblăm pe ele!”  (Ieremia 6:16)12 . Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit „Dregător de spărturi”, „Cel ce drege drumurile şi face ţara cu putinţă de locuit”. 13 . Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-L vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării, 14 . 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 58:12-14)

Cătălin
Notă autoadezivă
6 . Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus nişte străjeri care nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte! Voi care aduceţi aminte Domnului de el, nu vă odihniţi deloc!  (Isaia 62:6)1 . 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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    Lecția 4     Sabat, 23 ianuarie 2016

un al doilea ilie
„Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul și puterea lui Ilie, ca 

să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători, la um-
blarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului 
un norod bine pregătit pentru El.” (Luca 1:17).

„Ioan a declarat iudeilor că poziţia lor înaintea lui Dumnezeu avea 
să fie decisă de caracterul şi viaţa lor. Simpla mărturisire era lipsită de 
valoare. Dacă viaţa şi caracterul lor nu erau în armonie cu Legea lui 
Dumnezeu, ei nu erau poporul Lui.” – Hristos, Lumina lumii, pg. 107, engl.

Sugestii de lectură: Hristos, Lumina lumii, pg. 97-108.

Duminică     17 ianuarie

1.  STAREA LUI ISRAEL
a.  Care a fost lucrarea solului pe care Dumnezeu l-a trimis să pre-

gătească calea pentru prima venire a Domnului? Maleahi 3:1-3.

b.  Ce fel de persoană a fost acest sol? Luca 1:13-17.

c.  Care era starea poporului lui Dumnezeu de au avut nevoie de un 
astfel de sol? Luca 5:37-39; Matei 15:8, 9.

„Burdufuri noi care au fost folosite pentru a pune în ele vinul cel nou, . . . 
Isus a prezentat starea conducătorilor evrei… Ei credeau că propria lor nepri-
hănire este a toate-suficientă, şi nu doreau ca vreun nou element să fie adus în 
religia lor.” – Hristos, Lumina lumii, pg. 278, 279, engl. 

„Smochinul [pe care Isus îl blestemase] s-a uscat. Acest copac neroditor 
simboliza starea naţiunii iudaice la acel moment. Le fuseseră acordate toate 
ocaziile şi privilegiile.” – The Signs of the Times, 23 mai 1900. 

Cătălin
Notă autoadezivă
„Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea. Şi deodată va intra în Templul Său Domnul pe care-L căutaţi: Solul legământului pe care-L doriţi; iată că vine – zice Domnul oştirilor. Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămâne în picioare când Se va arăta El? Căci El va fi ca focul topitorului şi ca leşia înălbitorului. El va şedea, va topi şi va curăţa argintul; va curăţa pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămureşte aurul şi argintul, şi vor aduce Domnului daruri neprihănite.  (Maleahi 3:1-3)

www.azsmr.moldova
Notă autoadezivă
13 . Dar îngerul i-a zis: „Nu te teme Zahario; fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta Elisabeta îţi va naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. 14 . El va fi pentru tine o pricină de bucurie şi veselie, şi mulţi se vor bucura de naşterea lui. 15 . Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare şi se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. 16 . El va întoarce pe mulţi din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. 17 . Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.”  (Luca 1:13-17)

Cătălin
Notă autoadezivă
37 . Şi nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altminteri, vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă, şi burdufurile se prăpădesc; 38 . ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi, şi amândouă se păstrează. 39 . Şi nimeni, după ce a băut vin vechi, nu voieşte vin nou, căci zice: „Este mai bun cel vechi”.  (Luca 5:37-39)8 . „Norodul acesta se apropie de Mine cu gura şi Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. 9 . Degeaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti.”  (Matei 15:8-9)
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Luni    18 ianuarie

2.  IOAN BOTEZĂTORUL, SOLUL LUI DUMNEZEU 
a.  Cum a făcut referire Isus la Ioan Botezătorul? Matei 11:9, 10, 13-15.

„Se credea, de asemenea, că înainte de venirea lui Mesia, Ilie va apărea 
personal. Această aşteptare a fost tăgăduită de Ioan însuşi; dar cuvintele lui 
aveau o semnificaţie mai profundă. Isus a spus după aceea, referindu-se la 
Ioan: ‚Şi, dacă vreţi să înţelegeţi, el este Ilie, care trebuia să vină.’ (Matei 11:14). 
Ioan a venit în duhul şi puterea lui Ilie, pentru a face o astfel de lucrare cum a 
făcut Ilie. Dacă evreii l-ar fi primit, lucrarea s-ar fi îndeplinit pentru ei. Dar ei 
nu au primit solia lui. Pentru ei, el nu era Ilie. El nu a putut îndeplini pentru ei 
misiunea pentru care a venit.” – Hristos, Lumina lumii, pg. 135, engl.

b.  Cine au fost cei care au ieșit pentru a-l asculta pe Ioan Botezăto-
rul? Matei 3:5, 6; 21:32; Luca 11:1.

c.  De ce au fost atrași de Ioan, mai degrabă decât de învățătorii zi-
lelor lor? Matei 3:1-3.

„Ioan şi-a dat solia fără argumente elaborate sau teorii bine ticluite. Ului-
toare şi aspră, totuşi plină de speranţă, vocea lui s-a auzit din pustie: ‚Pocăiţi-
vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.’ (Matei 3:2). Cu o putere nouă, deose-
bită i-a mişcat pe oameni. Întreaga naţiune a fost agitată. Mulţimile se adunau 
grămadă în pustie.” – Slujitorii evangheliei, pg. 54, engl.

d.  I-a fost teamă lui Ioan Botezătorul să spună adevărul? Matei 14:3, 4.

„El L-a privit pe Împărat în frumuseţea Lui, şi propriul său eu i-a dispă-
rut din vedere. El a privit măreţia sfinţeniei şi s-a recunoscut a fi incapabil şi 
nedemn. Ceea ce trebuia să transmită el era solia lui Dumnezeu. El trebuia să 
stea în puterea lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui. El a fost gata să meargă mai 
departe ca sol al Cerului, fără a se teme de oameni, pentru că el privise pe Cel 
Divin. El putea sta neînfricat în prezenţa monarhilor pământeşti, deoarece cu 
tremur el se plecase înaintea Regelui regilor.” – Idem.

Cătălin
Notă autoadezivă
9 . Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un proroc? Da, vă spun, şi mai mult decât un proroc; 10 . căci el este acela despre care s-a scris: „Iată, trimit înaintea feţei Tale pe solul Meu care Îţi va pregăti calea înaintea Ta.”  (Matei 11:9-10)13 . Căci până la Ioan au prorocit toţi Prorocii şi Legea. 14 . Şi, dacă vreţi să înţelegeţi, el este Ilie care trebuia să vină. 15 . Cine are urechi de auzit să audă.  (Matei 11:13-15)

Cătălin
Notă autoadezivă
5 . Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea şi din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el; 6 . şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan.  (Matei 3:5-6)32 . Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii, şi nu l-aţi crezut. Dar vameşii şi curvele l-au crezut: şi, măcar că aţi văzut lucrul acesta, nu v-aţi căit, în urmă, ca să-l credeţi.  (Matei 21:32)1 . Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi Ioan pe ucenicii lui.”  (Luca 11:1)

Cătălin
Notă autoadezivă
1 . În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustiul Iudeii. 2 . El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” 3 . Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, când zice: „Iată glasul celui ce strigă în pustiu: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.”  (Matei 3:1-3)

Cătălin
Notă autoadezivă
3 . Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase şi-l pusese în temniţă, din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip; 4 . pentru că Ioan îi zicea: „Nu-ţi este îngăduit s-o ai de nevastă.”  (Matei 14:3-4)
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Marți   19 ianuarie

3.  PREGĂTIREA SA, PUSTIA
a.  În ce fel l-a pregătit viața la țară pe Ioan Botezătorul pentru mi-

siunea lui? Isaia 40:3-5; 30:15; Psalmii 101:3.

„În ordinea naturală a lucrurilor, fiul lui Zaharia ar fi fost educat pentru 
preoţie. Dar pregătirea primită în şcolile rabinice l-ar fi făcut incapabil pentru 
munca sa. Dumnezeu nu l-a trimis la profesorii de teologie pentru a afla cum 
să interpreteze Scripturile. El l-a chemat în pustie, ca să înveţe de la natură şi 
de la Dumnezeul naturii… 

Aici, mediul înconjurător a fost favorabil obiceiurilor de simplitate şi tăgă-
duire de sine. Neîntrerupt de zarva lumii, el putea studia aici lecţiile naturii, 
ale revelaţiei şi ale Providenţei. Cuvintele îngerului adresate lui Zaharia îi fuse-
seră repetate lui Ioan de multe ori de către părinţii lui temători de Dumnezeu. 
Încă din copilărie misiunea lui i-a fost permanent amintită, iar el acceptase în-
sărcinarea cea sfântă. Pentru el singurătatea deşertului a fost o evadare bineve-
nită din societatea în care suspiciunea, necredinţa şi necurăţia se răspândiseră 
aproape pretutindeni. El nu se încredea în propria putere de a rezista ispitei şi 
se dădea înapoi de la contactul permanent cu păcatul, ca nu cumva să nu mai 
simtă păcătoşenia uriaşă a acestuia.” – Hristos, Lumina lumii, pg. 101, 102, engl.

b.  Pentru a fi „un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine”, care au fost 
sursele primare de studiu ale lui Ioan Botezătorul? Ce efect au 
avut acestea asupra lui? 2 Timotei 2:15; Psalmii 19:1-3; Luca 1:80.

„Ioan nu a fost nepăsător… Tot ceea ce exista în jurul casei lui de la munte 
a fost pentru el o carte de învăţătură, conţinând lecţii de cea mai profundă 
importanţă în ceea ce priveşte caracterul, bunăvoinţa şi iubirea lui Dumnezeu.

… Departe de lumea agitată, ale cărei griji şi plăceri ademenitoare i-ar fi 
distras mintea şi i-ar fi pervertit gândurile şi imaginaţia, el a fost singur cu 
Dumnezeu şi natura. Aici el nu urma să fie influenţat de mediul vătămător, 
înţelegerea sa nu ar fi devenit neclară şi nici spiritul său nu ar fi ajuns să se fa-
miliarizeze cu păcatul. În singurătatea calmă a pustiei, Ioan a devenit puternic 
în spirit. Prin obiceiurile sale de strictă cumpătare el şi-a asigurat sănătate fizi-
că, mintală şi morală. Discernământul lui era clar şi judecata lui era corectă.” 
– The Youth’s Instructor, 7 ianuarie1897.

Cătălin
Notă autoadezivă
3 . Un glas strigă: „Pregătiţi în pustiu calea Domnului, neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru! 4 . Orice vale să fie înălţată, orice munte şi orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii, şi strâmtorile, în vâlcele! 5 . Atunci se va descoperi slava Domnului, şi în clipa aceea orice făptură o va vedea; căci gura Domnului a vorbit.”  (Isaia 40:3-5)15 . 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!  (Isaia 30:15)3 . Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei; urăsc purtarea păcătoşilor; ea nu se va lipi de mine.  (Psalmi 101:3)

Cătălin
Notă autoadezivă
15 . Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului.  (2 Timotei 2:15)1 . Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui. 2 . O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el. 3 . Şi aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit:  (Psalmi 19:1-3)80 . Iar pruncul creştea şi se întărea în duh. Şi a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel.  (Luca 1:80)
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Miercuri     20 Ianuarie

4.  UN SINGUR SCOP
a.  Care era scopul vieții lui Ioan? Faptele Apostolilor 13:24. Ca și 

apostolul Pavel, cum i-a influențat acest scop obiceiurile din 
viață, în general? 1 Corinteni 9:27.

„O mare lucrare stătea înaintea lui Ioan şi, pentru ca el să aibă o constituţie 
fizică solidă şi puterea mentală şi morală de a face această lucrare, el trebuia 
să-şi controleze apetitul şi înclinaţiile. Ioan trebuia să conducă o lucrare de re-
formă, iar prin viaţa lui cumpătată şi îmbrăcămintea simplă trebuia să mustre 
obiceiurile necumpătate şi extravaganţa păcătoasă a poporului.” – The Review 
and Herald, 7 ianuarie 1873.

„Însă viaţa lui Ioan nu a fost petrecută în lenevie, în tristeţe ascetică sau în 
izolare egoistă. Din când în când el pleca să trăiască printre oameni; şi a fost 
întotdeauna un observator interesat de ceea ce se petrecea în lume. Din singu-
rătatea refugiului său liniştit a urmărit desfăşurarea evenimentelor. Cu viziune 
luminată de Duhul divin a studiat caracterele oamenilor, ca să poată înţelege 
cum putea ajunge mai uşor la inimile lor cu solia cerului. Povara misiunii pe 
care o avea îl apăsa. În singurătate, prin meditaţie şi rugăciune, el a căutat să-şi 
încingă sufletul pentru lucrarea vieţii sale care-i stătea în faţă.” – Hristos, Lumina 
lumii, pg. 102,engl.

b.  Descrieți dieta și îmbrăcămintea lui Ioan Botezătorul. Matei 3:4; 
Luca 1:15. De ce au fost acestea importante în lucrarea lui Ioan?

„Dedicat lui Dumnezeu ca nazireu de la naştere, [fiul lui Zaharia] şi-a însuşit 
legământul printr-o consacrare de o viaţă.” – Hristos, Lumina lumii, pg. 102, engl.

„Ioan trebuia să meargă ca sol al lui Iehova pentru a aduce oamenilor lu-
mina lui Dumnezeu. El trebuia să dea o nouă direcţie gândurilor lor. Trebuia 
să-i impresioneze cu sfinţenia cerinţelor lui Dumnezeu şi cu nevoia lor după 
neprihănirea Sa desăvârşită. Un astfel de sol trebuia să fie sfânt. Trebuia să fie 
un templu pentru locuirea Duhului lui Dumnezeu. Pentru a-şi îndeplini misi-
unea, el trebuia să aibă o constituţie fizică sănătoasă precum şi tărie mentală şi 
spirituală. Prin urmare, era necesar ca el să-şi controleze apetitul şi înclinaţiile. 
El trebuia să fie capabil să-şi controleze toate puterile aşa încât să poată sta în 
faţa oamenilor neclintit de circumstanţe ca stâncile şi munţii din pustia din 
jur.” – Idem., pg. 100, engl.

„Nefiind nicidecum singuratic, sumbru sau ursuz, el s-a bucurat de viaţa 
de simplitate şi izolare, iar obiceiurile sale i-au păstrat toate simţurile neperver-
tite.” – The Youth’s Instructor, 7 ianuarie 1897.

Cătălin
Notă autoadezivă
24 . Înainte de venirea Lui, Ioan propovăduise botezul pocăinţei la tot norodul lui Israel.  (Faptele apostolilor 13:24)27 . Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.  (1 Corinteni 9:27)

Cătălin
Notă autoadezivă
4 . Ioan purta o haină de păr de cămilă, şi la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică.  (Matei 3:4)15 . Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare şi se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale.  (Luca 1:15)
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Joi   21 ianuarie

5.  SOLIA NOASTRĂ DE ASTĂZI
a.  De unde știm că solia lui Ilie nu a ajuns punctul culminant prin 

Ioan Botezătorul, precursorul lui Hristos? Maleahi 4:5, 6. Care 
este solia noastră de astăzi? Faptele Apostolilor 3:19; Isaia 58:1.

„Ioan a fost chemat să facă o lucrare specială; el trebuia să pregătească calea 
Domnului, să netezească în locurile uscate un drum… [Isaia 40:3-5 citat.] Chiar 
aceasta este solia pe care trebuie să o dăm poporului nostru; suntem aproape 
de sfârşitul timpului, iar solia este: „Pregătiţi calea Domnului; adunaţi pietrele; 
ridicaţi un standard pentru popor. Poporul trebuie trezit. Acum nu este timpul 
să strigăm pace şi siguranţă.” – The Review and Herald, 18 februarie 1890.

b.  Cum poate această solie să aibă efect asupra bisericii și lumii de 
azi? Faptele Apostolilor 22:15; Romani 10:13.

„Avem obligaţia personală faţă de societate de a … exercita o influenţă în 
favoarea Legii lui Dumnezeu. Noi ar trebui să lăsăm lumina noastră să strălu-
cească ca toţi să poată vedea că Evanghelia sfântă are o influenţă asupra ini-
milor şi vieţilor noastre, că noi umblăm în ascultare de poruncile Sale şi nu 
încălcăm nici una din principiile Lui. Suntem într-o mare măsură răspunzători 
în faţa lumii pentru sufletele din jurul nostru… Lumea trebuie să vadă că noi… 
dorim ca ei să se împărtăşească din binecuvântările şi privilegiile noastre prin 
sfinţirea adevărului.” – Mărturii, vol. 4, pg. 59, engl.

Vineri    22 ianuarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.  În ce condiții suntem considerați noi poporul lui Dumnezeu de as-

tăzi?
2.  Cum a fost dusă solia lui Ioan oamenilor, și care a fost rezultatul?
3.  Care sunt câteva dintre beneficiile vieții trăite departe de orașe?
4.  De ce a fost Ioan cumpătat în toate obiceiurile sale de viață?
5.  Cum vrea Dumnezeu să ducem altora aceeași solie astăzi?

Cătălin
Notă autoadezivă
5 . Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată. 6 . El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!”  (Maleahi 4:5-6)19 . Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare  (Faptele apostolilor 3:19)1 . 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)

Cătălin
Notă autoadezivă
15 . căci Îi vei fi martor, faţă de toţi oamenii, pentru lucrurile pe care le-ai văzut şi auzit.  (Faptele apostolilor 22:15)13 . Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.”  (Romani 10:13)
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   Lecția 5     Sabat, 30 ianuarie 2016

Solia lui ioan
„A venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocă-

inței spre iertarea păcatelor.” (Marcu 1:4).
„Lucrarea [lui Ioan] şi slujirea sa indicau înapoi la lege şi la profeţi, 

în timp ce el, în acelaşi timp, îndruma oamenii înainte spre Hristos ca 
Mântuitor al lumii. El îi chema să ‚vadă Mielul lui Dumnezeu, care 
ridică păcatul lumii.’ (Ioan 1:29)” – The Southern Watchman, 21 martie 1905.

Sugestii de lectură: The Spirit of Prophecy, vol. 2, pg. 47-57, engl.

Duminică     24 ianuarie

1.  HRISTOS, CENTRUL
a.  Spre cine i-a îndreptat Ioan pe ascultătorii săi? Matei 3:11; Fapte-

le Apostolilor 19:4; Ioan 1:29.

b.  Care a fost sursa cunoștințelor lui Ioan? Luca 3:2. Cum ar trebui 
ca modul nostru de studiu să fie similar cu al lui Ioan? Evrei 12:2; 
2 Corinteni 3:18.

„Ioan Botezătorul în viaţa lui din pustie a fost învăţat de Dumnezeu. A 
studiat revelaţiile lui Dumnezeu în natură. Sub îndrumarea Duhului Sfânt, el 
a studiat sulurile profeţilor. Zi de zi şi noapte de noapte, Hristos a fost studiul 
său, meditaţia sa, până când mintea, inima şi sufletul au fost umplute cu vizi-
unea glorioasă.” – Slujitorii evangheliei, pg. 54 engl.

„Ar fi spre binele nostru să petrecem o oră de studiu în fiecare zi meditând 
la viaţa lui Hristos. Ar trebui să cercetăm viaţa Sa punct cu punct şi să lăsăm 
imaginaţia să înţeleagă fiecare scenă, în special cele de la final. Pe măsură ce 
vom stărui astfel asupra marii Sale jertfe pentru noi, încrederea noastră în El 
va fi permanentă, dragostea noastră va deveni tot mai fierbinte, iar noi vom fi 
mai profund impregnaţi cu spiritul Său. Dacă vrem să fim salvaţi în cele din 
urmă, trebuie să învăţăm lecţia pocăinţei şi umilinţei la piciorul crucii.” – Hris-
tos, Lumina lumii, pg. 83.

Cătălin
Notă autoadezivă
11 . Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.  (Matei 3:11)4 . Atunci Pavel a zis: „Ioan a botezat cu botezul pocăinţei şi spunea norodului să creadă în Cel ce venea după el, adică în Isus.”  (Faptele apostolilor 19:4)29 . A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!  (Ioan 1:29)

Cătălin
Notă autoadezivă
şi în zilele marilor preoţi Ana şi Caiafa – cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. (Luca 3:2)Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. (Evrei 12:2)
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Luni     25 ianuarie

2.  O CHEMARE LA POCĂINȚĂ
a.  Care a fost conținutul soliei lui Ioan? Luca 1:17; Matei 3:1, 2, 8.

„Predicarea lui Ioan Botezătorul a creat o agitaţie intensă. La începutul lu-
crării sale, interesul faţă de cele religioase era foarte scăzut. Superstiţia, tradiţia 
şi povestirile născocite zăpăciseră minţile oamenilor, iar calea cea dreaptă nu 
era înţeleasă. Zeloşi în a-şi asigura comori lumeşti şi onoare, oamenii au uitat 
de Dumnezeu. Ioan a ieşit să-L anunţe pe Unsul Domnului şi să îi cheme pe 
oameni la pocăinţă.” – The Youth’s Instructor, 17 mai 1900.

„Ioan a vestit venirea lui Mesia şi a chemat poporul la pocăinţă. Drept sim-
bol al curăţirii de păcat, el i-a botezat în apele Iordanului. Astfel, printr-o lecţie 
practică importantă el a declarat că aceia care pretindeau a fi poporul ales al 
lui Dumnezeu erau întinaţi de păcat şi, că fără curăţirea inimii şi a vieţii, n-ar 
putea avea nicidecum parte în Împărăţia lui Mesia.” – Hristos, Lumina lumii, pg. 
104, engl.

b.  Care este starea oamenilor azi? 2 Timotei 3:1-4. Ce solie trebuie 
să le dăm noi? Faptele Apostolilor 17:30; 26:19, 20.

„Noi trebuie să convingem oamenii de pretutindeni să se pocăiască şi să 
fugă de mânia viitoare. Ei au suflete ce pot fi salvate sau pierdute. Să nu existe 
indiferenţă în această privinţă. Domnul cheamă lucrători care sunt pătrunşi de 
importanţa acestui scop serios şi hotărât. Spuneţi oamenilor să fie gata la timp 
şi ne la timp. Având cuvintele vieţii pe buze, mergeţi şi spuneţi bărbaţilor şi 
femeilor că sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape.

Să ne păstrăm sufletele în dragostea lui Dumnezeu. Solia de avertizare tre-
buie dată. Adevărul nu trebuie să lâncezească pe buzele noastre. Noi trebuie 
să-i trezim pe oameni la o pregătire imediată, pentru că prea puţin ne dăm 
seama de ceea ce ne stă în faţă. Cred cu o siguranţă mai mare ca oricând că 
trăim în ultima perioadă de timp. Fiecare profesor să prezinte o uşă deschisă în 
faţa tuturor celor care vor să vină la Isus, pocăindu-se de păcatele lor.” – Evan-
ghelizare, pg. 217, engl.

„Pocăinţa autentică apare când simţim caracterul respingător al păcatu-
lui… Există o mare diferenţă în a recunoaşte faptele după ce au fost dovedite, 
şi mărturisirea păcatelor cunoscute doar de noi înşine şi de Dumnezeu.” – Co-
mentariile Biblice AZS, vol. 2, pg. 997, engl.

Cătălin
Notă autoadezivă
Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.” (Luca 1:17)În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” (Matei 3:1-2)Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră. (Matei 3:8)

Cătălin
Notă autoadezivă
Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; (2 Timotei 3:1-4)Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; (Faptele apostolilor 17:30)De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cereşti. Ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea şi la Neamuri, să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu şi să facă fapte vrednice de pocăinţa lor. (Faptele apostolilor 26:19-20)
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Marți    26 ianuarie 

3.  ADEVĂRAȚII COPII AI LUI AVRAAM
a.  Ce pretindeau conducătorii evrei? Cum a răspuns Ioan la această 

afirmație? Matei 3:7-10.

„Ioan a mustrat mândria egoistă şi avariţia [fariseilor şi saducheilor]. El i-a 
avertizat cu privire la necredinţa lor şi a condamnat ipocrizia lor. El le-a spus că 
nu îndepliniseră condiţiile legământului din partea lor, ceea ce le-ar fi permis 
să pretindă făgăduinţele făcute de Dumnezeu unui popor credincios şi ascul-
tător. Faptul că se lăudau plini de mândrie că erau copii ai lui Avraam nu îi şi 
transforma cu adevărat în astfel de copii. Manifestările de mândrie, aroganţa, 
invidia, egoismul şi cruzimea acestora îşi puseseră amprenta asupra lor ca fi-
ind mai degrabă o generaţie de vipere, decât de copii ascultători ai lui Avraam. 
Faptele lor rele îi făcuseră nevrednici de a pretinde făgăduinţele lui Dumnezeu 
făcute copiilor lui Avraam. Ioan i-a asigurat că Dumnezeu v-a ridica fii ai lui 
Avraam chiar din pietre, faţă de care El să-şi poată îndeplini promisiunea, mai 
degrabă decât să depindă de fiii naturali ai lui Avraam care neglijaseră lumina 
pe care Dumnezeu le-o dăduse şi care se împietriseră prin ambiţie egoistă şi 
necredinţă nelegiuită. El le-a spus că dacă ar fii într-adevăr copiii lui Avraam, 
ar face faptele lui Avraam, tatăl lor. Ei ar avea credinţa, dragostea şi ascultarea 
lui Avraam. Dar ei nu manifestau astfel de roade. Ei nu aveau drept să-l nu-
mească pe Avraam tatăl lor, şi nici drept la făgăduinţele făcute de Dumnezeu 
sămânţei lui Avraam.” – The Spirit of Prophecy, vol. 2, pg. 51, engl.

b.  Cum a abordat Isus, mai târziu, aceeași pretenție ridicată de 
evrei? Ioan 8:39, 40.

c.  Cum putem fi considerați astăzi sămânța lui Avraam? Galateni 
3:26-29.

„În timp ce ei mărturiseau a fi poporul păzitor al poruncilor lui Dumne-
zeu, faptele lor tăgăduiau credinţa, şi fără pocăinţă adevărată pentru păcate, ei 
nu puteau avea parte în Împărăţia lui Hristos. Dacă ar fi fost poporul Său, păzi-
tor al poruncilor Sale, vieţile lor ar fi fost caracterizate de dreptate, bunăvoinţă, 
milă şi dragostea lui Dumnezeu. Dacă aceste roade nu puteau fi observate în 
viaţa de zi cu zi, orice pretenţie a lor nu avea mai multă valoare ca pleava des-
tinată pentru focul distrugerii.” – Idem., pg. 51, 52, engl.

Cătălin
Notă autoadezivă
Dar când a văzut pe mulţi din farisei şi din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: „Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare? Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră. Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: „Avem ca tată pe Avraam!” Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. Iată că securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci orice pom, care nu face rod bun, va fi tăiat şi aruncat în foc. (Matei 3:7-10)

Cătălin
Notă autoadezivă
„Tatăl nostru”, I-au răspuns ei, „este Avraam.” Isus le-a zis: „Dacă aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam. Dar acum căutaţi să Mă omorâţi pe Mine, un Om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Aşa ceva Avraam n-a făcut. (Ioan 8:39-40)

Cătălin
Notă autoadezivă
Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus. Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus. Şi, dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă. (Galateni 3:26-29)
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Miercuri    27 ianuarie 

4.  ADEVĂRATA MĂREȚIE
a.  Care este puterea și temelia adevăratei măreții? Psalmii 27:1; 

Exodul 15:2; Galateni 2:20.

„Puterea naţiunilor şi a indivizilor nu se găsesc în ocaziile şi avantajele care 
apar pentru a-i face invincibili; aceasta nu se găseşte în măreţia prin care se 
fălesc. Singurul lucru care le poate da măreţie şi tărie este puterea şi gândul lui 
Dumnezeu. Ei singuri, prin atitudinea lor faţă de planul Său, îşi decid propriul 
destin.” – Christ Triumphant, pg. 180, engl.

„Adevărata reverenţă faţă de Dumnezeu este inspirată de simţământul 
măreţiei Sale infinite şi al prezenţei Sale. Fiecare inimă ar trebui să fie pro-
fund impresionată cu acest simţământ al prezenţei Celui nevăzut.” – Profeţi și 
regi, pg. 48, engl.

„Ceea ce spui în lume va avea consecinţe speciale dacă corespunde cu 
ceea ce spui în biserică. Atitudinea ta, cuvintele tale şi spiritul pe care-l ai, au, 
în mod constant, impact asupra celor cu care te asociezi.” – Christ Triumphant, 
pg. 198, engl.

b.  Ce este mai puternic decât cuvintele în transmiterea cunoașterii 
lui Dumnezeu pentru alții? Matei 5:14-16; 2 Tesaloniceni 3:9 (u.p.).

„Este imposibil pentru oricare dintre noi să trăim în aşa fel încât să nu 
avem nici o influenţă în lume. Nici un membru al familiei nu se poate izo-
la, acolo unde ceilalţi membri ai familiei să nu simtă influenţa şi spiritul său. 
Chiar simpla expresie a feţei are o influenţă spre bine sau rău. Firea, cuvintele, 
acţiunile şi atitudinea sa faţă de ceilalţi, sunt inconfundabile. Dacă el trăieşte 
în egoism, el îşi înconjoară sufletul cu o atmosferă bolnavă; în timp ce, dacă el 
este umplut cu iubirea lui Hristos, el va manifesta curtoazie, bunătate, grijă res-
pectuoasă pentru sentimentele altora şi va transmite asociaţilor săi, prin faptele 
sale de iubire, un simţământ de afecţiune, recunoştinţă şi fericire. Va deveni 
evident că el trăieşte pentru Isus, învăţând zi de zi la picioarele Lui şi primind 
lumina şi pacea Lui.” – Căminul adventist, pg. 33, 34, engl.

„Fie ca toţi să încerce să descopere punctele forte, mai degrabă decât defec-
tele. De multe ori este propria noastră atitudine, atmosfera care ne înconjoară, 
cea care determină ce ne va fi descoperit nouă de ceilalţi.” – Idem., pg. 105, engl.

Cătălin
Notă autoadezivă
Un psalm al lui David. Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică? (Psalmi 27:1)Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda; El este Dumnezeul tatălui meu: pe El Îl voi preamări. (Exodul 15:2)Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine. (Galateni 2:20)

Cătălin
Notă autoadezivă
Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. 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 5:14-16)Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înşine o pildă vrednică de urmat. (2 Tesaloniceni 3:9)
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Joi   28 ianuarie 

5.  REACȚIA POPORULUI
a.  Ce a atras un număr atât de mare de oameni în pustie? Marcu 1:4; 

Luca 3:15.

„Tare ca o stâncă sta profetul lui Dumnezeu, credincios în a mustra păcatul 
şi nelegiuirea în toate formele ei la regi şi nobili, la fel de repede ca şi la cei 
neonoraţi şi necunoscuţi. [Ioan Botezătorul] nu s-a abătut de la datorie. Credin-
cios Dumnezeului său, în demnitatea nobilă a caracterului moral, stătea ferm 
ca o stâncă, credincios principiului.” – The Spirit of Prophecy, vol. 2, pg. 72, engl.

„Mulţimile acceptau predicarea lui Ioan şi l-au urmat din loc în loc. Mulţi 
nutreau în inimi speranţa că el era Mesia. Dar, în timp ce Ioan îi văzuse pe 
oameni venind la el, el a căutat să le îndrepte mintea la Cel care vine. ” – Review 
and Herald, 28 noiembrie 1907.
b.  Ce transformări marcante aveau loc în viața oamenilor? Matei 

3:8; Faptele Apostolilor 18:24, 25; 2 Corinteni 5:17.

„Mântuirea… este o unire vie cu Isus Hristos pentru a fii reînnoită în ini-
mă, făcând lucrările lui Hristos cu credinţă şi lucrând cu dragoste, răbdare, 
blândeţe şi speranţă. Fiecare suflet unit cu Hristos va fi un misionar plin de 
viaţă pentru toţi cei din jurul lui.” – Evanghelizare, pg. 319, engl.

Vineri     29 ianuarie 

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.  Cum ar trebui să studiem zi cu zi asemenea ca Ioan Botezătorul?
2.  În ce fel este solia pe care trebuie să o ducem astăzi similară cu cea 

a lui ioan?
3.  Cum putem fi considerați astăzi copii ai lui Avraam?
4.  Care sunt câteva modalități prin care putem exercita o influență po-

zitivă asupra altora?
5.  Cum au fost oamenii schimbați prin solia lui Ioan?

Cătălin
Notă autoadezivă
a venit Ioan care boteza în pustiu, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. (Marcu 1:4)Fiindcă norodul era în aşteptare şi toţi se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul, (Luca 3:15)

Cătălin
Notă autoadezivă
Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră. (Matei 3:8)La Efes, a venit un iudeu, numit Apolo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii şi era tare în Scripturi. El era învăţat în ce priveşte Calea Domnului, avea un duh înfocat şi vorbea şi învăţa amănunţit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoştea decât botezul lui Ioan. (Faptele apostolilor 18:24-25)Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. (2 Corinteni 5:17)
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Sabat, 6 februarie 2016

Darul Sabatului întâi pentru 
dezastre naturale și lucrarea de 

binefacere
„[Domnul] face dreptate celor 

asupriţi; dă pâine celor flămânzi.” 
(Psalmii 146:7).

Domnul Isus a spus: ‚Ferice de 
cei milostivi, căci ei vor avea parte de 
milă.’ (Matei 5:7): Săracii sunt peste tot 
în jurul nostru, cei deprimaţi, nenorociţi, 
cei întristaţi şi cei care sunt gata să piară. Este 
o mare nevoie de a manifesta milă astăzi cum a 
fost întotdeauna. Dumnezeu ne-a făcut administratorii 
Săi, iar El nu trebuie să fie învinuit de suferinţele, nefericirea, goliciunea şi 
lipsurile umanităţii. Domnul a luat măsuri ample pentru noi toţi. El ne-a dat 
rezerve mari din care să atenuăm lipsa acestor suferinzi şi defavorizaţi.

În fiecare zi auzim de cutremure, război, inundaţii, vulcani şi alte dezastre, 
iar probleme sunt peste tot în lume având ca rezultat distrugerea, deteriorarea 
majoră a proprietăţilor şi vieţilor. De îndată ce auzim despre o calamitate, por-
nim imediat la acţiune pentru a răspunde nevoilor lor. Modul în care răspun-
dem depinde în foarte mare măsură de natura dezastrului, de ţară, de situaţia 
economică şi geo-politică de acolo. Începem imediat să evaluăm situaţia pen-
tru a stabili măsurile cele mai potrivite.

În afară de aceasta, pe timp de pace, Departamentul de Binefacere oferă 
asistenţă cum ar fi finanţarea prin intermediul unor propuneri, asistenţă teh-
nică, instruire, mentorat şi identificarea şi implementarea proiectelor. Acolo 
unde cunoaştem situaţia, ne dorim să ajutăm prin furnizarea de control şi în-
drumare după cum este necesar. Scopul nostru este de a împuternicii biserica 
locală să satisfacă nevoile comunităţii; fie sub formă de hrană, îmbrăcăminte, 
pături, adăpost, fie sub formă de sprijin emoţional şi consiliere.

A duce dragostea lui Dumnezeu în întreaga lume este asemenea unui avi-
on care are nevoie de combustibil pentru a se propulsa. Darurile făcute de 
dumneavoastră cu mărinimie sunt combustibilul care propulsează aproape 
fiecare aspect al ajutorării celor lipsiţi. Fără implicarea personală şi fără acest 
combustibil, eforturile noastre cele mai bune vor fi cu siguranţă şi ele un dez-
astru. De asemenea, este greu ca toată lumea să meargă la locul dezastrelor, 
dar mijloacele dumneavoastră pot merge până departe. Facem apel ca inima 
să vă fie mişcată de a lua parte la această sarcină nobilă. Vă rugăm să daţi cu 
generozitate pentru această cauză.

 Fraţii voștri din Departamentul de Binefacere
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   Lecția 6     Sabat, 6 februarie 2016

un alt ilie
„Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Dom-

nului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților 
spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva, la venirea 
Mea, să lovesc țara cu blestem!” (Maleahi 4:5, 6).

„În această perioadă, chiar înainte de a doua venire a lui Hristos 
pe norii cerului, Dumnezeu cheamă oameni care vor pregăti un popor 
care să stea în ziua cea mare a Domnului. Exact o astfel de lucrare ca 
aceea pe care a făcut-o Ioan, trebuie să aibă loc în aceste zile.” – The SDA 
Bible Commentary, vol. 4, pg. 1184, engl.

Sugestii de lectură: Dietă și hrană, pg. 225-247.

Duminică    31 ianuarie

1.  TRĂIND LA SFÂRȘITUL TIMPULUI
a.  Ce este semnificativ pentru vremurile în care trăim? Maleahi 4:1, 5.

„[Ioan Botezătorul] a fost un reprezentant al celor care trăiesc în aceste 
zile de pe urmă, cărora Dumnezeu le-a încredinţat adevăruri sacre pentru a fi 
prezentate poporului şi a pregăti calea pentru a doua venire a lui Hristos. Ioan 
a fost un reformator. ” – Idem., pg. 71, engl.

b.  Ce fel de slujire este cerută acum, la sfârșitul timpului? 2 Petru 
3:11; Luca 16:13; 10:27.

„Cel care vrea să construiască un caracter puternic, armonios, cel care vrea 
să fie un creştin bine echilibrat, trebuie să dea tot şi să facă totul pentru Hristos; 
deoarece Mântuitorul nu va accepta o slujire împărţită.” – Istoria faptelor apostoli-
lor, pg. 483, engl.

„Noi trebuie să lucrăm cu un singur gând, gândul lui Hristos; şi dacă vom 
face acest lucru, o nouă viaţă va pătrunde în biserică.” – The Review and Herald, 
29 noiembrie 1898.

Cătălin
Notă autoadezivă
Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. (Maleahi 4:1)Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată. (Maleahi 4:5)

Cătălin
Notă autoadezivă
Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, (2 Petru 3:11)Nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul, şi va iubi pe celălalt sau va ţine numai la unul, şi va nesocoti pe celălalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.” (Luca 16:13)El a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Luca 10:27)
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Luni     1 februarie

2.  A FI STRĂJER
a.  Ce responsabilitate are un străjer? Ezechiel 33:6-9.

„Străjerii din vechime, aşezaţi pe zidurile Ierusalimului şi ale altor oraşe 
ocupau o poziţie de mare responsabilitate. De credincioşia lor depindea 
siguranţa tuturor locuitorilor din acele oraşe. Când pericolul era depistat, ei 
nu aveau voie să tacă, fie că era noapte sau zi. La fiecare câteva minute aveau 
obligaţia să se strige unul pe altul pentru a vedea dacă erau cu toţii treji şi că 
nici un rău nu se abătuse asupra vreunuia dintre ei. Santinele erau aşezate în 
locuri înălţate de unde se puteau supraveghea unele posturi importante, şi de 
la ei pornea strigătul de avertizare sau de bucurie. Acesta era transmis de la 
unul la altul, fiecare repetându-i cuvintele, până când se transmitea de jur-îm-
prejurul oraşului.

„Aceşti străjeri îi reprezintă pe predicatori, de a căror credincioşie depinde 
mântuirea sufletelor.” – Mărturii, vol. 4, pg., 402, 403, engl.

„Acum nu este cel mai bun moment pentru a ne slăbi eforturile, pentru a 
deveni lipsiţi de vlagă sau curaj; nu este timpul să ne ascundem lumina sub 
obroc, să spunem lucruri plăcute, să facem profeţii înşelătoare. Nu. Nu; nu e 
loc pentru străjeri somnoroşi pe zidurile Sionului. Fiecare putere trebuie uti-
lizată în întregime şi pe deplin pentru Dumnezeu.” – The Ellen G. White 1888 
Materials, pg. 720, engl.

b.  Ce ar trebui să luăm în considerare în timp ce urmărim vremuri-
le în care trăim? 1 Corinteni 15:34; Romani 13:11, 12.

„Fraţii mei, trăim în cea mai solemnă perioadă a istoriei acestui pământ. 
Niciodată nu este un timp favorabil pentru a păcătui; este întotdeauna pericu-
los să trăim în păcat; dar într-un sens special acest lucru este valabil pentru mo-
mentul prezent. Suntem acum chiar la hotarele lumii veşnice şi răspunderea 
noastră în faţa timpului şi eternităţii este mai solemnă decât oricând înainte.” 
– Mărturii pentru predicatori, pg. 147, engl.

„Enoh a fost ispitit ca şi noi… El nu a fost mânjit de păcatele predominante 
ale epocii în care a trăit. La fel, putem rămâne şi noi curaţi şi nestricaţi. El a fost 
un reprezentant al sfinţilor care trăiesc în mijlocul pericolelor şi corupţiei din 
ultimele zile. Pentru ascultarea lui de Dumnezeu, a fost înălţat la cer. La fel şi 
cei credincioşi, care sunt şi rămân în viaţă, vor fi luaţi la cer. Ei vor fi scoşi din-
tr-o lume păcătoasă şi coruptă pentru a fi duşi la bucuriile curate ale cerului.” 
– Mărturii, vol. 2, pg. 122, engl.

Cătălin
Notă autoadezivă
Dacă însă străjerul va vedea venind sabia, şi nu va suna din trâmbiţă, şi dacă poporul nu va fi înştiinţat, şi va veni sabia şi va răpi viaţa vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiuirii lui, dar voi cere sângele lui din mâna străjerului.” Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculţi cuvântul care iese din gura Mea şi să-i înştiinţezi din partea Mea. Când zic celui rău: „Răule, vei muri negreşit!”, şi tu nu-i spui, ca să-l întorci de la calea lui cea rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar, dacă vei înştiinţa pe cel rău, ca să se întoarcă de la calea lui, şi el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îţi vei mântui sufletul. (Ezechiel 33:6-9)

Cătălin
Notă autoadezivă
Veniţi-vă în fire, cum se cuvine, şi nu păcătuiţi! Căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu: spre ruşinea voastră o spun. (1 Corinteni 15:34)Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar, de faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. (Romani 13:11-12)
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Marți   2 februarie

3.  ÎMPUTERNICIȚI SĂ PREGĂTEASCĂ CALEA
a.  Cine trebuie să proclame ultima solie a Evangheliei? 2 Timotei 

4:2; Apocalipsa 14:6, 7; Maleahi 3:1.

„[Apocalipsa 14:6, 7 citat] Despre această solie s-a declarat a fi parte a 
evangheliei veşnice. Lucrarea de predicare a Evangheliei nu a fost încredinţată 
îngerilor, ci a fost încredinţată oamenilor. Îngeri sfinţi au fost folosiţi în condu-
cerea acestei lucrări, lor le sunt încredinţate marile evenimente pentru mântu-
irea oamenilor; dar proclamarea efectivă a Evangheliei este realizată de către 
slujitorii lui Hristos de pe pământ.” – Marea luptă, pg. 312, engl.

b.  Ce dovedește că noi suntem cei destinați pentru a pregăti calea 
pentru a doua venire a lui Hristos, așa cum a făcut Ioan Boteză-
torul pentru prima Lui venire? Isaia 40:3; Ioan 1:23; Evrei 12:13.

„Lucrarea lui Ioan Botezătorul reprezintă lucrarea pentru aceste vremuri. 
Lucrarea sa şi lucrarea celor care înaintează în duhul şi puterea lui Ilie pentru 
a-i trezi pe oamenii din apatia lor sunt asemănătoare în multe privinţe. Hristos 
este pe cale de a veni a doua oară ca să judece lumea cu dreptate. Solii lui Dum-
nezeu care poartă ultima solie de avertizare ce trebuie dată lumii trebuie să 
pregătească calea pentru a doua venire a lui Hristos după cum Ioan a pregătit 
calea pentru prima Lui venire.” – The Youth’s Instructor, 17 mai 1900.

c.  De ce este nevoie de pregătire? Evrei 12:14; Luca 12:39.

„Creştinii ar trebui să se pregătească pentru ceea ce urmează să se abată 
asupra lumii ca o surpriză copleşitoare, iar această pregătire ar trebui s-o facă 
prin studierea cu sârguinţă a Cuvântului lui Dumnezeu şi străduindu-se să-şi 
conformeze viaţa preceptelor acestuia… Dumnezeu cere redeşteptare şi refor-
mă.” – Profeţi și regi, pg. 626, engl.

„Dumnezeu doreşte ca poporul Său să se pregătească pentru criza ce va 
veni curând. Pregătiţi sau nepregătiţi, membrii poporului Său trebuie să dea 
piept cu ea; şi numai aceia care şi-au adus viaţa în conformitate cu standardul 
divin vor sta fermi în acea vreme de probă şi încercare.” – Istoria faptelor apostoli-
lor, pg. 431, 432, engl.

Cătălin
Notă autoadezivă
propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. (2 Timotei 4:2)Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!” (Apocalipsa 14:6-7)„Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea. Şi deodată va intra în Templul Său Domnul pe care-L căutaţi: Solul legământului pe care-L doriţi; iată că vine – zice Domnul oştirilor. (Maleahi 3:1)

Cătălin
Notă autoadezivă
Un glas strigă: „Pregătiţi în pustiu calea Domnului, neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru! (Isaia 40:3)„Eu”, a zis el, „sunt glasul celui ce strigă în pustiu: „Neteziţi calea Domnului!”, cum a zis prorocul Isaia.” (Ioan 1:23)croiţi cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce şchioapătă să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. (Evrei 12:13)

Cătălin
Notă autoadezivă
Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. (Evrei 12:14)Să ştiţi bine că, dacă ar şti stăpânul casei la ce ceas va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa. (Luca 12:39)
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Miercuri     3 februarie

4.  ÎNTORCÂND INIMILE PĂRINȚILOR ȘI COPIILOR
a.  Care este lucrarea specială pe care sunt chemați să o facă părinții? 

Luca 1:13-17; Proverbele 22:6.

„Un înger din cer a venit pentru a-i instrui pe Zaharia şi Elisabeta cu privire 
la modul în care aceştia trebuia să-şi crească şi să educe copilul, astfel încât să 
lucreze în armonie cu Dumnezeu în pregătirea unui sol care să anunţe venirea 
lui Hristos. Ca părinţi, ei trebuiau să coopereze cu Dumnezeu în credincioşie 
pentru formarea unui astfel de caracter în Ioan care să-l pregătească să ducă la 
îndeplinire partea desemnată lui de Dumnezeu ca lucrător competent. Ioan a 
fost fiul primit la bătrâneţe, a fost un copil primit printr-o minune, iar părinţii 
ar fi putut motiva că avea o lucrare specială de făcut pentru Domnul iar Dom-
nul va avea grijă de el. Dar părinţii nu au gândit aşa; aceştia s-au mutat într-
un loc retras la ţară, unde fiul lor să nu fie expus la ispitele vieţii de oraş sau 
provocat să se îndepărteze de sfatul şi instrucţiunile pe care i le-ar fi dat ca 
părinţi. Ei şi-au făcut partea în ceea ce priveşte dezvoltarea unui caracter care 
să împlinească pe deplin scopul pentru care Dumnezeu i-a dat viaţă. Nici o 
neglijenţă din partea lor nu trebuia să-l împiedice pe fiul lor să devină bun şi 
înţelept, [Luca 1:7-9 citat].” – Signs of the Times, 16 aprilie 1896.

b.  Ce lucrare personală specială i se cere fiecăruia să facă? Maleahi 4:4-6.

„Taţi şi mame, întoarceţi-vă inimile spre a-L căuta pe Domnul; căci asupra 
voastră zace o mare responsabilitate, aceea de a modela corect caracterul copi-
ilor voştri. Păstraţi permanent în minte interesele lor veşnice. Educaţi-i să fie 
rafinaţi, curaţi, nobili, să manifeste cele mai înalte trăsături de caracter, iar în faţa 
lumii şi a cerului să facă de cunoscut că au ales să-L slujească pe Dumnezeu… 

Binecuvântări mari şi putere spirituală se vor revărsa asupra familiilor 
care se vor hotărî să dea la o parte acele lucruri care sunt neesenţiale şi care 
cu hotărâre vor începe lucrarea de pregătire pentru venirea Domnului. El a 
încredinţat părinţilor lucrarea de a-i ajuta pe copiii lor să câştige o experienţă 
asemenea celei a lui Hristos… 

„Descoperiţi în propria viaţă asemănare cu chipul lui Hristos. Desăvârşiţi-
vă talentele pe care le aveţi; cultivaţi-vă puterile minţii şi ale corpului; creşteţi 
în cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu; perfecţionaţi-vă darul vorbirii; prin 
mărturia unui exemplu evlavios înălţaţi înaintea celorlalţi puterea Cuvântului 
de a transforma caracterul.” – The Review and Herald, 5 octombrie 1911.

Cătălin
Notă autoadezivă
Dar îngerul i-a zis: „Nu te teme Zahario; fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta Elisabeta îţi va naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie şi veselie, şi mulţi se vor bucura de naşterea lui. Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare şi se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. El va întoarce pe mulţi din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.” (Luca 1:13-17)Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. – (Proverbe 22:6)

Cătălin
Notă autoadezivă
Aduceţi-vă aminte de Legea lui Moise, robul Meu, căruia i-am dat în Horeb rânduieli şi porunci pentru tot Israelul! Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată. El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!” (Maleahi 4:4-6)
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Joi    4 februarie

5.  O LUCRARE ATÂT PENTRU PĂRINTE CÂT ȘI  
 PENTRU COPIL
a.  De ce a fost necesar ca părinții lui Ioan să-l educe printr-o dietă 

strictă? Luca 1:15; Matei 3:4.

„Copilul va fi influenţat, spre bine sau rău, de obiceiurile mamei. Ea trebu-
ie să fie stăpânită de principiu şi trebuie să practice cumpătarea şi tăgăduirea 
de sine, dacă vrea binele copilului ei.

„Dumnezeu avea o lucrare importantă pentru copilul promis lui Zaharia; 
o lucrare care a necesitat gândire activă şi măsuri energice. El trebuia să aibă 
o constituţie fizică sănătoasă şi putere mentală şi morală; şi pentru a-i asigura 
aceste calităţi necesare, obiceiurile sale trebuia să fie orânduite cu atenţie, chiar 
din copilărie… Vă îndemnăm ca principiile cumpătării să fie parte din toate 
amănuntele vieţii din cămin; ca exemplul părinţilor să fie o lecţie de cumpă-
tare; ca lepădarea de sine şi auto-controlul să fie principiile în care copiii să 
fie educaţi şi determinaţi să le aplice, în măsura în care este posibil, chiar din 
pruncie.” – Historical Sketches, pg. 208, 209, engl.

b.  De ce este atât de important să ne concentrăm mai mult eforturi-
le pentru educarea copiilor noștri? Proverbele 22:6; Psalmii 127:3.

„Mai mult decât orice înzestrare naturală, obiceiurile stabilite în primii ani 
de viaţă decid dacă un om va ieşi biruitor sau învins în bătălia vieţii. Tinereţea 
este timpul semănatului. Ea hotărăşte cum va fi secerişul, pentru această viaţă 
şi pentru viaţa viitoare.” – Hristos, Lumina lumii, pg. 101, engl.

Vineri    5 februarie 

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.  Dacă îl iubim pe Dumnezeu mai presus de orice, cum va afecta 

acest lucru modul în care ne trăim viața?
2.  Cum ar trebui să se comporte astăzi un străjer credincios?
3.  Cum ne putem pregăti pentru criza viitoare?
4.  Care este lucrarea specială pe care Dumnezeu o vrea săvârșită în 

familiile de azi?
5.  Cum îi putem învăța pe copiii noștri lecția cumpătării? Ce rezultat 

va avea această cunoștință pentru ei mai târziu în viață?

Cătălin
Notă autoadezivă
Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare şi se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. (Luca 1:15)Ioan purta o haină de păr de cămilă, şi la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică. (Matei 3:4)

Cătălin
Notă autoadezivă
Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. – (Proverbe 22:6)Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. (Psalmi 127:3)
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    Lecția 7    Sabat, 13 februarie 2016

De unde începe reforma
„Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; voi scoa-

te din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne.” 
(Ezechiel 36:26).

„Redeşteptările au adus o profundă cercetare a inimii şi umilinţă. 
Ele s-au caracterizat prin apeluri solemne, serioase la adresa păcăto-
sului, prin dorinţa profundă de a avea parte de milă prin sângele lui 
Hristos. Bărbaţi şi femei s-au rugat şi au luptat cu Dumnezeu pentru 
mântuirea sufletelor.” – Marea luptă, pg. 462, engl.

Sugestii de lectură: Dietă și hrană, pg. 15-27.

Duminică    7 februarie

1.  CERCETAREA DE SINE
a.  De unde trebuie să începem lucrarea atunci când intreprindem o 

reformă spirituală? 2 Corinteni 13:5; Romani 8:10.

„Adevărata reformă începe prin curăţirea sufletului. Lucrarea noastră 
pentru cei căzuţi va atinge un succes real numai în măsura în care harul lui 
Hristos remodelează caracterul şi sufletul este adus în legătură vie cu Dumne-
zeu.” – Divina vindecare, pg. 180, engl.

b.  Ce putere interioară, vie, este esențială pentru a realiza o refor-
mă exterioară? Tit 3:5; Ezechiel 36:26, 27.

„Vocea plăcută şi liniştită a Duhului lui Dumnezeu este cea care are pute-
rea de a schimba inima.” – Profeţi și regi, pg. 169, engl.

„Planul de a începe din afară şi de a încerca să lucrezi spre interior a dat 
greş întotdeauna şi întotdeauna va eşua. Planul lui Dumnezeu cu tine este să 
începi chiar de la sediul tuturor problemelor, inima, iar apoi din prisosul inimii 
vor izvorî principiile neprihănirii; reforma va fi atât la exterior cât şi la interi-
or.” – Dietă și hrană, pg. 35, engl.

Cătălin
Notă autoadezivă
Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă încercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi. (2 Corinteni 13:5)Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. (Romani 8:10)

Cătălin
Notă autoadezivă
El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, (Tit 3:5)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. Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele, şi să păziţi, şi să împliniţi legile Mele. (Ezechiel 36:26-27)
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Luni   8 februarie

2.  PRIVIND LA HRISTOS
a.  Ce vedem în exemplul lui Hristos? Evrei 12:2; 1 Petru 2:21-23.

„Legea condamnă orice păcat şi pretinde doar virtute. Ea cere omului res-
pect exterior şi necesită curăţia sufletului. ‚Dar Tu ceri ca adevărul să fie în 
adâncul inimii, spune psalmistul: fă, dar, să pătrundă înţelepciunea înăuntrul 
meu!’ (Psalmii 51:6). Legea a fost exemplificată în viaţa lui Hristos. El este un 
model pentru întreaga umanitate. El a trăit legea. Curăţia şi binefacerea, devo-
tamentul Său faţă de adevăr şi zelul Său pentru slava lui Dumnezeu dezvăluie 
perfecţiunea legii. Fiecare faptă a Sa a fost o revelaţie a slavei Tatălui. El a fost 
tot ceea ce legea cerea să fie.” – The Review and Herald, 26 februarie 1901.

„Hristos a trăit o viaţă de ascultare desăvârşită de Legea lui Dumnezeu şi 
prin aceasta a stabilit un exemplu pentru fiecare fiinţă umană. Viaţa pe care El 
a trăit-o în această lume, noi trebuie s-o trăim prin puterea şi sub îndrumarea 
Lui. ” – Divina vindecare, pg. 180, engl.

b.  În ce mod ne transformăm prin ceea ce privim? 2 Corinteni 3:18; 
Psalmii 119:11.

„Privind la Hristos suntem schimbaţi. Dacă mintea stăruieşte asupra lu-
crurilor vremelnice în mod constant, aceste lucruri vor deveni cele care ne vor 
absorbi cu totul, afectându-ne caracterul, astfel încât slava lui Dumnezeu este 
pierdută din vedere şi uitată. Şansele care ne stau la îndemână pentru a deveni 
familiarizaţi cu lucrurile cereşti, sunt trecute cu vederea. Viaţa spirituală moa-
re.” – Fii și fiice ale lui Dumnezeu, pg. 105, engl.

„Pentru a da o solie asemenea celei date de Ioan, trebuie să avem o 
experienţă spirituală ca a lui. Aceeaşi lucrare trebuie săvârşită şi în noi. Noi 
trebuie să privim la Dumnezeu şi privindu-L pe El, să ne pierdem din vedere 
pe noi.” – Slujitorii evangheliei, pg. 55, engl.

„Inima preocupată de Cuvântul lui Dumnezeu este întărită împotriva lui 
Satan. Cei care fac din Hristos un tovarăş zilnic şi un prieten apropiat vor simţi 
că puterile unei lumi nevăzute sunt peste tot în jurul lor; şi privind la Isus vor 
deveni asemenea chipului Său. Privind ei sunt schimbaţi după modelul divin; 
caracterul lor este îmblânzit, rafinat şi înnobilat pentru Împărăţia cerească.” – 
Mărturii, vol. 4, pg. 616, engl.

Cătălin
Notă autoadezivă
Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. (Evrei 12:2)Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. „El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug.” Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător. (1 Petru 2:21-23)

Cătălin
Notă autoadezivă
Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. (2 Corinteni 3:18)Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta! (Psalmi 119:11)
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Marți     9 februarie

3.  DÂND LA O PARTE EUL
a.  Când vom realiza că este necesară o reformă, care este primul 

pas care trebuie făcut? Marcu 8:34; 2 Corinteni 10:5.

„Învăţătura lui Ioan a trezit în inimile multora o mare dorinţă de a avea 
parte de binecuvântările pe care Hristos urma să le aducă şi, astfel, ei au primit 
adevărul… Nimic în afară de o dorinţă profundă, de o voinţă hotărâtă, de un 
scop clar fixat, nu se poate împotrivi întunericului moral care a acoperit pă-
mântul asemenea unui văl al morţii. Pentru a obţine binecuvântarea pe care 
era privilegiul lor să o aibă, ei trebuia să lucreze cu seriozitate şi să se lepede de 
sine.” – The Youth’s Instructor, 17 Mai 1900.

„Când Duhul lui Dumnezeu, cu minunata sa putere de a trezi, atinge su-
fletul, el aruncă în ţărână mândria umană. Plăcerile lumeşti, poziţia socială şi 
puterea sunt considerate a fi lipsite de valoare… Atunci umilinţa şi dragostea 
plină de sacrificiu de sine, atât de puţin preţuită de oameni, sunt înălţate ca 
fiind singurele cu adevărat valoroase. Aceasta este lucrarea Evangheliei, din 
care solia lui Ioan a făcut parte.” – Hristos, Lumina lumii, pg. 135, engl.

b.  Cât de vastă este lucrarea de renunțare la sine? Filipeni 1:21;  
2 Corinteni 5:14, 15; Ioan 3:30.

„Privind cu credinţă la Mântuitorul, Ioan a crescut până la înălţimea dărui-
rii totale de sine. El nu a căutat să atragă pe oameni la sine, ci să înalţe gânduri-
le lor mai sus şi tot mai sus, până când ajungeau să le fixeze asupra Mielului lui 
Dumnezeu. El însuşi nu a fost altceva decât o voce, un strigăt în pustie. Acum, 
cu bucurie a acceptat tăcerea şi anonimatul, ca ochii tuturor să fie îndreptaţi 
spre Lumina vieţii.” – Slujitorii evangheliei, pg. 56,engl.

c.  Care ar trebui să fie atitudinea unui adevărat sol al lui Dumne-
zeu? Romani 14:7, 8; Galateni 2:20.

„Cei care sunt credincioşi chemării lor ca soli ai lui Dumnezeu nu vor că-
uta onoare pentru ei înşişi. Iubirea de sine se va pierde în dragostea pentru 
Hristos. Ei vor recunoaşte că lucrarea lor este aceea de a proclama, aşa cum a 
făcut Ioan Botezătorul: ‚Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii.’ 
(Ioan 1:29) ” – Idem.

Cătălin
Notă autoadezivă
Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi şi le-a zis: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. (Marcu 8:34)Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. (2 Corinteni 10:5)

Cătălin
Notă autoadezivă
Căci pentru mine a trăi este Hristos, şi a muri este un câştig. (Filipeni 1:21)Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit. Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei. (2 Corinteni 5:14-15)Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez. (Ioan 3:30)

Cătălin
Notă autoadezivă
În adevăr, niciunul din noi nu trăieşte pentru sine şi niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. (Romani 14:7-8)Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine. (Galateni 2:20)
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Miercuri    10 februarie

4.  CUMPĂTARE ȘI DEDICARE
a.  În ce fel sprijină dieta realizarea unei lucrări mai eficiente?  

1 Corinteni 9:25-27. Când și în ce caz trebuie pusă în practică 
această lucrare? Filipeni 2:5; 2 Petru 1:5-8.

„Marea lucrare de reformă în cumpătare, pentru a avea succes deplin, tre-
buie să înceapă în cămin.” – The Review and Herald, 23 august 1877.

„Lumina reformei sănătăţii este dată poporului lui Dumnezeu astăzi, ca 
să poată înţelege nevoia de a-şi ţine poftele şi patimile sub controlul puterilor 
superioare ale minţii. Acest lucru este, necesar, de asemenea, ca să poată avea 
putere mentală şi claritatea de a discerne valoarea sfântă a adevărului şi de a 
se întoarce de la rătăcirile şi poveştile plăcute, care umplu lumea.” – The Spirit of 
Prophecy, vol. 2, pg. 44, engl.

„Poftele şi pasiunile trebuie să fie ţinute în supunere faţă de puterile supe-
rioare ale minţii. Această auto-disciplină este esenţială pentru a avea acea pu-
tere mentală şi spirituală, care să ne ajute să înţelegem şi să punem în practică 
adevărurile sfinte ale Cuvântului lui Dumnezeu. Din acest motiv, cumpătarea 
are un loc important în lucrarea de pregătire pentru a doua venire a lui Hris-
tos.” – Hristos, Lumina lumii, pg. 101, engl.

b.  Cum ar trebui să încurajăm tinerii să-și controleze gândurile? 
Romani 12:2; 1 Petru 1:13.

„Avem fiecare dintre noi de făcut o lucrare personală, aceea de a ne încinge 
coapsele minţii, de a fi treji şi de a veghea în vederea rugăciunii. Mintea trebuie 
să fie controlată ferm pentru a stărui asupra acelor subiecte care vor consolida 
puterile morale. Tinerii ar trebui să înceapă cât mai devreme să cultive obice-
iuri corecte de gândire. Noi ar trebui să ne disciplinăm mintea să gândească 
într-un mod sănătos şi să nu-i permitem să rătăcească gândind la lucruri rele. 
Psalmistul exclamă: ‚Primeşte cu bunăvoinţă cuvintele gurii mele şi cugetele 
inimii mele, Doamne, Stânca mea şi Izbăvitorul meu!’ (Psalmii 19:14). Pe măsu-
ră ce Dumnezeu lucrează asupra inimii prin Duhul Său cel Sfânt, omul trebuie 
să coopereze cu El. Gândurilor trebuie să li se pună hotar, să fie restricţionate, 
oprite să nu rătăcească şi să mediteze la lucruri care nu vor face altceva decât 
să slăbească şi să mânjească sufletul. Gândurile trebuie să fie curate, cugetele 
inimii trebuie să fie curate, pentru ca vorbele rostite să fie primite de cer şi de 
ajutor pentru cei din jurul nostru.” – The Review and Herald, 12 iunie 1888.

Cătălin
Notă autoadezivă
Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veşteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veşteji. Eu deci alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt. Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. (1 Corinteni 9:25-27)Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: (Filipeni 2:5)De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. (2 Petru 1:5-8)

Cătălin
Notă autoadezivă
Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. (Romani 12:2)De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji şi puneţi-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos. (1 Petru 1:13)
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Joi    11 februarie

5.  UMILINȚĂ ÎN LUCRARE
a.  Ce trebuie să înțelegem pentru a avea succes în câștigarea de 

suflete la Hristos? Luca 14:8-11; Ioan 3:30.

„Înainte de onoare este smerenia. Pentru a ocupa o poziţie înaltă înaintea 
oamenilor, Dumnezeu alege lucrătorul care, la fel ca Ioan Botezătorul, ia un loc 
umil în faţa lui Dumnezeu. Ucenicul care se aseamănă cel mai mult cu un co-
pil este cel mai eficient în lucrarea pentru Dumnezeu. Inteligenţele cereşti pot 
coopera cu cel care caută, nu să se înalţe pe sine, ci să salveze sufletele. Acela 
care simte cel mai mult nevoia de ajutor divin o va cere cu stăruinţă; iar Duhul 
Sfânt î-L va descoperi pe Isus, care va întări şi înălţa sufletul. Prin comuniunea 
cu Hristos, el va merge mai departe să lucreze pentru cei care pier în păcatele 
lor. El este uns pentru lucrarea sa; şi el reuşeşte acolo unde mulţi dintre cei 
învăţaţi şi înţelepţi din punct de vedere intelectual nu ar reuşi.” – Hristos, Lumina 
lumii, pg. 436, engl.

b.  Ce este necesar în biserică, astăzi? 1 Petru 5:5, 6.

„Este trist că harul preţios al umilinţei lipseşte în lucrare şi biserică. Bărbaţii 
care predică adevărul au păreri prea înalte despre capacităţile lor. Adevărata 
umilinţă îl va conduce pe om să înalţe pe Hristos şi adevărul, şi să-şi dea seama 
de dependenţa totală de Dumnezeul adevărului. Este dureros să înveţi lecţii de 
umilinţă, cu toate acestea, în cele din urmă, nimic nu este mai benefic. Durerea 
ce apare atunci când învăţăm lecţii de umilinţă este datorată înălţării noastre ca 
urmare a unei false evaluări de sine, ceea ce ne face incapabili să vedem marea 
noastră nevoie.” – Mărturii, vol. 4, pg. 378, engl.

Vineri     12 februarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.  Ce înseamnă a avea o schimbare a inimii? Cum se poate realiza 

aceasta?
2.  Cum putem urma exemplul lui Isus în a trăi o viață de ascultare 

desăvârșită de Legea lui Dumnezeu?
3.  Ce se întâmplă când Duhul lui Dumnezeu atinge sufletul?
4.  Cum ne putem controla gândurile? În ce fel va afecta aceasta cuvin-

tele noastre?
5.  Cum ne va ajuta umilința în lucrarea noastră pentru alții?

Cătălin
Notă autoadezivă
„Când eşti poftit de cineva la nuntă, să nu te aşezi la masă în locul dintâi; ca nu cumva, printre cei poftiţi de el, să fie altul mai cu vază decât tine, şi cel ce te-a poftit şi pe tine şi pe el să vină să-ţi zică: „Dă locul tău omului acestuia.” Atunci, cu ruşine, va trebui să iei locul de pe urmă. Ci, când eşti poftit, du-te şi aşază-te în locul cel mai de pe urmă; pentru ca atunci când va veni cel ce te-a poftit să-ţi zică: „Prietene, mută-te mai sus.” Lucrul acesta îţi va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Căci oricine se înalţă va fi smerit; şi cine se smereşte va fi înălţat.” (Luca 14:8-11)Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez. (Ioan 3:30)

Cătălin
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. (1 Petru 5:5-6)
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   Lecția 8    Sabat, 20 februarie 2016

Reformă în cămin
„Fiii noștri sunt ca niște odrasle, care cresc în tinerețea lor; fe-

tele noastre, ca niște stâlpi săpați frumos, care fac podoaba caselor 
împărătești.” (Psalmii 144:12).

 „Copiii sunt ceea ce părinţii lor fac din ei prin educaţia, disciplina 
şi exemplul pe care li-l dau. Iată, prin urmare, de ce este copleşitor de 
importantă credincioşia părintească în educarea tinerilor pentru sluji-
rea lui Dumnezeu.” – Mărturii, vol. 5, pg. 37, engl.

Sugestii de lectură: Căminul adventist, pg. 317-325.

Duminică    14 februarie
1.  LOCUL DE UNDE TREBUIE ÎNCEPUT
a.  Asupra cui a pus Dumnezeu o responsabilitate serioasă pentru a 

începe o lucrare de reformă? Maleahi 4:6; Psalmii 78:5-7.

„Dacă ar putea părinţii să-şi dea seama de marea responsabilitate pe care 
o au atunci când copiii lor sunt prunci inocenţi în casă, multe păcate şi multă 
nefericire ar putea fi evitate; ar fi educaţi în principiile cumpătării la gura so-
bei, iar mesele ar da ocazia unor lecţii practice repetate în fiecare zi. Învăţătură 
după învăţătură, precept după precept, copiii ar trebui să fie învăţaţi necesita-
tea de a avea auto-control şi lepădare de sine; şi apoi adevărata reformă ar face 
progrese rapide.” – The Health Reformer, 1 mai 1877.

b.  Care este sursa înțelepciunii părinților? Efeseni 1:17; Iacov 1:5.

„Părinţii să ia Biblia şi să studieze pentru a înţelege care sunt cerinţele lui 
Dumnezeu cu privire la copii lor. Ei să caute să înţeleagă ce include datoria 
lor de părinţi. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne fie regula în conducerea 
problemelor familiei noastre.” – Christian Education, pg. 230, 231.

„Prin rugăciune, prin studiul Bibliei şi cu zel fierbinte din partea lor, 
[părinţii] pot reuşi în chip nobil în această îndatorire importantă şi pot fi 
răsplătiţi însutit pentru timpul şi grija lor.” – Îndrumarea copilului, pg. 64, engl.

Cătălin
Notă autoadezivă
El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!” (Maleahi 4:6)El a pus o mărturie în Iacov, a dat o Lege în Israel şi a poruncit părinţilor noştri să-şi înveţe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naşte şi care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor; pentru ca aceştia să-şi pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu, şi să păzească poruncile Lui. (Psalmi 78:5-7)

Cătălin
Notă autoadezivă
Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, (Efeseni 1:17Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. (Iacov 1:5)
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Luni     15 februarie

2.  EXTINZÂND LUCRAREA DE REFORMĂ
a.  Ce intenționează Domnul să se întâmple cu credința părinților? 

Proverbele 22:6; 2 Timotei 1:5.

„În timp ce vă faceţi cu credincioşie datoria în cămin, tatăl ca preot al casei, 
mama ca misionar în cămin, voi înmulţiţi forţele celor care vor lucra pentru a 
face bine în afara casei. Întărindu-vă propriile puteri, deveniţi din ce în ce mai 
bine pregătiţi să lucraţi în biserică şi în societate. Strângând copii aproape de 
ei şi de Dumnezeu, taţii, mamele şi copiii devin împreună lucrători cu Dumne-
zeu.” – Sfaturi pentru sănătate, pg. 430, engl.

b.  Ce trebuie să faceți dacă nu ați reușit să-L puneți pe Dumnezeu 
pe primul loc în viața și în căminul vostru? 1 Ioan 1:9; Iacov 5:16.

„Dacă voi, [părinţilor], aţi greşit în împlinirea datoriei faţă de familie, 
mărturisiţi-vă păcatele înaintea lui Dumnezeu. Strângeţi-vă copiii lângă voi şi 
recunoaşteţi-vă neglijenţa. Spuneţi-le că doriţi să faceţi o reformă în cămin şi 
cereţi-le să vă ajute să transformaţi căminul în ceea ce ar trebui să fie. Citiţi-le 
îndrumările aflate în Cuvântul lui Dumnezeu. Rugaţi-vă cu ei; şi cereţi-I lui 
Dumnezeu să le cruţe viaţa şi să-i ajute să se pregătească pentru un cămin în 
Împărăţia Sa. Astfel puteţi începe şi continua o lucrare de adevărată reformă.” 
– The Review and Herald, 21 aprilie 1904.

c.  Care va fi rezultatul credincioșiei noastre atunci când ne predăm 
pe deplin lui Dumnezeu? Psalmii 51:9-13; Isaia 60:2, 3; Faptele 
Apostolilor 16:5.

„Când marea lumină pe care Dumnezeu a dat-o va străluci prin interme-
diul agenţilor umani, o mare lucrare se va face. Prin manifestarea Duhului, şi 
cu putere, adevărul va fi dezvăluit în învăţături clare, distincte. Dar această 
lucrare trebuie să înceapă în cămin.

„Pe măsură ce în cămin se face ceea ce este drept, părinţii vor descoperi 
că inimile lor sunt supuse şi înduioşate. Prejudecăţi ciudate, care au fost nu-
trite de fraţii şi surorile din biserică, prejudecăţi care au dat roade rele, vor fi 
depăşite şi vor dispărea. Un spirit de sinceritate va lua naştere, un spirit după 
asemănarea lui Hristos. Poporul lui Dumnezeu va renunţa la dorinţa tenace de 
a-şi urma propria cale şi la dorinţa de a-şi păstra propriile idei; pentru că ei îşi 
vor da seama că se află în prezenţa Fiului lui Dumnezeu.” – Idem, 15 iulie 1902.

Cătălin
Notă autoadezivă
Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. – (Proverbe 22:6)Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit întâi în bunica ta Lois şi în mama ta, Eunice, şi sunt încredinţat că şi în tine. (2 Timotei 1:5)

Cătălin
Notă autoadezivă
Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9)Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. (Iacov 5:16)

Cătălin
Notă autoadezivă
Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele! Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! Nu mă lepăda de la faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale şi sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă! Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă, şi păcătoşii se vor întoarce la Tine. (Psalmi 51:9-13)Căci iată, întunericul acoperă pământul, şi negură mare, popoarele; dar peste tine răsare Domnul, şi slava Lui se arată peste tine. Neamuri vor umbla în lumina ta, şi împăraţi, în strălucirea razelor tale. (Isaia 60:2-3)Bisericile se întăreau în credinţă şi sporeau la număr din zi în zi. (Faptele apostolilor 16:5)
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Marți     16 februarie 

3.  EFECTUL ASUPRA BISERICII
a.  Când reforma va avea loc în cămin, cum se va reflecta aceasta 

asupra bisericii? Efeseni 5:27; Tit 2:14; Psalmii 144:14 (u.p.), 15.

„Temelia pentru prosperitatea bisericii se aşază în cămin. Influenţele care 
conduc în viaţa din cămin sunt duse în viaţa bisericii; de aceea datoria faţă de 
biserică ar trebui să înceapă întâi în cămin.” – Căminul adventist, pg. 318, engl.

„[Domnul] doreşte ca lucrarea de reformă să înceapă în cămin, cu taţii şi 
mamele, iar apoi biserica va realiza lucrarea Duhului Sfânt. Influenţa acestei 
lucrări va pătrunde prin biserică ca un aluat. Taţii şi mamele au nevoie de con-
vertire. Ei nu s-au educat să modeleze şi să formeze caracterele copiilor lor 
corect.” – The Review and Herald, 18 martie 1902.

„Dumnezeu îi măsoară pe membrii bisericii prin ceea ce sunt în cămin. 
Când cuvintele lui Hristos sunt respectate în cămin, influenţa se extinde la bi-
serică.” – Idem., 21 iulie 1903.

b.  În ce fel afectează influența unui om în cămin utilitatea sa în 
biserică? 1 Timotei 3:5. Cum afectează acest lucru speranța sa la 
viață veșnică? Matei 25:21.

„Cel care este angajat în lucrarea de slujire a Evangheliei trebuie să fie cre-
dincios în viaţa de familie. Este la fel de important ca un tată să-şi perfecţioneze 
talentele pe care Dumnezeu i le-a dat cu scopul de a face căminul un simbol al 
familiei cereşti, la fel cum în lucrarea de răspândire a evangheliei el ar trebui 
să facă uz de puterile ce i-au fost date de Dumnezeu pentru a câştiga suflete 
pentru biserică. Ca preot în cămin şi ca ambasador al lui Hristos în biserică, el 
ar trebui să ilustreze prin viaţa sa caracterul lui Hristos… 

Cel care nu reuşeşte să fie un păstor credincios, cu discernământ, în cămin, 
cu siguranţă nu va reuşi să fie un păstor credincios al turmei lui Dumnezeu în 
biserică.” – Reflecting Christ, pg. 179, engl.

„Viaţa de pe pământ este începutul vieţii din cer; educaţia de pe pământ este 
o iniţiere în principiile cerului; lucrarea vieţii de aici este o pregătire pentru lucra-
rea vieţii de acolo. Ceea ce suntem acum, în ceea ce priveşte caracterul şi slujirea 
sfântă, este prefigurarea certă a ceea ce vom fi.” – Căminul adventist, pg. 535, engl.

„Marea mişcare de reformă trebuie să înceapă în cămin. Ascultarea de Le-
gea lui Dumnezeu este motivaţia principală pentru hărnicie, chibzuinţă, eco-
nomie, credincioşie şi corectitudine în relaţiile dintre oameni. ” – Îndrumarea 
copilului, pg. 489, engl.

Cătălin
Notă autoadezivă
ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană. (Efeseni 5:27)El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. (Tit 2:14)viţelele noastre sunt prăsitoare; nu-i nicio pagubă, nicio robie, niciun ţipăt în uliţele noastre! Ferice de poporul care stă astfel! Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! (Psalmi 144:14-15)

Cătălin
Notă autoadezivă
Căci, dacă cineva nu ştie să-şi cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? (1 Timotei 3:5)Stăpânul său i-a zis: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!” (Matei 25:21)
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Miercuri   17 februarie

4.  PREGĂTIREA PENTRU A MĂRTURISI
a.  Cum vom răspunde când inima noastră este atinsă de Duhul lui 

Dumnezeu? Isaia 6:8.

„Când Dumnezeu are o lucrare specială de făcut pentru înaintarea ade-
vărului, El îi va influenţa pe oameni să sape în minele adevărului cu rugă-
ciune serioasă pentru a descoperi minereul preţios. Aceşti oameni vor avea o 
perseverenţă asemenea lui Hristos. Ei nu vor eşua şi nu se vor descuraja. Ei îşi 
vor ascunde eul în Isus. Oamenii vor merge mai departe în duhul şi puterea 
lui Ilie pentru a pregăti calea pentru a doua venire a Domnului Isus Hristos. 
Lucrarea lor este aceea de a îndrepta ceea ce este strâmb. Unele lucruri trebu-
ie să fie distruse, alte lucruri trebuie să fie construite. Vechile comori trebuie 
reaşezate în cadrul adevărului. Ei trebuie să predice Cuvântul lui Dumnezeu; 
mărturia lor nu trebuie să fie modelată de opinii şi idei care au fost considerate 
corecte, ci de Cuvântul lui Dumnezeu, care trăieşte şi rămâne pentru totdeau-
na. Ei trebuie să-L înalţe pe Hristos şi să-i cheme pe păcătoşi la pocăinţă,… con-
vingându-i pe toţi că responsabilitatea lor personală era aceea de a fi amabil şi 
politicos, de a face binele şi de a câştiga suflete pentru Isus.” – The Ellen G. White 
1888 Materials, pg. 169, engl.

b.  Care va fi dovada vie a unei inimi reînnoite? 2 Corinteni 5:17; 
Coloseni 3:10; Matei 5:16.

„Dacă inima a fost reînnoită de Duhul lui Dumnezeu, viaţa va da mărturie 
despre acest fapt… O schimbare va fi văzută în caracter, obiceiuri şi preocu-
pări. Contrastul va fi clar şi hotărât între ceea ce au fost şi ceea ce sunt. Caracte-
rul este descoperit, nu prin fapte bune şi nelegiuiri săvârşite ocazional, ci prin 
tendinţa constantă a cuvintelor şi faptelor.” – Calea către Hristos, pg. 57, 58, engl.

„Dragostea Tatălui nostru ceresc dovedită prin dăruirea unicului Său Fiu 
născut lumii este suficientă pentru a însufleţi fiecare suflet, pentru a topi fiecare 
inimă tare, lipsită de dragoste în căinţă şi dragoste; şi totuşi inteligenţele cereşti 
să nu vadă la cei pentru care a murit Hristos, sensibilitate faţă de dragostea 
Lui, inimi neîmpietrite şi manifestări de recunoştinţă şi dragoste pentru Dătă-
torul tuturor lucrurilor bune? Chestiunile de mică importanţă să ne absoarbă 
întreaga putere a fiinţei, iar dragostea lui Dumnezeu să nu primească nici un 
răspuns? … Avem nevoie de o creştere a credinţei. Trebuie să avem încredere, 
să veghem, să ne rugăm, să lucrăm, cerând ca Duhul Sfânt să fie turnat peste 
noi din abundenţă, ca să putem fi nişte lumini în lume.” – Fundamentele educaţiei 
creștine, pg. 198, 199, engl.

Cătălin
Notă autoadezivă
Am auzit glasul Domnului, întrebând: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!” (Isaia 6:8)

Cătălin
Notă autoadezivă
Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. (2 Corinteni 5:17)şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut. (Coloseni 3:10)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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Joi   18 februarie

5.  MERGÂND ÎN TOATĂ LUMEA
a.  Având în vedere apropiata venire a lui Hristos, care este solia 

care trebuie dată astăzi? Țefania 1:14; Amos 4:12.

„Fiind un popor care crede în venirea lui Hristos în curând, trebuie să dăm 
o solie: ‚Pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău.’ (Amos 4:12).” – Mărturii, 
vol. 8, pg. 332, engl.

b.  Cât de extinsă este lucrarea de a răspândi solia Evangheliei? Isa-
ia 61:10, 11; Matei 24:14; Apocalipsa 14:6.

„A venit timpul când solia revenirii lui Hristos în curând să răsune în în-
treaga lume.” – Idem., vol. 9, pg. 24.

c.  Cum trebuie dată această solie? Faptele Apostolilor 4:29-31.

„Astăzi este nevoie să spunem adevărul cu îndrăzneală sfântă.” – Selected 
Messages, vol. 2, pg. 52,engl.

„Trompeta trebuie să dea un sunet clar, pentru că suntem în marea zi a 
pregătirii zilei Domnului.” – Evanghelizare, pg. 218, engl.

„De la aceşti oameni aleşi ai lui Dumnezeu [care sunt ambasadorii Săi 
credincioşi] adevărul va străluci în lume. Acesta se va auzi de pe buzele lor, se 
va reflecta pe feţele lor şi va fi demonstrat în viaţa lor. Aceştia vor fi remarcaţi 
pentru curăţie şi credincioşie. Harul lui Hristos are o influenţă care curăţă şi 
înnobilează caracterul.” – Reflecting Christ, pg. 347, engl.

Vineri    19 februarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.  Cum pot părinții să înceapă o lucrare de reformă în casele lor?
2.  Pe măsură ce vă îndepliniți cu credincioșie îndatoririle în cămin, 

unde altundeva veți putea lucra mai eficient?
3.  Cum ne măsoară Dumnezeu?
4.  Cum putem fi lumini în această lume?
5.  Ce este implicat în transmiterea adevărului către lume?

Cătălin
Notă autoadezivă
Ziua cea mare a Domnului este aproape, este aproape şi vine în graba mare! Da, este aproape ziua cea amarnică a Domnului, şi viteazul ţipă cu amar. (Ţefania 1:14)De aceea, îţi voi face astfel, Israele – şi fiindcă îţi voi face astfel, pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău, Israele!” (Amos 4:12)

Cătălin
Notă autoadezivă
„Mă bucur în Domnul, şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu; căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească şi ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Căci, după cum pământul face să răsară lăstarul lui şi după cum o grădină face să încolţească semănăturile ei, aşa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea şi lauda în faţa tuturor neamurilor.” (Isaia 61:10-11)Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul. (Matei 24:14)Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. (Apocalipsa 14:6)

Cătălin
Notă autoadezivă
Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, Isus.” După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. (Faptele apostolilor 4:29-31)
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   Lecția 9    Sabat, 27 februarie 2016

Solia către Laodicea
„Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățat prin foc, ca să te 

îmbogățești; și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă 
rușinea goliciunii tale; și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și 
să vezi.” (Apocalipsa 3:18).

„Toţi trebuie acum să-L caute pe Domnul. Poporul lui Dumnezeu 
nu va rezista testului dacă nu va exista o redeşteptare şi o reformă. 
Domnul nu va primi în locaşurile pe care le pregăteşte pentru cei 
drepţi, un singur suflet care este plin de sine.” – Mărturii, vol. 7, pg. 
285, engl.
Sugestii de lectură: The SDA Bible Commentary, vol. 7, pg. 961-967, engl.

Duminică    21 februarie

1.  STAREA DE LAODICEAN
a.  Ce atitudine este răspândită în lumea așa zis creștină de azi?  

Isaia 4:1.

b.  Care este starea periculoasă a Bisericii lui Hristos în timpul pe-
rioadei Laodicea? Apocalipsa 3:17.

„Sunt mulţi cei care se mândresc cu bogăţiile lor spirituale, cu ceea ce cu-
nosc din adevăr dar sunt vinovaţi de auto-înşelare. Când membrii bisericii se 
vor umilii în faţa lui Dumnezeu, prin fapte pline de zel serios, făcute nu cu 
jumătate de inimă şi fără vlagă, Domnul îi va primi.” – The Review and Herald, 23 
decembrie 1890.

„Hristos nu poate lua asupra Sa numele celor care sunt mulţumiţi de sta-
rea în care se găsesc. El nu se poate ruga cu insistenţă în numele acelora care nu 
simt nici o nevoie de ajutorul Său, care pretind să cunoască şi să posede totul.” 
– The SDA Bible Commentary [E. G. White Comentarii], vol. 7, pg. 964, engl.

Cătălin
Notă autoadezivă
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)

Cătălin
Notă autoadezivă
Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, (Apocalipsa 3:17)
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Luni   22 februarie

2.  MĂRTURIA DIRECTĂ CĂTRE LAODICEA
a.  Ce acuzare uimitoare aduce Hristos pretinsului Său popor? Apo-

calipsa 3:15, 16.

„Solia către biserica din Laodicea este o acuzare surprinzătoare şi se aplică 
la poporul lui Dumnezeu din timpul prezent.” – The Review and Herald, 16 sep-
tembrie 1873.

b.  Ce solie destinată să corecteze această stare a fost respinsă la 
Conferința Generală din 1888 care a avut loc la Minneapolis? 
Apocalipsa 3:18; 18:1.

„Solia care ne-a fost dată prin A.T. Jones şi E.J. Waggoner este solia lui 
Dumnezeu pentru biserica Laodicea, şi vai vouă tuturor celor care mărturisiţi 
a crede adevărul şi totuşi nu reflectaţi altora razele date de Dumnezeu.” – Ma-
nuscript Releases, vol. 15, pg. 92, engl.

„Solia şi solii nu au fost primiţi, ci dispreţuiţi. Am dorit din toată inima ca 
aceia care au mare nevoie de solia iubirii divine să audă bătaia lui Hristos la 
uşa inimii şi să-I permită oaspetelui ceresc să intre. Dar, la inimile unora Isus 
a bătut în zadar. Prin respingerea soliei date la Minneapolis, oamenii au comis 
păcat. Ei au comis un păcat cu mult mai mare prin păstrarea, ani de zile, a 
aceleaşi uri împotriva solilor lui Dumnezeu, prin respingerea adevărului că 
Duhul Sfânt ne-a chemat şi continuă să ne cheme.” – The Ellen G. White Materiale 
1888, pg. 913, engl.

„Timpul de încercare este chiar asupra noastră, deoarece marea strigare 
a îngerului al treilea a început deja în descoperirea neprihănirii lui Hristos, 
Răscumpărătorul iertător de păcate. Aceasta este începutul luminii îngerului a 
cărui slavă va umple tot pământul.” – Selected Messages, vol. 1, pg. 363, engl.

„Refuzul de a renunţa la păreri preconcepute şi de a accepta acest adevăr, 
sunt cauzele, în mare parte, a opoziţiei manifestate la Minneapolis împotriva 
soliei Domnului adusă prin fraţii [E.J.] Waggoner şi [A.T.] Jones. Prin ridicarea 
acestei opoziţii Satana a reuşit să ţină departe de poporul nostru, într-o mare 
măsură, puterea specială a Duhului Sfânt pe care Dumnezeu dorea să o reverse 
asupra lor. Vrăjmaşul i-a împiedicat să obţină acea pregătire necesară care i-ar 
fi ajutat să ducă lumii adevărul, aşa cum l-au proclamat apostolii după Ziua 
Cincizecimii. Lumina care trebuie să lumineze tot pământul cu slava ei a fost 
respinsă şi, prin acţiunea propriilor noştri fraţi, a fost într-o mare măsură ţinută 
departe de lume.” – Idem, pg. 234, 235, engl.

Cătălin
Notă autoadezivă
„Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. (Apocalipsa 3:15-16)

Cătălin
Notă autoadezivă
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)După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. (Apocalipsa 18:1)
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Marți    23 februarie

3.  PĂSTRÂND CANDELELE ARZÂND
a.  Ce avertisment ne este dat azi? Apocalipsa 2:5; Iov 18:5, 6; Iere-

mia 25:10.

„Când încetăm să ne mai îndeplinim misiunea, când sfeşnicul refuză să 
mai răspândească lumina şi când nu mai răspândim marile adevăruri care ne-
au fost încredinţate individual, atunci şfeşnicul va fi mutat din locul lui.” – The 
Review and Herald, 7 iunie 1887.

„Avem o solie de avertizare pentru biserică. Dumnezeu îţi spune: 
‚Pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi 
lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.’ (Apocalipsa 2:5). Aţi risipit 
timp preţios, timp în care aţi fi putut câştiga suflete la Hristos – suflete care, 
din cauză că ai iubit comoditatea – sunt acum pierdute. Fiecare membru al 
bisericii ar trebui să se trezească la datorie acum. Fie ca Dumnezeu să vă ajute 
să vă asumaţi sarcina. Membrii bisericii să se roage, să postească şi să creadă. 
Inimile părinţilor să fie întoarse spre copiii lor şi inimile copiilor spre părinţi, 
‚ca nu cumva, la venirea Mea’, zice Domnul, ‚să lovesc ţara cu blestem’.” – 
Schiţe istorice, pg. 286, 287, engl.

„Creştinul viu este o persoană care nu şi-a părăsit dragostea dintâi, iar 
sfeşnicul lui nu a fost mutat de la locul lui.” – The Review and Herald, 1 noiembrie 1892.

b.  Ce ar trebui să facem cu lumina pe care o avem? Matei 5:16; Luca 
11:33. De ce avem nevoie pentru ca lumina noastră să străluceas-
că? Matei 25:4.

„Noi trebuie să privim la Isus, pentru a ne umple cu Duhul Său, pentru a 
trăi în lumina bunătăţii şi iubirii Lui şi pentru a reflecta slava Lui asupra alto-
ra.” – My Life Today, pg. 200, engl.

 „Biserica să se ridice şi să lumineze. Fiecare familie să practice tăgăduirea 
de sine, făcând tot ce le stă în putere pentru a îmbunătăţi propria lor stare. Cei 
care sunt cu adevărat de partea Domnului vor dovedi tăgăduire şi sacrificiu 
de sine. Ei vor mânca şi bea spre slava lui Dumnezeu, refuzând să-şi perver-
tească sufletul şi trupul prin necumpătare. După aceea starea bisericii va do-
vedi că lumina ei nu a fost mutată. Dar dacă membrii bisericii nu-şi fac partea 
încredinţată lor de Dumnezeu, mişcarea reformei sănătăţii va continua fără ei 
şi se va vedea că Dumnezeu a mutat sfeşnicul lor de la locul lui. Cei care refuză 
să primească şi să pună în practică lumina vor fi lăsaţi pe dinafară.” – Manu-
script Releases, vol. 13, pg. 339, engl.

Cătălin
Notă autoadezivă
Adu-ţi, dar, aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti. (Apocalipsa 2:5)Da, lumina celui rău se va stinge, şi flacăra din focul lui nu va mai străluci. Se va întuneca lumina în cortul lui şi se va stinge candela deasupra lui. (Iov 18:5-6)Voi face să înceteze între ei strigătele de bucurie şi strigătele de veselie, cântecele mirelui şi cântecele miresei, uruitul morii şi lumina lămpii. (Ieremia 25:10)

Cătălin
Notă autoadezivă
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)Nimeni n-aprinde o lumină, ca s-o pună într-un loc ascuns sau sub baniţă; ci o pune într-un sfeşnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. (Luca 11:33)dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase. (Matei 25:4)
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Miercuri    24 februarie

4.  ULEI ÎN VASELE NOASTRE
a.  Care este asemănarea dintre starea laodiceană și starea bisericii 

reprezentate de cinci fecioare neînțelepte? Apocalipsa 3:15, 18; 
Matei 25:3, 8-10.

„În aceşti ucenici care dormeau [Isus] vede o reprezentare a unei biserici 
care doarme. Atunci când aceştia ar trebui să vegheze, ei dorm.” – The SDA Bible 
Commentary [E. G. White Comentarii], vol. 5, pg. 1104, engl.

„Despre starea bisericii reprezentate de fecioarele neînţelepte se vorbeşte, 
de asemenea, ca fiind starea Laodiceei.” – The Review and Herald, 19 august 1890.

 „Deşi urmaşii lui Hristos sunt într-o stare deplorabilă, ei nu sunt încă într-o 
situaţie atât de disperată cum au fost fecioarele neînţelepte ale căror lămpi s-au 
stins şi nu mai era timp să-şi umple vasele cu ulei. Când a venit mirele, cele 
care au fost gata au intrat cu el la nuntă; dar atunci când fecioarele neînţelepte 
au venit, uşa era închisă, iar pentru ele era prea târziu să mai poată intra. Dar 
sfatul Martorului Credincios nu-i reprezintă pe cei care sunt căldicei ca fiind 
cazuri lipsite de speranţă. Mai există o şansă de a remedia starea lor, iar solia 
către Laodicea este plină de încurajare; deoarece biserica decăzută mai poate 
cumpăra încă aurul credinţei şi dragostei, mai poate dobândi încă haina albă 
a neprihănirii lui Hristos, ca ruşinea goliciunii lor să nu se vadă.” – Idem., 28 
august 1894.

b.  De ce anume are nevoie biserica adormită și căldicică? Matei 
25:4, 7; Leviticul 24:2.

„Dumnezeu vă cere să luminaţi. Cu zel fierbinte pregătiţi-vă lămpile, luaţi 
uleiul harului în vasele voastre şi păstraţi-vă lămpile pregătite şi arzând, ca lu-
mina voastră să strălucească luminos şi clar în mijlocul întunericului moral al 
acestei lumi. Toţi cei care deţin adevărul ar trebui să-l ţină în neprihănire şi să 
aprecieze valoarea şi sfinţenia sa. Ei ar trebui să ceară înţelepciune de la Dum-
nezeu, ca să poată trimite razele sale pretutindeni la drumurile şi la gardurile 
vieţii. Dacă suntem sfinţiţi prin adevăr, sufletele noastre vor fi pătrunse de un 
sentiment profund şi permanent referitor la importanţa sa, şi va fi plăcerea 
noastră aceea de a asculta de adevăr şi de a transmite lumina preţioasă şi la 
alţii.” – Idem., 7 februarie 1893.

Cătălin
Notă autoadezivă
„Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! (Apocalipsa 3:15)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)Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn; (Matei 25:3)Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: „Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.” Cele înţelepte le-au răspuns: „Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă nici vouă; ci mai bine duceţi-vă la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă.” Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa. (Matei 25:8-10)

Cătălin
Notă autoadezivă
dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate şi au adormit. La miezul nopţii, s-a auzit o strigare: „Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!” Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit candelele. (Matei 25:4-7)„Porunceşte copiilor lui Israel să-ţi aducă pentru sfeşnic untdelemn curat de măsline tescuite, ca să ţină candelele aprinse neîncetat. (Leviticul 24:2)
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Joi     25 februarie

5.  PURTĂTORI DE LUMINĂ PENTRU LUME
a.  Care este lucrarea noastră în timpul perioadei de judecată din 

Laodicea? Apocalipsa 3:19-21; 14:6.

„Avem o lumină preţioasă de prezentat înaintea oamenilor, şi ne bucurăm 
că avem o solie pentru acest timp, care este adevărul prezent. Vestea bună că 
Hristos este neprihănirea noastră a adus alinare la multe, multe suflete; şi Dum-
nezeu spune poporului Său: ‚Mergi înainte!’ ” – The Review and Herald, 23 iulie 1889.

„Este lucrarea tuturor celor la care a ajuns solia de avertizare, aceea de 
a-L înălţa pe Isus, de a-L prezenta lumii aşa cum este revelat în tipuri, cum 
este prefigurat în simboluri, aşa cum se manifestă în revelaţiile profeţilor, aşa 
cum ne-a fost descoperit în lecţiile date ucenicilor Săi şi în minunile minunate 
săvârşite pentru fiii oamenilor. Cercetaţi Scripturile; căci tocmai ele mărturi-
sesc despre El.

Dacă doriţi să rezistaţi în timpul de probă, trebuie să-L cunoaşteţi pe Hris-
tos şi să vă însuşiţi darul neprihănirii Sale, pe care El îl atribuie păcătosului 
pocăit.” – Selected Messages, vol. 1, pg. 363, engl.

b.  Ce stare din biserica rămășiță a lui Hristos va fi o mărturie pen-
tru lume? Ioan 17:20, 21; Evrei 13:1; 1 Petru 3:8, 9.

„Este voia lui Dumnezeu ca unirea şi dragostea frăţească să existe în acelaşi 
timp în mijlocul poporului Său… În timp ce noi nu trebuie să sacrificăm vreun 
principiu al adevărului, ţinta noastră permanentă ar trebui să fie aceea de a 
ajunge la această stare de unitate” – Patriarhi și profeţi, pg. 520, engl.

 

Vineri    26 februarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.  Care este starea tristă a bisericii în timpul perioadei Laodicea?
2.  Ce a împiedicat pe poporul lui Dumnezeu să primească puterea 

specială a Duhului Sfânt în urmă cu peste 100 de ani?
3.  Cum putem lăsa lumina noastră să strălucească?
4.  Ce speranță putem avea gândindu-ne la diferența dintre Laodicea 

și cele cinci fecioarele neînțelepte?
5.  Care este dorința lui Dumnezeu pentru noi în acest moment.

Cătălin
Notă autoadezivă
Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, şi pocăieşte-te! Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” (Apocalipsa 3:19-21)Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. (Apocalipsa 14:6)

Cătălin
Notă autoadezivă
Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. (Ioan 17:20-21)Stăruiţi în dragostea frăţească. (Evrei 13:1)Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi. Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea. (1 Petru 3:8-9)
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Sabat, 5 martie de 2016
Darul Sabatului întâi pentru o 

școală în Columbia

„Este extrem de important să se 
înfiinţeze şcoli ale bisericii, la care 
copiii să poată fi trimişi şi totuşi să 
fie încă sub îngrijirea mamelor lor 
şi să aibă posibilitatea de a pune în 
practică lecţiile referitoare la ajuto-
rarea altora care sunt în planul lui 
Dumnezeu ca ei să le înveţe acasă… se 
pot face mult mai multe pentru mântu-
irea şi educarea copilului… Aceasta este o 
chestiune demnă de eforturile noastre cele mai 
bune.” – Îndrumarea copilului, pg. 306, engl.

 Mandatul încredinţat de Isus Hristos omenirii, în inima ei, implică o lucra-
re de educaţie. Această lucrare trebuie să fie efectuată cu succes de fiecare suflet 
care a acceptat pe Hristos ca Mântuitor personal. Aici, în Columbia, ştim din 
experienţă că unul dintre cele mai bune moduri de a semăna sămânţa Evan-
gheliei este prin educaţia copiilor şi a tinerilor în propriile noastre instituţii 
care predau principiile Evangheliei bazate pe Cuvântul lui Dumnezeu.

Acum unsprezece ani, am pus bazele unei şcoli care să păstreze şi să-i 
înveţe pe copiii noştri acele principii care fac parte din credinţa pe care o avem. 
Dumnezeu a binecuvântat foarte mult munca, iar alte persoane din afara bi-
sericii au arătat interes trimiţându-şi copiii la instituţia noastră. Ca răspuns la 
acest interes, am extins apelul la toţi copiii care doreau să fie o parte a proiectu-
lui nostru de învăţământ, să se înscrie în clasele noastre. Ca urmare, mulţi din 
aceşti foşti studenţi au sigilat legământul lor cu Domnul prin botez.

În prezent, nu este uşor să sprijinim instituţiile noastre. Deşi avem aproba-
rea Ministerului Educaţiei, nu avem infrastructura adecvată pentru dezvolta-
rea armonioasă a proiectului. Acum, avem nevoie să construim propriile noas-
tre facilităţi. Noi credem că a educa pentru răscumpărare este o investiţie de 
valoare, deoarece copiii şi tinerii noştri nu mai sunt expuşi educaţiei din şcolile 
publice unde primesc o învăţătură nepotrivită, unde le sunt afectate spirituali-
tatea şi dezvoltarea morală.

Din acest motiv, facem apel la generozitatea dumneavoastră şi vă rugăm 
să dăruiţi din resursele dumneavoastră pentru această foarte importantă lu-
crare de educaţie. Este rugăciunea noastră ca binecuvântările lui Dumnezeu să 
fie turnate peste fiecare suflet generos, dispus să ne ajute să ajungem la acest 
obiectiv: „Educând pentru a răscumpăra.”  

Fraţii și surorile din Columbia
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  Lecția 10    Sabat, 5 martie 2016

Reînsuflețirea evlaviei de la început
„Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și ev-

lavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea 
Lui.” (2 Petru 1:3).

„Doar în măsura în care Legea lui Dumnezeu este readusă la poziţia 
sa de drept, va putea exista o revigorare a credinţei din vechime şi a 
evlaviei în mijlocul pretinsului popor al Său.” – Marea luptă, pg. 478, engl.

Sugestii de lectură: Parabolele Domnului Hristos, pg. 339-342; Colporteur Ministry,  
      pg. 72 – 75, engl.

Duminică    28 februarie

1.  CEA MAI MARE NEVOIE A BISERICII RĂMĂȘIȚEI
a.  Care este cea mai importantă și vitală dintre toate nevoile Biseri-

cii? Osea 6:1, 2; Isaia 57:14, 15.

„O redeşteptare a adevăratei evlavii printre noi este cea mai mare şi cea 
mai urgentă dintre toate nevoile noastre. A căuta aceasta ar trebui să fie prima 
noastră lucrare.” – The Review and Herald, 22 martie 1887.

b.  Ce putere este cea care face posibilă o renaștere autentică? Zaha-
ria 4:6; Ioan 3:5, 6.

„O redeşteptare şi o reformă trebuie să aibă loc sub îndrumarea Duhului 
Sfânt. Redeşteptarea şi reforma sunt două lucruri diferite. Redeşteptarea în-
seamnă o reînnoire a vieţii spirituale, o înviorare a puterilor minţii şi inimii, o 
înviere din moartea spirituală. Reforma înseamnă o reorganizare, o schimbare 
în idei şi teorii, în obiceiuri şi practici. Reforma nu va aduce roadele bune ale 
neprihănirii, decât dacă este legată de revigorarea Duhului. Redeşteptarea şi 
reforma trebuie să-şi îndeplinească lucrarea, şi pentru a face acest lucru, ele 
trebuie să se unească.” – Idem., 25 februarie 1902.

Cătălin
Notă autoadezivă
„Veniţi să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăşi viaţa în două zile; a treia zi ne va scula, şi vom trăi înaintea Lui. (Osea 6:1-2)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. (Isaia 57:14-15)

Cătălin
Notă autoadezivă
Atunci el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis: „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel: „Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu – zice Domnul oştirilor! (Zaharia 4:6)Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. (Ioan 3:5)
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Luni  29 februarie

2.  O LUCRARE DE RESTAURARE
a.  Ce este implicat în misiunea noastră? Isaia 58:12; Faptele Apos-

tolilor 3:20, 21.

„O putere vie trebuie să însoţească cea de-a doua venire a lui Hristos. Noi 
nu trebuie să avem odihnă până când nu vom vedea multe suflete convertite la 
speranţa binecuvântată a revenirii Domnului. În zilele apostolilor solia pe care 
aceştia o duceau a înfăptuit o lucrare reală, întorcând sufletele de la idoli ca să 
slujească Dumnezeului cel viu. Lucrarea care trebuie făcută astăzi este la fel de 
reală, iar adevărul este adevăr în aceeaşi măsură; numai că noi trebuie să dăm so-
lia cu seriozitate mai mare căci venirea Domnului este mai aproape. Solia pentru 
acest timp este pozitivă, simplă şi de o importanţă uriaşă. Trebuie să acţionăm ca 
bărbaţi şi femei care cred solia. Să aşteptăm, să veghem, să lucrăm, să ne rugăm, 
să avertizăm lumea – aceasta este lucrarea noastră.” – Evanghelizare, pg. 219.,engl.

b.  Cum a răspuns Neemia opoziției pe când reconstruia zidurile 
Ierusalimului, după captivitate? Neemia 6:3. Ce putem învăța 
din această experiență?

„Lucarea de restaurare şi reformă desfăşurată de exilaţii întorşi, sub con-
ducerea lui Zorobabel, Ezra şi Neemia prezintă imaginea unei lucrări de resta-
urare spirituală care urmează să fie făcută în ultimele zile ale istoriei acestui 
pământ. Rămăşiţa lui Israel era un popor slab, expus distrugerilor săvârşite 
de vrăjmaşii lor; dar prin ei Dumnezeu a intenţionat să păstreze pe pământ 
cunoaşterea Lui şi a Legii Sale. Ei erau păzitorii adevăratei închinări, deţinătorii 
cuvintelor sfinte. Multiple au fost experienţele de care au avut parte în timp 
ce reconstruiau templul şi zidurile Ierusalimului; puternică a fost opoziţia pe 
care aveau să o întâmpine. Grele erau poverile purtate de către conducători în 
această lucrare; dar aceşti oameni au înaintat cu încredere de nezdruncinat, în 
umilinţă a spiritului şi cu încredere fermă în Dumnezeu, crezând că El v-a face 
ca adevărul Său să triumfe. Asemenea regelui Ezechia, Neemia ‚s-a alipit de 
Domnul, şi nu s-a depărtat de la El, şi a păzit poruncile Lui… Şi Domnul era cu 
el’ (2 Regi 18:6, 7).” – Profeţi și regi, pg. 677, engl.

„Dumnezeu cheamă oameni ca Ilie, Natan şi Ioan Botezătorul – oameni 
dispuşi să dea solia Sa cu credincioşie, indiferent de consecinţe; oameni care 
vor rosti adevărul cu curaj, deşi aceasta ar putea să-i coste tot ce au.” – Idem., 
pg. 142, engl.

Cătălin
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”. (Isaia 58:12)şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor; despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime. (Faptele apostolilor 3:20-21)

Cătălin
Notă autoadezivă
Le-am trimis soli cu următorul răspuns: „Am o mare lucrare de făcut şi nu pot să mă cobor; cât timp l-aş lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta.” (Neemia 6:3)
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Marți 1 martie

3.  A SIMPATIZA CU PĂCATUL
a.  Cum definește Biblia păcatul? 1 Ioan 3:4. Cum consideră Dumne-

zeu simpatia neînțeleaptă pentru păcat? Tit 3:10, 11; Efeseni 5:11.

„Pentru ca lucrarea de reformă să înainteze astăzi, este nevoie de oameni 
care, asemenea lui Ezra şi Neemia, nu vor scuza sau acoperi păcatul, şi nici nu 
se vor da înapoi de la apărarea onoarei lui Dumnezeu. Cei asupra cărora stă 
povara acestei lucrări nu vor tăcea atunci când se face vreun păcat, şi nici nu 
vor acoperi răul cu o mantie de iubire falsă. Ei îşi vor aminti că Dumnezeu nu 
este părtinitor, şi că severitatea manifestată faţă de câţiva se poate dovedi milă 
pentru mulţi. Ei îşi vor aminti, de asemenea, că în cel care mustră răul trebuie 
să se manifeste permanent spiritul lui Hristos.” – Profeţi și regi, pg. 675, engl.

„Există o simpatie pentru păcat şi păcătoşi, care este periculoasă pentru 
prosperitatea bisericii din ziua de azi. Trebuie să aveţi dragoste este strigătul 
ce se aude. Dar acest sentiment care ar scuza greşeala şi l-ar proteja pe vinovat, 
nu este dragostea biblică.” – The Signs of the Times, 6 ianuarie 1881.

b.  Ar trebui ca păcatul să continue fără a fi mustrat? Efeseni 5:11;  
2 Timotei 4:2.

„Când se va auzi din nou în biserică vocea mustrării pline de credincioşie: 
‚Tu eşti omul acela’? [Vezi 2 Samuel 12:7]. Dacă aceste cuvinte nu ar fi atât 
de rare, am vedea mai mult din puterea lui Dumnezeu. Solii Domnului nu ar 
trebui să se plângă că eforturile lor sunt zadarnice până când nu se vor pocăi 
de dragostea lor de aprobare, de dorinţa lor de a-i mulţumi pe oameni, ceea 
ce îi face pe aceştia să înăbuşe adevărul şi să strige pace, când Dumnezeu nu a 
vorbit de pace.” – Slujitorii Evangheliei, pg. 150,engl.

„[Ioan 20:23 citat.] Aici, Hristos nu dă nici o libertate vreunui om să-l ju-
dece pe altul. În Predica de pe Munte El a interzis acest lucru. Este prerogativa 
lui Dumnezeu. Dar, asupra bisericii, în calitate de corp organizat, El aşază o 
responsabilitate pentru membrii individuali. Faţă de cei care cad în păcat, bise-
rica are datoria de a-i avertiza, a-i instrui şi, dacă este posibil, de a-i restabili… 

„Trataţi cu credincioşie problema păcatului. Avertizaţi orice suflet care este 
în pericol. Nu lăsaţi pe nimeni să se înşele singur. Spuneţi păcatului pe nume. 
Proclamaţi ceea ce a spus Dumnezeu în ceea ce priveşte minciuna, încălcarea 
Sabatului, furtul, idolatria şi orice alte rele. ‚Cei care fac astfel de lucruri nu vor 
moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.’ (Galateni 5:21).” – Idem., pg. 502, engl.

Cătălin
Notă autoadezivă
Oricine face păcat face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege. (1 Ioan 3:4)După întâia şi a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, căci ştim că un astfel de om este un stricat şi păcătuieşte, de la sine fiind osândit. (Tit 3:10-11)şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le. (Efeseni 5:11)

Cătălin
Notă autoadezivă
şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le. (Efeseni 5:11)propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. (2 Timotei 4:2)
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Miercuri    2 martie

4.  SERIOZITATE ÎN A FACE BINELE
a.  Cât de serioși vor fi solii lui Dumnezeu cu privire la ceea ce e 

drept? Isaia 58:1.

„În acest timp de apostazie aproape universală, Dumnezeu îi cheamă pe 
solii Săi să proclame legea Sa în duhul şi puterea lui Ilie. Aşa cum Ioan Bote-
zătorul, în pregătirea unui popor pentru prima venire a lui Hristos, a atras 
atenţia la cele Zece Porunci, la fel trebuie să dăm noi, fără vreun sunet nesigur, 
solia: ‚Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă; căci a venit ceasul judecăţii Lui.’ 
(Apocalipsa 14:7).” Cu seriozitatea care i-a caracterizat pe proorocul Ilie şi pe 
Ioan Botezătorul, noi trebuie să depunem eforturi serioase pentru a pregăti 
calea pentru a doua venire a lui Hristos.” – The SDA Bible Commentary [E. G. White 
Comentarii], vol. 4, pg. 1.184, engl.

„Solia noastră trebuie să fie la fel de directă ca solia lui Ioan. El a mustrat 
regi pentru nelegiuirea lor. Fără a ţine seama că viaţa îi era în pericol, el nu a 
ezitat să proclame Cuvântul lui Dumnezeu. Lucrarea noastră în această vreme 
trebuie făcută cu tot atâta credincioşie.” – Slujitorii evangheliei, pg. 55,engl.

b.  Cum reacționăm adesea atunci când suntem chemați să ne im-
plicăm într-o lucrare de reformă, și cum îi afectează acest lucru 
pe alții? Deuteronom 20:8.

c.  Ce ne putem aminti în astfel de momente? Isaia 35:4; Matei 28:20 (u.p.).

„Ilie nu ar fi trebuit să fugă de la postul datoriei sale. El ar fi trebuit să 
întâmpine ameninţarea Izabelei cu o cerere de a fi protejat, adresată Celui care 
i-a poruncit să apere onoarea lui Iehova. Ar fi trebuit să-i fi spus solului că 
Dumnezeul în care el se încredea îl va proteja împotriva urii reginei. Doar câte-
va ore trecuseră de când el asistase la o manifestare minunată a puterii divine, 
iar acest lucru ar fi trebuit să-i dea asigurări că nu va fi acum părăsit. Dacă el 
ar fi rămas acolo unde era, dacă ar fi făcut din Dumnezeu adăpostul şi puterea 
lui, rămânând statornic de partea adevărului, ar fi fost protejat de rău. Domnul 
i-ar fi dat o altă biruinţă, trimiţând judecăţile Lui asupra Izabelei; iar impresia 
făcută asupra împăratului şi poporului ar fi dus la o mare reformă.” – Profeţi și 
regi, pg. 160, engl.

Cătălin
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)

Cătălin
Notă autoadezivă
Mai marii oştirii să vorbească mai departe poporului şi să spună: „Cine este fricos şi slab la inimă, să plece şi să se întoarcă acasă, ca să nu înmoaie inima fraţilor lui.” (Deuteronomul 20:8)

Cătălin
Notă autoadezivă
Spuneţi celor slabi de inimă: „Fiţi tari, şi nu vă temeţi! Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu; El însuşi va veni şi vă va mântui.” (Isaia 35:4)Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28:20)
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Joi     3 martie

5.  PUTERA EXEMPLULUI
a.  Cât de eficientă și de durată este puterea exemplului? 1 Timotei 

4:12; Isaia 62:10.

„Oamenii rareori se vor ridica mai sus decât predicatorul lor. Spiritul iu-
bitor de lume pe care acesta îl nutreşte are o imensă influenţă asupra altora. 
Oamenii fac din deficienţele sale o scuză pentru a-şi acoperi propriul lor spirit 
iubitor de lume… 

„Predicatorii ar trebui să fie exemple pentru turmă. Ei ar trebui să manifes-
te o iubire răbdătoare pentru suflete şi acelaşi devotament pe care doresc să le 
vadă la popor.” – Mărturii, vol. 2, pg. 645, 646, engl.

b.  Cum ne putem înșela singuri cu privire la propria noastră stare? 
Matei 23:25-28. Care este remediul? Iacov 4:8.

„Reformatorii nu sunt distrugători. Ei nu vor căuta să-i distrugă pe cei 
care nu sunt în armonie cu planurile lor şi pe cei care li se alătură acestora. 
Reformatorii trebuie să avanseze, nu să se retragă. Aceştia trebuie să fie decişi, 
fermi, hotărâţi, de neclintit; dar fermitatea nu trebuie să degenereze într-un 
spirit dominator. Dumnezeu doreşte ca toţi aceia care-L slujesc să fie fermi ca 
o stâncă atunci când este vorba de principiu, dar blânzi şi smeriţi cu inima, aşa 
cum a fost Hristos. Apoi, rămânând în Hristos, ei pot face lucrarea pe care ar 
face-o El în locul lor.” – Idem., vol. 6, pg. 151, engl.

„Religia lui Isus îmblânzeşte tot ce este aspru şi dur în temperament, şi 
netezeşte tot ce este violent şi tăios în comportament. Ea face cuvintele să fie 
blânde şi comportamentul cuceritor. Să învăţăm de la Hristos cum să com-
binăm un înalt simţ de curăţie şi integritate cu dispoziţia cea mai senină. Un 
creştin bun, politicos este cel mai puternic argument care poate fi adus în fa-
voarea creştinismului.” – Colporteur ministry, pg. 73.

Vineri     4 martie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.  Care este cea mai mare nevoie a bisericii de astăzi?
2.  Cum putem fi implicați în a da solia revenirii în curând a lui Hristos?
3.  Care este responsabilitatea bisericii față de membrii săi?
4.  Care ar trebui să fie atitudinea noastră în timp ce participăm la lu-

crarea de reformă?
5.  Cum putem urma exemplul lui Isus în raportul nostru cu ceilalți?

Cătălin
Notă autoadezivă
Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. (1 Timotei 4:12)Treceţi, treceţi pe porţi! Pregătiţi o cale poporului! Croiţi, croiţi drum, daţi pietrele la o parte! Ridicaţi un steag peste popoare! (Isaia 62:10)

Cătălin
Notă autoadezivă
Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi curăţaţi partea de afară a paharului şi a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire şi de necumpătare. Fariseu orb! Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, pentru ca şi partea de afară să fie curată. Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţenie. Tot aşa şi voi, pe din afară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege. (Matei 23:25-28)Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţaţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţaţi-vă inima, oameni cu inima împărţită! (Iacov 4:8)
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    Lecția 11    Sabat, 12 martie 2016

Solia noastră
„Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgi-

re deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale 
lumii, și nu după Hristos.” (Coloseni 2:8).

„Planul lui Dumnezeu nu este acela de a trimite soli care să le facă 
pe plac şi să-i laude pe păcătoşi; El nu trimite nici o solie de pace ca să-i 
adoarmă pe cei nesfinţiţi în siguranţa cărnii. Ci El pune poveri grele 
asupra conştiinţei păcătoşilor, şi străpunge sufletul cu săgeţile ascuţite 
ale convingerii. ” – Mărturii, vol. 4, pg. 178, engl.

Sugestii de lectură: Hristos, Lumina lumii, pg. 100-108.

Duminică    6 martie 

1.  O SOLIE DILUATĂ
a.  Cum se poate slăbi sau distruge solia lui Dumnezeu? 1 Corin-

teni 1:17; Marcu 7:13.

b.  În locul unei solii pline de credincioșie, ce i se spune adesea 
poporului? Ieremia 6:14, 15; Ezechiel 13:10.
  

„Oamenii se aventurează să comită păcate care sunt grele în ochii lui Dum-
nezeu şi cred că nu trebuie să fie traşi la răspundere pentru ele, căci acestea, 
spun ei, se datorează nervozităţii, unui temperament deosebit; dar acest lucru 
nu face altceva decât să liniştească conştiinţa, şi să ţipe: ‚Pace, pace, atunci când 
nu este pace.’ Păcatul este păcat, şi este amăgirea lui Satana să-l facă să fie 
privit în orice alt fel decât ca provocând mare durere.” – The Review and Herald, 
1 august 1893.

c.  Cum consideră Dumnezeu lingușirea? Psalmii 5:9; 12:3. Ce se 
realizează prin lingușire? Proverbele 26:28; 29:5.

„Lauda, linguşirea şi toleranţa au făcut mai mult pentru a conduce suflete 
preţioase pe căi false, decât orice alte vicleşuguri pe care Satana le-a conceput.” 
– Fundamentele educaţiei creștine, pg. 304, engl.

Cătălin
Notă autoadezivă
De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. (1 Corinteni 1:17)Şi aşa, aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu, prin datina voastră. Şi faceţi multe alte lucruri de felul acesta!” (Marcu 7:13)

Cătălin
Notă autoadezivă
Leagă în chip uşuratic rana fiicei poporului Meu, zicând: „Pace! Pace!” Şi totuşi nu este pace! Sunt daţi de ruşine, căci săvârşesc urâciuni; şi totuşi nu roşesc şi nu ştiu de ruşine. De aceea vor cădea împreună cu cei ce cad, vor fi răsturnaţi, când îi voi pedepsi, zice Domnul.” (Ieremia 6:14-15)Lucrurile acestea se vor întâmpla pentru că ei rătăcesc pe poporul Meu zicând: „Pace!”, când nu este pace. Poporul Meu zideşte un zid, şi ei îl tencuiesc cu ipsos. (Ezechiel 13:10)

Cătălin
Notă autoadezivă
Căci nu este nimic adevărat în gura lor; inima le este plină de răutate, gâtlejul le este un mormânt deschis, şi pe limbă au vorbe linguşitoare. (Psalmi 5:9)Nimicească Domnul toate buzele linguşitoare, limba care vorbeşte cu trufie, (Psalmi 12:3)Limba mincinoasă urăşte pe cei pe care-i doboară ea, şi gura linguşitoare pregăteşte pieirea. – (Proverbe 26:28)Cine linguşeşte pe aproapele său îi întinde un laţ sub paşii lui. – (Proverbe 29:5)
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Luni     7 martie

2.  STILUL NOSTRU DE VIAȚĂ
a.  Care a fost dieta lui Ioan și ce s-a spus despre caracterul lui? Ma-

tei 3:4; Luca 1:80. În ce fel a fost stilul său de viață o mustrare 
pentru oamenii din timpul său?

„În timpul lui Ioan Botezătorul, lăcomia pentru bogăţie şi dragostea de lux 
şi de petrecere erau larg răspândite. Plăceri senzuale, ospeţe cu hrană şi bău-
tură, provocau boală fizică şi degenerare, amorţirea percepţiilor spirituale şi 
diminuarea sensibilităţii faţă de păcat. Ioan trebuia să stea ca reformator. Prin 
viaţa lui cumpătată şi haina sa simplă el trebuia să mustre excesele din timpul 
său. De aici indicaţiile date părinţilor lui Ioan – o lecţie de cumpătare ţinută de 
un înger de la tronul cerului.” – Hristos, Lumina lumii, pg. 100, 101, engl.

„De ani de zile, Domnul a tot atras atenţia poporului Său la reforma sănătăţii. 
Aceasta este una dintre marile ramuri ale lucrării de pregătire pentru venirea Fi-
ului omului. Ioan Botezătorul a ieşit în duhul şi puterea lui Ilie, pentru a pregăti 
calea Domnului şi ca să întoarcă pe oameni la înţelepciunea celor neprihăniţi. El 
a fost un reprezentant al celor care trăiesc în aceste ultime zile, cărora Dumnezeu 
le-a încredinţat adevăruri sacre pentru a fi prezentate înaintea poporului, pentru 
a pregăti calea pentru a doua venire a lui Hristos. Ioan a fost un reformator. În-
gerul Gabriel, direct din cer, a vorbit pe tema reformei sănătăţii tatălui şi mamei 
lui Ioan. El a spus că nu ar trebui să bea vin sau băutură tare, şi că el ar trebui să 
fie umplut cu Duhul Sfânt de la naştere.” – Dietă și hrană, pg. 70, 71, engl.

b.  Compară îmbrăcămintea lui Ioan cu aceea a lui Ilie. Matei 3:4;  
2 Regi 1:8. Ce lecție conține aceasta pentru noi?

„Aspectul unic al înfăţişării lui Ioan a condus minţile ascultătorilor săi îna-
poi la proorocii din vechime. În comportament şi îmbrăcăminte, el semăna cu 
profetul Ilie. Cu duhul şi puterea lui Ilie el a denunţat corupţia naţională şi a 
mustrat păcatele care domneau atunci. Cuvintele sale au fost simple, la obiect 
şi convingătoare. Mulţi l-au crezut a fi unul dintre profeţi înviat din morţi. 
Întreaga naţiune a fost agitată. Mulţimile s-au înghesuit în pustie.” – Hristos, 
Lumina lumii, pg. 104, engl.

„Modestia puritană şi simplitatea ar trebui să distingă locuinţele şi îm-
brăcămintea tuturor celor care cred adevărurile solemne pentru acest timp.” 
– Mărturii, vol. 5, pg. 189, engl.

Cătălin
Notă autoadezivă
Ioan purta o haină de păr de cămilă, şi la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică. (Matei 3:4)Iar pruncul creştea şi se întărea în duh. Şi a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. (Luca 1:80)

Cătălin
Notă autoadezivă
Ioan purta o haină de păr de cămilă, şi la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică. (Matei 3:4)Ei au răspuns: „Era un om îmbrăcat cu o manta de păr şi încins cu o curea la mijloc.” Şi Ahazia a zis: „Este Ilie, tişbitul.” (2 Împăraţi 1:8)
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Marți   8 martie

3.  NU E LOC PENTRU MÂNDRIE, VANITATE ȘI  
 EXTRAVAGANȚĂ
a.  Care ar trebui să ne fie atitudinea față de lucrurile lumești?  

1 Ioan 2:15-17. Care este principiul de bază aflat la temelia refor-
mei în îmbrăcăminte și care este scopul ei? 1 Timotei 2:9, 10; 

 Numeri 15:38-40.

„Copiilor lui Israel, după ce au fost scoşi din Egipt, li s-a poruncit să aibă 
un ciucure albastru simplu la poalele hainei pentru a-i distinge de naţiunile din 
jurul lor, şi pentru a transmite semnificaţia că erau poporul deosebit al lui Dum-
nezeu. Poporului lui Dumnezeu nu i se cere acum să aşeze un semn special pe 
hainele lor. Dar în Noul Testament sunt date adesea exemple din vechiul Israel. 
Dacă Dumnezeu a dat astfel de porunci clare poporului Său din vechime cu pri-
vire la îmbrăcămintea lor, nu va remarca El oare îmbrăcămintea poporului Său 
în această epocă? Nu ar trebui să fie în îmbrăcămintea lor o distincţie faţă de cea 
a lumii? Nu ar trebui ca poporul lui Dumnezeu, care sunt comoara Lui deosebi-
tă, să caute să-L slăvească pe Dumnezeu chiar şi prin îmbrăcăminte? Mai mult, 
nu ar trebui ei să fie exemple în îmbrăcăminte, iar prin stilul lor simplu să mustre 
mândria, vanitatea şi extravaganţa celor care se dovedesc lumeşti, iubitori de 
distracţie şi plăceri? – Dumnezeu impune acest lucru poporului Său. Mândria 
este mustrată în Cuvântul Său.” – The Review and Herald, 23 ianuarie 1900.

b.  Care este adesea situația când poporul lui Dumnezeu Îl părăsește, 
și care ce este responsabilitatea noastră față de acești frați și su-
rori? Proverbele 28:4; Romani 1:32.

„Când cei care se unesc cu lumea, pretinzând însă mare curăţie, pledând 
pentru unirea cu cei care au fost cândva opozanţi ai cauzei adevărului, trebuie 
să ne temem şi să le evităm prezenţa în mod hotărât, aşa cum a făcut Neemia. 
Un astfel de sfat este determinat de vrăjmaşul a orice lucru bun. Acesta este 
discursul oportuniştilor, şi ar trebui să fie întâmpinat cu opoziţie la fel de ferm 
astăzi ca şi atunci. Oricare influenţă care ar tinde să tulbure credinţa poporului 
lui Dumnezeu în puterea Sa de a-i îndruma, ar trebui să fie întâmpinată cu 
fermitate.” – Profeţi și regi, pg. 660, engl.

„Sunt momente când apostazia vine în rândurile poporului, când evlavia 
este lăsată în afara inimii de către cei care ar fi trebuit să fi ţinut pasul cu liderul 
lor divin. Poporul lui Dumnezeu se desparte de la sursa puterii lor, iar mân-
dria, vanitatea, extravaganţa şi etalarea urmează. Există idoli înlăuntru şi idoli 
în afară; dar Dumnezeu Îl trimite pe Mângâietor ca mustrător al păcatului, ca 
poporul Său să fie avertizat de apostazia lor şi mustrat pentru căderile lor.” – 
Christian Education, pg. 95.

Cătălin
Notă autoadezivă
Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. (1 Ioan 2:15-17)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, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. (1 Timotei 2:9-10)„Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le să-şi facă, din neam în neam, un ciucure la colţurile veşmintelor lor şi să pună un fir albastru peste ciucurele acesta din colţurile veşmintelor. Când veţi avea ciucurele acesta, să vă uitaţi la el şi să vă aduceţi aminte de toate poruncile Domnului, ca să le împliniţi şi să nu urmaţi după poftele inimilor voastre şi după poftele ochilor voştri, ca să vă lăsaţi târâţi la curvie. Să vă aduceţi astfel aminte de poruncile Mele, să le împliniţi şi să fiţi sfinţi pentru Dumnezeul vostru. (Numeri 15:38-40)

Cătălin
Notă autoadezivă
Cei ce părăsesc Legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc Legea se mânie pe el. – (Proverbe 28:4)Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac. (Romani 1:32)
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Miercuri    9 martie

4.  RIDICÂND STANDARDUL
a.  Cum putem ridica standardul adevărului azi? 2 Petru 1:10-12; 
 2 Timotei 2:15; Romani 12:9.

„Toţi cei care se alătură bisericii ar trebui să dea pe faţă o transformare a 
caracterului, care să arate respectul lor faţă de lucrurile sfinte. Toată viaţa lor 
ar trebui să fie modelată după eleganţa lui Isus Hristos. Cei care se alătură bi-
sericii trebuie să fie suficient de umili pentru a primi instrucţiuni cu privire la 
punctele în care ei sunt neglijenţi, şi în care pot şi trebuie să se schimbe. Ei tre-
buie să exercite o influenţă creştină. Cei care nu fac nici o schimbare în cuvinte 
sau comportament, în îmbrăcăminte sau în casele lor, trăiesc pentru ei înşişi 
şi nu pentru Hristos. Ei nu au fost reînnoiţi în Hristos Isus, până la curăţirea 
inimii şi a manifestărilor exterioare.” – Testimonies to Southern Africa, pg. 87, engl.

„Sunt îndemnată să spun că este nevoie de reformă în fiecare biserică, în 
fiecare familie. Nu avem timp pentru a-l dedica iubirii de plăceri, nici mijloace 
pentru a le investi în achiziţionarea de imagini cu chipuri umane. Investiţi-vă 
mijloacele în cauza lui Dumnezeu. Păziţi cu grijă exemplul. Este de cea mai 
mare importanţă pentru fiecare suflet să-L iubească şi să se teamă de Dumne-
zeu, să asculte de poruncile Lui. Cu toţii avem nevoie să cunoaştem mai bine 
legile Împărăţiei lui Dumnezeu, ca nu cumva să ne pierdem poliţa de asigurare 
a vieţii veşnice [2 Petru 1:10-12] şi să nu reuşim să găsim intrarea în cetatea lui 
Dumnezeu.” – Manuscript Releases, vol. 21, pg. 409, engl.

b.  Pe ce ar trebui să se bazeze standardele noastre? Isaia 59:19; 8:20; 
Eclesiastul 12:13.

„Dumnezeu va avea un popor pe pământ care să susţină Biblia şi numai 
Biblia, ca standard al tuturor doctrinelor şi ca bază a tuturor reformelor. Opi-
niile oamenilor învăţaţi, deducţiile ştiinţei, crezurile sau hotărârile consiliilor 
ecleziastice, tot atât de numeroase şi de discordante ca şi bisericile pe care le re-
prezintă, vocea majorităţii – nici una şi nici acestea toate la un loc – nu ar trebui 
să fie considerate ca dovezi pentru sau împotriva oricărui punct al credinţei 
religioase. Înainte de a accepta orice doctrină sau precept, trebuie să cerem un 
clar ‚Aşa zice Domnul’, în sprijinul ei.” – Marea luptă, pg. 595, engl.

Cătălin
Notă autoadezivă
De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. De aceea, voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le ştiţi şi sunteţi tari în adevărul pe care-l aveţi. (2 Petru 1:10-12)Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului. (2 Timotei 2:15)Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine. (Romani 12:9)

Cătălin
Notă autoadezivă
Atunci se vor teme de Numele Domnului cei de la apus, şi de slava Lui cei de la răsăritul soarelui; când va năvăli vrăjmaşul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă. (Isaia 59:19)La Lege şi la mărturie!” Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. (Isaia 8:20)Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. (Eclesiastul 12:13)
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Joi     10 martie

5.  DÂND PUTERE SOLIEI
a.  Când va putea lucra Duhul Sfânt pentru a transmite ultima solie 

a adevărului? Faptele Apostolilor 2:1, 4; Apocalipsa 2:26.

„Când ocara nepăsării şi indolenţei vor fi fost eliminate din biserică, Du-
hul Domnului se va manifesta cu bunăvoinţă. Puterea divină va fi dezvăluită. 
Biserica va vedea lucrarea providenţială a Domnului oştirilor. Lumina adevă-
rului va străluci în raze clare, puternice şi, la fel ca în timpul apostolilor, multe 
suflete se vor întoarce de la rătăcire la adevăr. Pământul va fi luminat cu slava 
Domnului.” – Mărturii, vol. 9, pg. 46, engl.

b.  Când ne putem aștepta ca puterea lui Dumnezeu să se manifeste 
într-un mod minunat pentru a vindeca pe cei bolnavi? Matei 
17:19-21; 1 Corinteni 10:31; 9:27.

„Aţi putea spune: ‚De ce să nu ne apucăm atunci de lucru şi să vindecăm 
pe cei bolnavi aşa cum a făcut Hristos?’ Am răspuns: Voi nu sunteţi gata. Unii 
au crezut; unii au fost vindecaţi; dar sunt mulţi care se îmbolnăvesc singuri 
prin necumpătare în mâncare sau îngăduirea altor obiceiuri greşite. Când se 
îmbolnăvesc, să ne rugăm pentru ei ca să fie vindecaţi ca ei să se comporte din 
nou la fel? Trebuie să se facă o reformă pretutindeni în rândurile noastre; oa-
menii trebuie să ajungă la un standard mai înalt, înainte de ne putea aştepta ca 
puterea lui Dumnezeu să se manifeste într-un mod evident pentru vindecarea 
bolnavilor.” – Medical Ministry, pg. 15, 16, engl.

Vineri     11 martie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.  Ce este lingușirea? De ce nu ar trebui creștinii s-o folosească?
2.  Cum a mustrat Ioan necumpătarea răspândită în timpul lui? Ce în-

semnătate are acest lucru pentru noi?
3.  Ce s-a întâmplat cu cei care dovedesc mândrie, vanitate și 

extravaganță?
4.  Cum dovedim că am fost născuți din nou în Hristos?
5.  Cum trebuie să trăim așa încât solia să avanseze cu putere?

Cătălin
Notă autoadezivă
În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. (Faptele apostolilor 2:1)Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. (Faptele apostolilor 2:4)Celui ce va birui şi celui ce va păzi până la sfârşit lucrările Mele îi voi da stăpânire peste neamuri. (Apocalipsa 2:26)

Cătălin
Notă autoadezivă
Atunci ucenicii au venit la Isus şi I-au zis deoparte: „Noi de ce n-am putut să-l scoatem?” „Din pricina puţinei voastre credinţe”, le-a zis Isus. „Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: „Mută-te de aici acolo”, şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă. Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune şi cu post.” (Matei 17:19-21)Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu. (1 Corinteni 10:31)Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. (1 Corinteni 9:27)
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   Lecția 12   Sabat, 19 martie 2016

O lucrare de restaurare
„Ei vor zidi iarăși vechile dărâmături, vor ridica iarăși năruiri-

le din vechime, vor înnoi cetăți pustiite, rămase pustii din neam în 
neam.” (Isaia 61:4).

„Hristos a venit pentru a reface adevăruri care au fost deformate 
şi făcute să servească cauzei păcatului. El le-a reamintit, le-a repetat, 
le-a pus la locul potrivit în cadrul adevărului, şi le-a poruncit să stea 
tare pentru totdeauna. Astfel s-a întâmplat cu Legea lui Dumnezeu, cu 
Sabatul şi cu instituţia căsătoriei.” – Manuscript Releases, vol. 17, pg. 21, engl.

Sugestii de lectură: Căminul adventist, pg. 326-339, engl.

Duminică    13 martie

1.  SABATUL – SPĂRTURA DIN LEGEA LUI DUMNEZEU
a.  Ce semnificație există în repararea spărturii făcute în Legea lui 

Dumnezeu? Isaia 58,12; 1 Regi 18:30; Neemia 2:17.

  

„La timpul sfârşitului fiecare instituţie divină trebuie să fie restaurată. 
Spărtura făcută în Lege în momentul în care Sabatul a fost schimbat de om 
trebuie să fie reparată. Rămăşiţa poporului lui Dumnezeu, stând în faţa lumii 
ca reformatori, urmează să demonstreze că Legea lui Dumnezeu este temelia 
tuturor reformelor temeinice şi că Sabatul poruncii a patra trebuie să fie înălţat 
ca memorial al creaţiei, o reamintire constantă a puterii lui Dumnezeu. În idei 
clare, desluşite ei trebuie să prezinte necesitatea ascultării de toate preceptele 
Decalogului.” – Profeţi și regi, pg. 678, engl.

„Porunca Sabatului este plasată în mijlocul Decalogului şi a fost institu-
ită în Eden, în acelaşi timp în care Dumnezeu a instituit relaţia de căsătorie. 
Dumnezeu a dat Sabatul ca un memorial al puterii şi lucrării Sale creatoare … 
El a făcut respectarea ei obligatorie de către om, pentru ca acesta să contemple 
lucrările lui Dumnezeu, să mediteze la bunătatea, mila şi dragostea Lui şi, prin 
intermediul naturii, să privească în sus la Dumnezeul naturii. Dacă omul ar 
fi respectat întotdeauna Sabatul, nu ar fi existat niciodată vreun necredincios, 
păgân sau ateu în lume.” – The Signs of the Times, 13 februarie 1896.

Cătălin
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”. (Isaia 58:12)Ilie a zis atunci întregului popor: „Apropiaţi-vă de mine!” Tot poporul s-a apropiat de el. Şi Ilie a dres altarul Domnului care fusese sfărâmat. (1 Împăraţi 18:30)Le-am zis atunci: „Vedeţi starea nenorocită în care suntem! Ierusalimul este dărâmat, şi porţile sunt arse de foc. Veniţi să zidim iarăşi zidul Ierusalimului şi să nu mai fim de ocară!” (Neemia 2:17)
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Luni    14 martie 

2.  CĂSĂTORIA ȘI UNITATEA FAMILIEI
a.  Care a fost planul original al lui Dumnezeu cu privire la căsăto-

rie? Geneza 2:24; Matei 19:4-6.

„Când fariseii… L-au întrebat cu privire la legalitatea divorţului, Isus i-a 
îndrumat pe ascultătorii Săi înapoi la instituţia căsătoriei aşa cum a fost rându-
ită la creaţie. ‚Din pricina impietririi inimilor voastre,’ a răspuns Isus, ‚a îngă-
duit Moise să vă lăsaţi nevestele; dar de la început n-a fost aşa’. (Matei 19:8). El 
le-a reamintit de zilele binecuvântate din Eden, când Dumnezeu a rostit ‚foarte 
bine’. Atunci şi-au avut căsătoria şi Sabatul originea, instituţii gemene pentru 
slava lui Dumnezeu în beneficiul omenirii. Atunci, când Creatorul a unit mâi-
nile perechii sfinte în căsătorie, spunând că omul trebuie să ‚părăsească pe tatăl 
său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup,’ El a 
enunţat legea căsătoriei pentru toţi copiii lui Adam până la încheierea timpului 
(Geneza 2:24). Legea pe care Însuşi Tatăl cel veşnic a pronunţat-o ca fiind bună, 
a fost legea care a adus cea mai mare binecuvântare şi dezvoltare pentru om.” 
– Căminul adventist, pg. 340, 341, engl.

„Căsătoria a existat de la creaţiune, constituită de Dumnezeu, o lege divină. 
Instituţia căsătoriei a fost creată în Eden. Sabatul poruncii a patra a fost instituit 
în Eden, când s-au pus bazele lumii, atunci când stelele dimineţii cântau îm-
preună, şi toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de bucurie. Atunci, acceptaţi 
ca instituţia căsătoriei creată de Dumnezeu, să stea înaintea voastră la fel de 
solidă ca Sabatul poruncii a patra.” – Manuscris Releases, vol. 1, pg. 160, 161,engl.

b.  Cum vor fi restaurate în ultimele zile instituția divină a căsătoriei 
și legăturile de familie? Maleahi 4:5, 6; Matei 17:11; Fapte 3:20, 21.

„Au fost două instituţii fondate în Eden, care nu s-au pierdut la cădere – 
Sabatul şi relaţia de căsătorie. Acestea au fost duse de om dincolo de porţile pa-
radisului. Acela care iubeşte şi respectă Sabatul şi menţine puritatea instituţiei 
căsătoriei, se dovedeşte prin aceasta prietenul omului şi prietenul lui Dum-
nezeu. Cel care prin învăţătură sau exemplu diminuează obligativitatea aces-
tor instituţii sacre este atât duşmanul lui Dumnezeu cât şi al omului, folosind 
influenţa şi talentele date de Dumnezeu pentru a aduce în biserică o stare de 
confuzie şi corupţie morală.” – The Signs of Times, 28 februarie 1884.

Cătălin
Notă autoadezivă
De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup. (Geneza 2:24)Drept răspuns, El le-a zis: „Oare n-aţi citit că Ziditorul, de la început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască şi a zis: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup”? Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.” (Matei 19:4-6)

Cătălin
Notă autoadezivă
Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată. El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!” (Maleahi 4:5-6)Drept răspuns, Isus le-a zis: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie şi să aşeze din nou toate lucrurile. (Matei 17:11)şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor; despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime. (Faptele apostolilor 3:20-21)
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Marți    15 martie

3.  PRACTICAREA ABSTINENȚEI ÎN DIETĂ
a.  Ce stil de viață ar trebui să aibă cei care se pregătesc pentru reve-

nirea lui Isus în curând? 1 Corinteni 9:25; 10:31; Luca 4:2-4.

„Ioan Botezătorul a ieşit în duhul şi puterea lui Ilie pentru a pregăti calea 
Domnului şi pentru a-i aduce pe oamenii la înţelepciunea celor neprihăniţi. 
El a fost un reprezentant al celor care trăiesc în ultimele zile, cărora Dumne-
zeu le-a încredinţat adevăruri sacre pentru a le prezenta înaintea oamenilor, 
pentru a pregăti calea pentru a doua venire a lui Hristos. Şi aceleaşi principii 
de cumpătare pe care le-a practicat Ioan ar trebui să fie respectate de către cei 
care în zilele noastre urmează să avertizeze lumea cu privire la venirea Fiului 
omului.” – Christian Temperance and Bible Hygiene, pg. 39, engl.

„Deoarece primii noştri părinţi au pierdut Edenul prin îngăduirea apetitu-
lui, singura noastră speranţă de al recâştiga este prin tăgăduirea fermă a poftei 
de mâncare şi a patimilor. Abstinenţa în dietă şi controlul tuturor patimilor 
vor apăra intelectul şi vor da vigoare mintală şi morală, ceea ce va permite 
oamenilor să-şi aducă toate înclinaţiile sub controlul puterilor superioare şi să 
discearnă între bine şi rău, între sacru şi obişnuit.” – Mărturii, vol. 3, pg. 491, engl.

b.  Ce fel de regim alimentar i-a fost dat inițial lui Adam? Geneza 
1:29; 3:18.

„Noi trebuie să studiem planul originar al lui Dumnezeu pentru dieta 
omului. El, Cel care l-a creat pe om şi care înţelegea nevoile lui Adam i-a de-
semnat hrana: ‚Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe 
faţa întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie 
hrana voastră.’ (Geneza 1:29). La plecarea din Eden ca să-şi câştige traiul prin 
trudirea pământului sub blestemul păcatului, omul a primit permisiunea de a 
mânca, de asemenea ‚iarba de pe câmp.’ (Geneza 3:18).

„Cerealele, fructele, nucile şi legumele constituie dieta aleasă pentru noi de 
Creatorul nostru. Aceste alimente, pregătite cât se poate de simplu şi natural, 
sunt cele mai sănătoase şi hrănitoare. Ele dau o tărie, o putere de rezistenţă şi o 
vigoare a intelectului care nu sunt oferite de o dietă mai complexă şi stimulan-
tă.” – Divina vindecare, pg. 295, 296, engl.

c.  Ce atitudine în ceea ce privește dieta distruge experiența spiritu-
ală? Isaia 22:13, 14.

Cătălin
Notă autoadezivă
Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veşteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veşteji. (1 Corinteni 9:25)Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu. (1 Corinteni 10:31)unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea; şi, după ce au trecut acele zile, a flămânzit. Diavolul I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte pietrei acesteia să se facă pâine.” Isus i-a răspuns: „Este scris: „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” (Luca 4:2-4)

Cătălin
Notă autoadezivă
Şi Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră. (Geneza 1:29)spini şi pălămidă să-ţi dea şi să mănânci iarba de pe câmp. (Geneza 3:18)

Cătălin
Notă autoadezivă
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 22:13-14)
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Miercuri    16 martie

4.  O SCHIMBARE A INIMII
a.  Înainte ca Dumnezeu să poată începe o lucrare de restaurare cu 

fiecare dintre noi, ce trebuie să aibă loc? Proverbele 28:13; Psal-
mii 32:5; 1 Ioan 1:9.

„Dacă am păcătuit împotriva Domnului, nu vom avea pace şi nu vom 
redobândi favoarea Lui, fără o mărturisire completă şi o reformă în ceea ce 
priveşte tocmai lucrurile în care am fost neglijenţi. Până nu ne-am folosit toate 
mijloacele aflate în puterea noastră de a repara răul, nu poate Dumnezeu să 
ne binecuvânteze şi să ne aprobe. Calea mărturisirii este umilitoare, dar este 
singura cale prin care putem primi puterea de a birui. S-ar putea să nu mai 
reuşim de a prinde toate firele duse din ţesătura noastră, astfel încât munca 
noastră să fie desăvârşită cum ar fi vrut-o Dumnezeu; dar trebuie făcute toate 
eforturile să se facă acest lucru în măsura în care este posibil.” – The Review and 
Herald, 22 mai 1888.

b.  Ce a promis Dumnezeu să facă cu inimile celor care doresc să-I 
slujească? Ezechiel 36:26.

c.  Cât de fascinant este adevărul pentru creștinul convertit? Ro-
mani 10:10; Marcu 12:30. Care va fi rugăciunea permanentă? 
Psalmii 139:23, 24.

 „Adevărul trebuie să devină adevăr pentru cel căruia i se adresează, din 
toate punctele de vedere. Acesta trebuie să fie imprimat în inimă… Inima este 
fortăreaţa fiinţei, şi până nu este în întregime de partea Domnului, inamicul va 
câştiga constant biruinţe asupra noastră prin ispitele sale subtile.” – In Heavenly 
Places, pg. 140, engl.

„Dumnezeu se uită la inimă; ‚nicio faptură nu este ascunsă de El, ci totul 
este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face.’ (Evrei 4:13). 
El nu va fi mulţumit cu nimic altceva decât adevărul interior. Fiecare suflet 
cu adevărat convertit va purta semnele inconfundabile că mintea firească este 
supusă.” – Mărturii, vol. 1, pg. 163, engl.

Cătălin
Notă autoadezivă
Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare. – (Proverbe 28:13)Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Şi Tu ai iertat vina păcatului meu. (Oprire) (Psalmi 32:5)Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9)

Cătălin
Notă autoadezivă
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)

Cătălin
Notă autoadezivă
Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, (Romani 10:10)şi: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta”; iată porunca dintâi. (Marcu 12:30)Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei! (Psalmi 139:23-24)
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Joi   17 martie

5.  O SOLIE DURĂ
a.  Cum privesc cei neprihăniți solia adevărului în contrast cu cei 

răi? Proverbele 4:19, 18; 2 Petru 3:18.

„Sufletul sfinţit nu va fi mulţumit să rămână în ignoranţă, ci va dori să 
meargă în lumină şi să caute o lumină şi mai mare. Cum sapă un miner după 
aur şi argint, la fel urmaşul lui Hristos va căuta adevărul ca pe o comoară şi va 
merge din lumină spre o lumină mai mare, crescând tot mai mult în cunoaştere. 
El va creşte continuu în har şi în cunoaşterea adevărului. Eul trebuie să fie biru-
it. Fiecare defect de caracter trebuie să fie judecat după „marea oglindă” a lui 
Dumnezeu.” – Selected Messages, vol. 1, pg. 317, engl.

b.  Cât timp va exista adevărul? Psalmii 100:5; 117:2; Proverbe 12:19. 
Cât timp va continua lucrarea de reformă?

„Reforma nu s-a sfârşit cu Luther, cum mulţi presupun. Aceasta va fi con-
tinuată până la încheierea istoriei acestei lumi. Luther a avut o mare lucrare 
de făcut în a împărtăşi şi altora lumina care a permis Dumnezeu să-i fie dată; 
totuşi el nu a primit toată lumina care urma să fie dată lumii. Din acel moment 
şi până acum, lumină nouă a strălucit continuu asupra Scripturilor şi noi ade-
văruri au fost în mod constant dezvăluite.” – Istoria Mântuirii, pg. 353, engl.

Vineri    18 martie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.  Când a fost dat omenirii Sabatul? Cu ce scop?
2.  Ce se întâmplă în societate, atunci când oamenii disprețuiesc Saba-

tul lui Dumnezeu și planul Său pentru căsătorie?
3.  În ce fel ne afectează alegerile cumpătarea sau lipsa noastră de cum-

pătare?
4.  Ce ar trebui să înțelegem cu privire la starea inimii noastre, dacă în 

mod constant cădem când suntem ispitiți?
5.  Dacă suntem cu adevărat sfințiți, care va fi atitudinea noastră față de 

lumină sau cunoaștere?

Cătălin
Notă autoadezivă
Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros: ei nu văd de ce se vor poticni. (Proverbe 4:18-19)ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava, acum şi în ziua veşniciei. Amin. (2 Petru 3:18)

Cătălin
Notă autoadezivă
Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui, din neam în neam. (Psalmi 100:5)Căci mare este bunătatea Lui faţă de noi, şi credincioşia Lui ţine în veci. Lăudaţi pe Domnul! (Psalmi 117:2)Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. – (Proverbe 12:19)
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   Lecția 13     Sabat, 26 martie 2016

Chemarea Bisericii
„Treceți, treceți pe porți! Pregătiți o cale poporului! Croiți, croiți 

drum, dați pietrele la o parte! Ridicați un steag peste popoare!”(Isaia 
62:10).

„Să fie scris pe conştiinţă ca şi cu un priboi de fier pe stâncă faptul 
că adevăratul succes, fie pentru această viaţă sau pentru viaţa viitoare, 
poate fi asigurat doar prin respectarea cu credincioşie a principiilor 
eterne ale dreptăţii.” – Mărturii , vol. 7, pg. 164, engl.

Sugestii de lectură: Evanghelizarea, pg. 217-221, engl.

Duminică    20 martie

1.  O SOLIE PENTRU NOI
a.  De ce este important ca să aplicăm pentru noi solia Martorului 

Credincios către Laodicea? Apocalipsa 3:14-17; 1 Corinteni 8:2; 
10:12.

„Solia către biserica Laodicea se adresează celor care nu o aplică pentru 
ei.” – Counsels to Writers and Editors, pg. 99, engl.

b.  Ce arată că starea Laodiceei nu este fără speranță? Apocalipsa 
3:18. Ce va trebui să facem pentru a aplica remediul? 1 Petru 5:6; 
Psalmii 147:11.

„Însă sfatul Martorului Credincios nu-i reprezintă pe cei care sunt căldicei 
ca fiind un caz fără speranţă. Mai există încă o şansă de a remedia starea lor, 
iar solia către Laodicea este plină de încurajare; deoarece biserica decăzută mai 
poate cumpăra încă aurul credinţei şi al dragostei, poate avea încă haina albă a 
neprihănirii lui Hristos, ca ruşinea goliciunii lor să nu se vadă. Curăţia inimii, a 
intenţiilor, poate totuşi să-i caracterizeze pe cei care sunt cu jumătate de inimă 
şi care se străduiesc să slujească lui Dumnezeu şi lui Mamona. Aceştia îşi mai 
pot încă spăla hainele caracterului şi le mai pot albi în sângele Mielului.” – The 
SDA Bible Commentary [E. G. White Comentarii], vol. 7, pg. 966, engl.

Cătălin
Notă autoadezivă
Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: „Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu: „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, (Apocalipsa 3:14-17)Dacă crede cineva că ştie ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. (1 Corinteni 8:2)Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. (1 Corinteni 10:12)

Cătălin
Notă autoadezivă
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)Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe. (1 Petru 5:6)Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel Neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, (1 Petru 3:18)Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. (Psalmi 147:11)
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Luni     21 martie

2.  UN APEL LA TREZIRE
a.  Ce trebuie să facem astfel încât să putem lua parte la transmite-

rea ultimei solii către lume? 1 Corinteni 15:34; Romani 13:11.

„Trăim în timpul scenelor finale ale istoriei acestui pământ. Profeţia se 
împlineşte rapid. Orele de har trec repede. Nu avem timp, nici un moment de 
pierdut. Să nu fim găsiţi dormind la datorie. Nimeni să nu zică în inima lui sau 
prin faptele sale: ‚Domnul meu întârzie să vină.’ Solia revenirii lui Hristos în 
curând să răsune cu putere în cuvinte serioase de avertizare. Să-i convingem pe 
bărbaţii şi femeile de pretutindeni să se pocăiască şi să fugă de mânia viitoare. 
Să-i trezim la o pregătire imediată, pentru că numai în mică măsură ştim ce ne 
stă în faţă. Pastorii şi membrii laici să meargă în câmpurile coapte şi să le spună 
celor nepăsători şi indiferenţi să-L caute pe Domnul câtă vreme se poate găsi. 
Lucrătorii vor găsi recoltă oriunde vor proclama adevărurile uitate ale Bibliei. 
Ei vor găsi persoane care vor accepta adevărul şi îşi vor dedica viaţa pentru a 
câştiga suflete pentru Hristos.”– Mărturii, vol. 8, pg. 252, 253, engl.

b.  Ce lucrare trebuie săvârșită în acest moment? Neemia 2:18; Psal-
mii 94:16.

„Domnul doreşte ca poporul Său să se ridice şi facă lucrarea ce le-a fost 
încredinţată. Responsabilitatea de a avertiza lumea nu stă doar pe umerii pre-
dicatorilor. Membrii laici ai bisericii trebuie să participe la lucrarea salvării de 
suflete. Prin intermediul vizitelor misionare şi printr-o distribuţie înţeleaptă a 
literaturii noastre, se poate ajunge la multe persoane care nu au primit aver-
tizarea niciodată. Să se organizeze grupe pentru a căuta suflete. Membrii bi-
sericii să-şi viziteze vecinii şi cunoştinţele pentru a le împărtăşi din Scripturi. 
Unii poate vor fi trimişi să lucreze la garduri şi, în felul acesta, prin planificare 
înţeleaptă, adevărul va putea fi predicat în toate zonele. Cu perseverenţă în 
această lucrare, permanent dobândind prin exerciţiu mai multe aptitudini, 
mulţi îţi vor vedea rodul muncii lor în mântuirea sufletelor. Aceşti convertiţi, la 
rândul lor, îi vor învăţa pe alţii. Astfel, sămânţa va fi semănată în multe locuri, 
şi adevărul va fi vestit tuturor.” – The Review and Herald, 25 ianuarie 1912.

„Avem avertismente acum pe care trebuie să le transmitem, avem acum o 
lucrare pe care o putem face, dar în curând va fi mult mai dificil decât ne ima-
ginăm.” – Evanghelizare, pg. 218, engl.

Cătălin
Notă autoadezivă
Veniţi-vă în fire, cum se cuvine, şi nu păcătuiţi! Căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu: spre ruşinea voastră o spun. (1 Corinteni 15:34)Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. (Romani 13:11)

Cătălin
Notă autoadezivă
Şi le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine şi ce cuvinte îmi spusese împăratul. Ei au zis: „Să ne sculăm şi să zidim!” Şi s-au întărit în această hotărâre bună. (Neemia 2:18)Nu te teme când se îmbogăţeşte cineva şi când i se înmulţesc vistieriile casei; (Psalmi 49:16)
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Marți     22 martie

3.  REÎNSUFLEȚIREA OASELOR USCATE
a.  În viziunea dată lui Ezechiel despre valea oaselor uscate, ce a pro-

mis Dumnezeu să facă cu ele? Ezechiel 37:5, 6. Care a fost sursa de 
putere care a dat viață oaselor? Ezechiel 37:13, 14.

„Ce putere trebuie să avem de la Dumnezeu ca inimi de gheaţă, având 
doar o religie oficială, să vadă lucrurile mai bune dăruite lor – Hristos şi nepri-
hănirea Sa! Era nevoie de o solie dătătoare de viaţă pentru a da viaţă oaselor 
uscate.”– Selected Messages, vol. 3, pg. 177, engl.

„Însă această comparaţie a oaselor uscate nu se aplică doar la lume, ci şi 
celor care au fost binecuvântaţi cu o mare lumină; pentru că şi ei sunt aseme-
nea scheletelor din vale. Ele au formă de oameni, scheletul corpului; dar nu au 
viaţă spirituală. Dar parabola nu lasă oasele uscate unite sub formă de oameni; 
pentru că nu este suficient că există o simetrie a membrelor şi trăsăturilor. Su-
flarea de viaţă trebuie să însufleţească corpurile, ca ele să se ridice în picioare 
şi să pornească în activitate. Aceste oase reprezintă casa lui Israel, Biserica lui 
Dumnezeu, iar nădejdea bisericii este influenţa dătătoare de viaţă a Duhu-
lui Sfânt. Domnul trebuie să sufle peste oasele uscate, pentru ca ele să capete 
viaţă.” – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comentarii], vol. 4, pg. 1.165, 1.166, engl.

b.  Ce implică lucrarea de reînsuflețire? Apocalipsa 3:19, 20; 2 Timo-
tei 4:2.

„Îngerii lui Dumnezeu merg din biserică în biserică, făcându-şi datoria; 
iar Isus Hristos bate la uşile inimilor voastre pentru a intra. Însă mijloacele pe 
care Dumnezeu le-a conceput pentru a trezi biserica la simţământul sărăciei 
lor spirituale nu au fost privite cu consideraţie. Vocea Martorului Credincios 
a fost auzită mustrând, dar nu a fost luată în seamă. Oamenii au ales să-şi ur-
meze propria cale, în loc de a urma calea lui Dumnezeu, pentru că eul nu a fost 
crucificat în ei. Astfel, lumina a avut un efect redus asupra inimilor şi minţilor. 
‚Fii plin de râvnă, dar şi pocăieşte-te.’ – The Review and Herald, 18 decembrie 1888.

„Cei care duc solia către lume ar trebui să caute pe Domnul cu sinceritate, 
ca Duhul Sfânt să fie revărsat din belşug asupra lor. Nu aveţi timp de pierdut. 
Rugaţi-vă pentru puterea lui Dumnezeu, ca să puteţi lucra cu succes pentru cei 
de aproape şi de departe.” – Selected Messages, vol 1, pg. 92, 93.engl.

Cătălin
Notă autoadezivă
Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu către oasele acestea: „Iată că voi face să intre în voi un duh, şi veţi învia! Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi, şi veţi învia. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul.” (Ezechiel 37:5-6)Şi veţi şti că Eu sunt Domnul, când vă voi deschide mormintele şi vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu! Voi pune Duhul Meu în voi, şi veţi trăi; vă voi aşeza iarăşi în ţara voastră, şi veţi şti că Eu, Domnul, am vorbit şi am şi făcut, zice Domnul.” (Ezechiel 37:13-14)

Cătălin
Notă autoadezivă
Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, şi pocăieşte-te! Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. (Apocalipsa 3:19-20)propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. (2 Timotei 4:2)
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Miercuri    23 martie

4.  ÎNĂLȚÂNDU-L PE HRISTOS
a.  Care este singurul lucru care absoarbe atenția solilor reînsuflețiți 

ai lui Dumnezeu? Psalmii 17:15; Ioan 17:3; 1 Corinteni 2:1, 2.

„Evlavia profundă, fierbinte, acasă, în biserică şi în societate, va aduce su-
flete să privească lucrurile minunate din lege şi adevărul glorios al lui Hristos 
Neprihănirea noastră… 

Cei care au adevărul deschis în faţa lor pentru acest timp poartă o res-
ponsabilitate solemnă. Ei trebuie să proclame pocăinţa faţă de Dumnezeu şi 
credinţa în Domnul nostru Isus Hristos. Ei trebuie să stăruie asupra crucii lui 
Hristos şi să atragă atenţia fiecărui suflet la Mielul lui Dumnezeu care ridică 
păcatul lumii. Hristos în lepădare de sine, Hristos în umilinţa Sa, Hristos în 
curăţia Lui, sfinţenia Lui, Hristos în dragostea Lui fără seamăn – aceasta este 
tema care trebuie să fie prezentă de la fiecare amvon. Mi-a fost arătat că trebuie 
să existe o mare trezire în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Mulţi, din cei ale 
căror nume sunt trecute în registul bisericii, nu sunt convertiţi. Aceste cuvinte 
să fie repetate bărbaţilor consacraţi lucrării: [Ioan 3:16 citat].” – The Review and 
Herald, 13 august 1889, engl.

„Un interes va predomina, un singur subiect le va acapara pe toate celelal-
te, Hristos Neprihănirea noastră.” – The Paulson Collection, pg. 342.

b.  Cum va reacționa slujitorul Domnului care a fost cuprins de re-
înviorare, în ciuda opoziției față de solia de avertizare? Ioel 2:17; 
Romani 12:12; Efeseni 6:18.

„Dumnezeu a lucrat întotdeauna pentru poporul Său în cea mai mare 
strâmtorare a lor, atunci când nu prea exista speranţă că ruina ar putea fi evita-
tă. Planurile oamenilor răi, duşmani ai Bisericii, sunt supuse puterii şi hotărâ-
rilor Sale providenţiale. El poate mişca inimile oamenilor de stat; poate domoli 
mânia celor turbulenţi şi nemulţumiţi, a urâtorilor de Dumnezeu; adevărul 
Lui şi poporul Său poate fi abătut, aşa cum râurile de apă sunt întoarse, dacă 
El porunceşte aceasta. Rugăciunea mişcă braţul Celui Atotputernic. Cel care 
orânduieşte stelele în ordine în ceruri, al cărui cuvânt controlează valurile ma-
relui adânc, acelaşi Creator infinit va lucra în favoarea poporului Său, dacă 
aceştia vor apela la El cu credinţă. El va reţine forţele întunericului până aver-
tizarea este dată lumii şi toţi cei care vor lua aminte la ea sunt pregătiţi pentru 
conflict.” -Mărturii, vol. 5, pg. 452, 453.

Cătălin
Notă autoadezivă
Dar eu, în nevinovăţia mea, voi vedea faţa Ta: cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul Tău. (Psalmi 17:15)Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. (Ioan 17:3)Cât despre mine, fraţilor, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înţelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit. (1 Corinteni 2:1-2)

Cătălin
Notă autoadezivă
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 2:17)Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune. (Romani 12:12)Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii (Efeseni 6:18)
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Joi    24 martie

5.  AȘTEPTÂND BINECUVÂNTATA NĂDEJDE
a.  Ce mare privilegiu avem în pregătirea pentru revenirea lui Hris-

tos în curând? Luca 8:16; Isaia 60:1.

 
Este privilegiul fiecărui suflet acela de a fi un canal viu prin care Dum-

nezeu să comunice lumii comorile harului Său, bogăţiile nemăsurate ale lui 
Hristos. Nimic nu doreşte Hristos mai mult decât lucrători care să reprezinte 
în lume spiritul şi caracterul Său. De nimic nu are lumea mai mare nevoie ca 
de iubirea Mântuitorului manifestată prin oameni. Tot cerul aşteaptă canale 
prin care să poată fi turnat uleiul sfânt care să fie o bucurie şi o binecuvântare 
pentru inimile oamenilor. 
b.  Având în vedere revenirea în curând a lui Hristos, cum ar trebui 

să trăim astăzi? 2 Petru 3:11, 12; Tit 2:11-13.

„Hristos a luat toate măsurile pentru ca biserica Sa să fie organism trans-
format, iluminat cu Lumina lumii, având slava lui Emanuel. Este scopul Lui 
ca fiecare creştin să fie înconjurat cu o atmosferă spirituală de lumină şi pace. 
El doreşte să dăm pe faţă propria Lui bucurie în vieţile noastre.” – Parabolele 
Domnului, pg. 419, engl.

„Domnul vine. Ridicaţi-vă capetele şi bucuraţi-vă… Aceasta este vestea 
bună, plină de bucurie care ar trebui să electrizeze fiecare suflet, care ar trebui 
să fie repetată în casele noastre şi spusă celor pe care-i vom întâlni pe stradă. Ce 
veşti mai pline de bucurie ar putea fi comunicate?” – Evanghelizare, pg. 218, engl.

Vineri     25 martie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1.  În ce fel este solia către Laodicea plină de încurajare pentru noi?
2.  Care sunt câteva modalități practice prin care membrii pot ajunge la 

sufletele din jurul lor?
3.  Cum se poate aplica viziunea oaselor uscate la cei care au o mare 

lumină?
4.  În timp ce poporul Său se roagă cu credință, în ce fel va neutraliza 

Dumnezeu puterile întunericului?
5. În ce mod va răspândi poporul lui Dumnezeu solia de bucurie pen-

tru acest timp?

Cătălin
Notă autoadezivă
Nimeni, după ce a aprins o lumină, n-o acoperă cu un vas, nici n-o pune sub pat, ci o pune într-un sfeşnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. (Luca 8:16)Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine. (Isaia 60:1)

Cătălin
Notă autoadezivă
Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? (2 Petru 3:11-12)Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. (Tit 2:11-13)



5 martie
pentru o școală
în Columbia, 
vezi pg. 51

6 februarie
pentru dezastre

naturale și lucrarea
de binefacere,

vezi pg. 30

2 ianuarie 

pentru o biserică în Ghana,
vezi pg. 4
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Înc...i sfât.

„Cân...I?”




