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Cuvânt înainteÎn timp ce studenții școlii de Sabat din întreaga lume continuă să studieze a doua parte a Lecțiilor din Faptele Apostolilor, există multe pentru care să fim recu-noscători. Duhul Sfânt este disponibil pentru noi la fel cum a fost pentru biserica primară—și trebuie să fie revărsat fără măsură. „Vom fi noi mai puțin serioși decât au fost apostolii? Nu vom cere noi, prin credință vie, promisiunile care i-au mișcat pe ei până în adâncul ființei lor pentru a apela la  Domnul Isus pentru împlinirea cuvântului Său: ‚Cereți, și veți primi?’ Ioan 16:24...La fel cum ucenicii, umpluți de puterea Duhului Sfânt, au mers să proclame evanghelia, tot astfel trebuie să meargă servii lui Dumnezeu astăzi. Umpluți cu o dorință neegoistă de a da solia de îndurare celor care sunt în întunericul erorii și necredinței, trebuie să ne apucăm de lucrarea lui Dumnezeu. El ne dă partea noas-tră de făcut în cooperare cu El, și El va mișca de asemenea inimile necredincioșilor pentru a duce înainte lucrarea Sa în regiunile de dincolo. Deja mulți primesc Duhul Sfânt, iar calea nu va mai fi blocată de indiferență apatică. De ce a fost înregistrată istoria lucrării ucenicilor, când ei lucrau cu zel sfânt, animați și vitalizați de Duhul Sfânt, dacă nu pentru ca din acest raport poporul de  astăzi al Domnului să obțină inspirația de a lucra în mod serios pentru El? Ceea ce a făcut Domnul pentru poporul Său în acel timp, este — în aceeași măsură, și chiar  într-o măsură mai mare —  esențial ca El să facă și pentru poporul Său de azi. Tot ce au făcut apostolii, trebuie să facă fiecare membru al bisericii de astăzi. Și noi trebu-ie să îndeplinim lucrarea având cu atât mai multă fervoare, să fim însoțiți de Duhul Sfânt într-o măsură cu atât mai mare, cu cât sporirea nelegiuirii cere o chemare mai hotărâtă la pocăință. Fiecare persoană asupra căreia strălucește lumina adevărului prezent trebuie să fie mișcată de compasiune pentru cei care sunt în întuneric. De la toți credincioșii lumina trebuie să fie reflectată în raze clare, distincte. Domnul așteaptă să îndepli-nească și astăzi o lucrare similară cu cea pe care a făcut-o prin solii Săi delegați, după Ziua Cincizecimii. În acest timp, când sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, nu ar trebui oare ca zelul bisericii să depășească până și zelul bisericii primare? Ze-lul pentru slava lui Dumnezeu i-a mișcat pe ucenici să dea mărturie despre adevăr cu o putere mare. Nu ar trebui acest zel să aprindă inimile noastre cu o dorință de a povesti istoria iubirii răscumpărătoare, a lui Hristos și El crucificat? Nu ar trebui ca puterea lui Dumnezeu să fie revelată cu o putere chiar mai mare astăzi decât în zi-lele apostolilor?”—Mărturii pentru comunitate, vol. 7, p. 32, 33 engl. (secțiunea 1, subcap. 
Aceeași putere să fie revelată astăzi).„Lucrați, fraților, lucrați cât timp aveți oportunitatea, în timp ce ziua încă mai zăbovește. Lucrați, ‚pentru că vine noaptea, când nimeni nu mai poate lucra.’ Cât de curând ar putea să vină noaptea, e imposibil să spui. Acum este ocazia ta; folosește-o!”—Ibid., vol. 5, p. 732 engl (cap. 89, Darul inestimabil).

Departamentul Școlii de Sabat al Conferinței Generale
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Sabat, 3 iulie 2021
Darul Sabatului Întâi 

pentru o capelă și o școală a bisericii 
în Dibrugarh, Assam, IndiaSolia Reformei a ajuns în regiunea de nord-est a Indiei în anii 1980, când fratele D. Sureshku-mar slujea oamenilor din această regiune. Prin harul lui Dumnezeu noi continuăm să avem frați în partea cea mai de nord-est a orașului Dibru-garh, o localitate cunoscută în parte pentru in-dustria petrolieră, în același timp fiind situată într-o comunitate vastă de plantații de ceai, unde trăiesc și lucrează diferite triburi indigene de plantatori de ceai. Dibrugarh se află în statul Assam, care este chiar la sudul părții estice a munților Himalaya, de-a lungul văilor râurilor Brahmaputra și Barak. Statul cuprin-de o suprafață de 87.438 km2, și se învecinează cu Bhutan și Arunachal Pradesh la nord, Nagaland și Manipur la est, Meghalaya, Tripura, Mizoram și Bangladesh la sud, și Bengalul de Vest prin Coridorul Siliguri, o fâșie de pământ de 22 de km, care o unește de restul Indiei. Assam este una dintre cele mai populate subdiviziuni ale lumii, adăpostind în prezent aproximativ 31 milioane de oameni—o creștere de aproape 17% în ultimii 10 ani. Conform unui recensământ din 2011, 61,47% erau hinduși, 34,22% erau musulmani, și 3,7% sunt minorități creștine. Urmează alte religii care includ jainis-mul (0,1%), budismul (0,2%), sikhismul (0,1%) și animismul. Limba oficială și cea mai comună este asameza, urmată de bengali. Comunitatea cultivatorilor de ceai este estimată a fi în jur de 6,5 milioane de suflete, din care estimativ 4 milioane locuiesc în cartiere rezidențiale din 799 proprietăți (plantații) de ceai răspândite în regiunile Assam-ului. Alte 2,5 milioane locuiesc în afara acestora, în satele din apropiere. Ei nu sunt un singur grup etnic, ci mai degrabă grupuri etnice diferite care vorbesc numeroase limbi cu ceva influență asameză și culturi diferite. Scopul nostru este de a promova evanghelia veșnică aici, construind o capelă și o școală a bisericii în Dibrugarh. Acest monument pentru Domnul trebuie să fie o lumină strălucitoare pentru această regiune și avem nevoie de ajutorul vostru. Astfel, facem un apel din inimă pentru toți frații, surorile și tinerii noștri să doneze cu generozitate pentru acest proiect, „fiind îmbogățiți în orice lucru pentru toată dărnicia, care prin noi, va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu” (2 Corinteni 9:11). Pentru ajutorul vostru plin de amabilitate vă declarăm mulțumirile noastre și vă transmitem salutările noastre calde. 

Frații și surorile voastre din Dibrugarh
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    Lecția 1 Sabat, 3 iulie 2021

Probleme și speranță
Text de memorat: „Întărind sufletele ucenicilor și îndemnându-i să 

continue în credință, și că trebuie să trecem prin multe suferințe ca 
să intrăm în împărăția lui Dumnezeu.” (Fapte 14:22, trad. engl.)

„[Pavel] nu a pierdut nicio ocazie de a vorbi despre Salvatorul sau de a-i ajuta pe cei în suferință. El mergea din loc în loc, predicând evanghelia lui Hristos și întemeind biserici.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 367 engl. (cap. 34, O slujire consacrată).
Recomandare pentru studiu:  Istoria faptelor apostolilor, p. 180-187, engl.                                                  (cap. 18, Predicând între păgâni).
Duminică 27 iunie

1. REZULTATUL CREDINŢEI

a. După ce ucenicii lui Hristos au fost constrânși să fugă din Iconia 
din cauza persecuției pentru credința lor, ce au întâlnit ei în Lis-
tra? Fapte 14:8. 

Fapte 14:8: „În Listra era un om neputincios de picioare, olog din naștere, care nu 
umblase niciodată.”„Ar trebui să fim întotdeauna gata să alinăm suferința și să îi ajutăm pe cei care sunt în nevoie.” –Mărturii pentru comunitate, vol. 6, p. 360 engl. (secțiunea 6, Avertizări și sfaturi, subcap. Călătorind în Sabat).
b. Când omul l-a auzit pe Pavel vorbind, ce a înțeles apostolul cu 

privire la el — și ce s-a întâmplat ca urmare? Fapte 14:9, 10.

Fapte 14:9, 10: „El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă 
la el, și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare: „Scoală-
te drept în picioare.” Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble.”„În timp ce Pavel le spunea oamenilor despre lucrarea lui Hristos ca vin-decător al celor bolnavi și suferinzi, el a văzut între ascultătorii săi un para-litic ai cărui ochi erau ațintiți asupra lui, și care a primit și a crezut cuvintele 
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sale. Inima lui Pavel s-a revărsat în simpatie față de omul suferind, în care a descoperit pe unul care ‚avea credință să fie vindecat.’ În prezența adunării idolatre Pavel a cerut paraliticului să stea drept pe picioarele lui. Până aici suferindul fusese în stare să ia doar o poziție șezândă, însă acum el ascultă pe moment de porunca lui Pavel și pentru prima dată în viața lui el stătea în picioare. Tăria a venit cu acest efort al credinței.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 181 engl. (cap. 18, Predicând între păgâni). 
Luni 28 iunie

2. TOATĂ SLAVA LUI DUMNEZEU

a. Cum au reacționat cei din Listra față de miracolul pe care l-au 
văzut? Fapte 14:11-13. 

Fapte 14:11-13: „Și când a văzut mulțimea ce făcuse Pavel, și-au înălțat vocile, spu-
nând în limba din Licaonia: Zeii au coborât la noi în asemănarea oamenilor. Și l-a 
numit pe Barnaba, Jupiter, iar pe Pavel, Mercurius, pentru că el era cel mai de seamă 
vorbitor. Atunci preotul lui Jupiter, care era înaintea cetăților lor, a adus tauri și ghir-
lande la porți și dorea să aducă sacrificii cu poporul.” (engl. KJV, rom. BTF).„‚Când oamenii au văzut ceea ce făcuse Pavel, ei și-au ridicat vocile, spu-nând în limba din Licaonia ‚Zeii s-au coborât în asemănarea oamenilor.’ Aceas-tă afirmație era în armonie cu o tradiție a lor, conform căreia zeii vizitau oca-zional pământul. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, tatăl zeilor, datorită înfățișării sale venerabile, a comportamentului său demn, și a blândeții și bunăvoinței exprimate în înfățișarea sa. Pe Pavel îl credeau Mercur, ‚pentru că el era vorbi-torul principal’, serios și activ, și elocvent cu cuvintele de îndemnare și sfătui-re’.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 181 engl. (cap. 18, Predicând între păgâni).
b. Ce dezvăluie faptul că apostolii erau fermi în a da lui Hristos 

toată slava? Fapte 14:14-18.

Fapte 14:14-18: „Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au 
rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: „Oamenilor, de ce faceți 
lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi; noi vă aducem o veste 
bună, ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu, care a 
făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. El, în veacurile trecute, a lăsat 
pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că, drept vorbind, nu S-a lăsat fără 
mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare, v-a 
dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie.” Abia au putut să împiedice, 
cu vorbele acestea, pe noroade, să le aducă jertfă.”
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„Cei din Listra, nerăbdători să își arate recunoștința, au insistat pe lângă preotul lui Jupiter să le dea onoare apostolilor, și el ‚a adus viței și ghirlande la porți, și ar fi adus jertfe de oameni.’ Pavel și Barnaba, care căutaseră re-tragerea și liniștea, nu erau conștienți de aceste pregătiri. În curând, totuși, atenția lor a fost atrasă de sunetul muzicii și strigătul entuziast al unei mari mulțimi, care venise la casa unde stăteau ei. Când apostolii s-au asigurat care era cauza acestei vizite și a agitației care o însoțea, ‚ei și-au rupt hainele, și au alergat între oameni’, cu speranța de a împiedica procesiuni următoare...În ciuda tăgăduirii clare din partea apostolilor a faptului că ei ar fi divini, și în ciuda încercărilor lui Pavel de a îndrepta mințile oamenilor spre ade-văratul Dumnezeu ca unicul subiect vrednic de adorare, era aproape impo-sibil de a-i întoarce de la intenția lor de a aduce jertfe. Atât de fermă fusese credința lor că acești oameni erau într-adevăr zei, și atât de mare entuzias-mul lor, încât nu erau dispuși să își recunoască eroarea...  Doar după multă stăruință din partea lui Pavel și după explicații atente cu privire la misiunea sa însuși și a lui Barnaba, ca reprezentanți ai Dumne-zeului cerului și ai Fiului Său, marele Vindecător, au fost convinși oamenii să renunțe la scopul lor.”—Ibid., p. 181-183 engl. (cap. 18, Predicând între păgâni). 
Marți 29 iunie

3. LUAŢI DE VALUL ZVONURILOR MALIŢIOASE

a. Explicați ce a împiedicat mințile oamenilor din Listra de la a 
accepta adevărul, și cum s-a schimbat atitudinea lor. Fapte 
14:19. 

Fapte 14:19: „Atunci, au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei, 
care au ațâțat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au 
târât afară din cetate, crezând că a murit.”„Evreii împotrivitori din Antiohia, prin a căror influență apostolii fuse-seră alungați din acel district, s-au unit cu anumiți evrei din Iconia, și au plecat pe urmele apostolilor. Minunea îndeplinită pentru cel infirm și efec-tul acesteia asupra celor care au fost martorii ei, a agitat invidia lor, și i-a condus să meargă la postul de lucru al apostolilor, și să prezinte varianta lor falsă asupra lucrării. Ei tăgăduiau faptul că Dumnezeu avea vreo parte în aceasta, și pretindeau că aceasta fusese înfăptuită prin demonii cărora le slujeau acești oameni.
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Aceeași clasă Îl acuzase anterior pe Salvatorul de faptul că scoate demo-nii prin puterea prințului demonilor; ei Îl denunțaseră ca înșelător; și acum revărsau aceeași mânie irațională asupra apostolilor Săi. Prin intermediul falsurilor, ei i-au inspirat pe oamenii din Listra cu amărăciunea spiritului de care erau ei înșiși mânați. Ei pretindeau a cunoaște temeinic istoria și credința lui Pavel și a lui Barnaba, și astfel au reprezentat în mod greșit ca-racterele și lucrarea lor, încât acești păgâni care fuseseră gata să se închine apostolilor ca unor ființe divine, îi considerau acum mai răi decât criminalii, și [considerau] că oricine i-ar elimina din lume ar face un serviciu oameni-lor și lui Dumnezeu.”—Sketches from the Life of Paul, p. 59. „Prima concepție despre credință în adevăratul Dumnezeu și despre în-chinarea și onoarea care I se datorează Lui, se forma în mințile lor; și în timp ce ei îl ascultau pe Pavel, Satan îi îndemna pe evreii necredincioși, din alte orașe, să îl urmărească pe Pavel, pentru a distruge lucrarea bună îndepli-nită prin el... Uimirea și admirația oamenilor se schimbaseră acum în ură.” —Experiențe și viziuni, p. 203 engl. (cap. Evreii decid să îl ucidă pe Pavel). „Dezamăgirea pe care cei din Listra o suferiseră prin faptul că le-a fost refuzat privilegiul de a aduce jertfe pentru apostoli, i-a pregătit să se întoarcă împotriva lui Pavel și Barnaba cu un entuziasm apropiat celui cu care îi acla-maseră ca zei. Incitați de evrei, ei au plănuit să îi atace pe apostoli cu forța. Evreii le-au dat misiunea să nu îi permită lui Pavel vreo ocazie de a vorbi, in-vocând pretextul că dacă ei i-ar oferi acest privilegiu, el ar vrăji poporul. În scurt timp planurile criminale ale vrăjmașilor evangheliei au fost înde-plinite. Cedând influenței răului, cei din Listra au devenit posedați de o furie satanică și, punând mâna pe Pavel, au aruncat cu pietre în el, fără milă.”—Isto-
ria faptelor apostolilor, p. 183, 184 engl. (cap. 18, Predicând evanghelia între păgâni).
Miercuri 30 iunie

4. ÎNTĂRIŢI ÎN MOD MIRACULOS

a. Exemplificat în modul în care cei din Listra s-au întors  
împotriva lui Pavel, ce a prezis Isus poporului Său dinainte? 
Ioan 16:1-3, 4 (prima parte). 

Ioan 16:1-3, 4 p.p.: „V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi 
un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când 
oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Și se vor purta astfel 
cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine. V-am spus aceste lucruri 
pentru ca, atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că 
vi le-am spus.”
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„Cei care cred și învață adevărurile cuvântului lui Dumnezeu în aceste zile, se confruntă cu opoziție similară [la fel cum s-a întâmplat cu Pavel în Listra] din partea persoanelor fără principii, și care nu ezită să recurgă la subterfugii, și chiar să pună în circulație cele mai grosolane minciuni pentru a distruge și îngrădi calea acelora pe care Dumnezeu i-a trimis cu un mesaj de avertizare pentru lume. În timp ce o clasă produce minciunile și le vehi-culează, o altă clasă este atât de orbită de înșelăciunile lui Satan, încât să le accepte ca pe niște cuvinte adevărate. Aceștia sunt în lațul arhivrăjmașului, în timp ce se măgulesc că sunt copiii lui Dumnezeu. ‚Din această cauză Dum-nezeu le va trimite înșelăciune puternică, ca ei să creadă o minciună; pentru ca să poată fi osândiți toți cei care nu au crezut adevărul, ci au avut plăcere în nelegiuire (engl. KJV).’ ”—Sketches from the Life of Paul, p. 60.
b. Cum l-a întărit Dumnezeu în mod miraculos pe Pavel atât fizic, 

cât și spiritual, în încercarea sa extrem de dureroasă din Listra? 
Fapte 14:20, 21 (prima parte). Cum i-a folosit El de asemenea 
pe ucenici pentru a-i întări pe noii credincioși de acolo?

Fapte 14:20, 21 p.p. „În ziua aceea, veți cunoaște că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi 
sunteți în Mine și că Eu sunt în voi. Cine are poruncile Mele și le păzește, acela Mă 
iubește...”„În această oră întunecată și chinuitoare, grupul de credincioși din Lis-tra, care prin slujirea lui Pavel și a lui Barnaba fuseseră convertiți la credința lui Isus, au rămas loiali și credincioși. Opoziția irațională și persecuția crudă din partea vrăjmașilor lor au servit doar pentru a confirma credința acestor frați devotați; și acum, în fața pericolului și a batjocurii, ei și-au arătat loia-litatea, adunându-se cu durere în jurul trupului celui pe care îl considerau mort. Mare le-a fost surpriza când, în mijlocul tânguirilor lor, apostolul a ri-dicat dintr-odată capul și s-a ridicat în picioare cu lauda lui Dumnezeu pe buzele sale. Pentru credincioși, această restaurare neașteptată a servului lui Dumnezeu a fost considerată o minune a puterii divine și părea să pună sigiliul Cerului asupra faptului că își schimbaseră credința. Ei se bucurau cu o bucurie negrăită și Îl lăudau pe Dumnezeu cu o credință înnoită.”—Istoria 
faptelor apostolilor, p. 184 engl. (cap. 18, Predicând între păgâni).
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Joi 1 iulie

5. ÎNGRIJIND DE CREDINCIOȘI

a. Ce dezvăluie spiritul iertător al lui Pavel? Fapte 14:21 (ultima 
parte), 22. 

Fapte 14:21 u.p. 22: „s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufle-
tele ucenicilor. El îi îndemna să stăruiască în credință și spunea că în Împărăția lui 
Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri.”„Nici Pavel, nici Barnaba nu erau mulțumiți să înceapă lucrul în altă parte fără să întărească credința convertiților pe care fuseseră constrânși să îi lase singuri pentru un timp în locurile unde lucraseră recent. Și astfel, neintimidați de pericol, ei ‚s-au întors din nou în Listra și Iconia și Antiohia, întărind sufletele ucenicilor și îndemnându-i să continue în credință.’ ”—Is-
toria faptelor apostolilor, p. 185 engl. (cap. 18, Predicând între păgâni).
b. Ce putem învăța din metoda de lucru a apostolilor?  

Fapte 14:23-28. 

Fapte 14:23-28: „Au rânduit prezbiteri în fiecare Biserică și, după ce s-au rugat 
și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului, în care crezuseră. Au trecut apoi 
prin Pisidia, au venit în Pamfilia, au vestit Cuvântul în Perga și s-au coborât la Ata-
lia. De acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredințați în grija 
harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. După venirea lor, au 
adunat Biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese 
neamurilor ușa credinței. Și au rămas destul de multă vreme acolo, cu ucenicii.”„Cei care în diferitele locuri au fost conduși prin lucrarea [lui Pavel] să Îl accepte pe Hristos ca Salvator au fost organizați într-o biserică. Chiar și atunci când credincioșii erau doar puțini la număr, s-a făcut acest lucru. Creștinii erau astfel învățați să se ajute unii pe alții, amintindu-și promisiu-nea ‚Unde sunt adunați doi sau trei în numele Meu, acolo sunt Eu în mijlocul lor.’ (Matei 18:20).”Și Pavel nu a uitat bisericile astfel întemeiate. Grija pentru aceste bise-rici apăsa asupra minții lui ca o povară mereu-crescândă. Oricât de mică ar fi fost o comunitate, ea era cu toate acestea obiectul preocupării sale constante. El veghea cu gingășie asupra bisericilor mai mici, înțelegând că ele aveau în mod special nevoie de grijă pentru ca membrii lor să poată fi întemeiați în mod solid în adevăr și să fie învățați să depună eforturi serioa-se, neegoiste pentru cei din jurul lor.”—Ibid., p. 185, 186. 
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Vineri  2 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. De ce a fost făcut în stare să meargă omul infirm, care nu își putea 
folosi picioarele?

2. Cum au răspuns ucenicii atunci când cei din Listra au vrut să le 
arate onoare?

3. Descrieți tactica folosită de vrăjmaș pentru a încerca să oprească 
lucrarea lui Dumnezeu din Listra. 

4. Cum pot fi încurajat de modul în care Pavel a administrat încercă-
rile sale din Listra?

5. Explicați valoarea pe care o au în ochii lui Dumnezeu bisericile 
mici. 
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    Lecția 2 Sabat, 10 iulie 2021

Clarificând doctrinele
Text de memorat: „Acum vă implor, fraților, prin numele Domnu-

lui nostru Isus Hristos, ca voi toți să vorbiți același lucru și să nu fie 
dezbinări între voi, ci să fiți desăvârșit uniți în aceeași minte și în 
aceeași judecată.” (1 Corinteni 1:10 engl. KJV, rom. BTF)

„Frații ar trebui să se stimeze unii pe ceilalți, să se sfătuiască împre-ună, și să se roage împreună până când există unitate între ei.”—The Re-
view and Herald, 15 decembrie 1885.
Recomandare pentru studiu:  Istoria faptelor apostolilor, p. 188-197 engl.       (cap. 19, Iudei și neamuri); Mărturii pentru  
     predicatori, p. 426-443 engl. (cap. 16, Ridicați  
     standardul).
Duminică  4 iulie

1. IDEI DIFERITE

a. Ce idee au promovat anumiți iudei între creștini — și de ce a  
cauzat aceasta disensiune? Fapte 15:1; Tit 1:10, 11. 

Fapte 15:1: „Câțiva oameni veniți din Iudeea învățau pe frați și ziceau: „Dacă nu 
sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți.”

Tit 1:10, 11: „În adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt mulți nesupuși, 
flecari și amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii în-
tregi, învățând pe oameni, pentru un câștig urât, lucruri pe care nu trebuie să le 
învețe.”„Erau în zilele lui Pavel acei care discutau în mod constant circumciziu-nea, și ei puteau aduce multe argumente din Biblie pentru a arăta obligativi-tatea ei pentru evrei; însă această învățătură nu avea nicio relevanță în acel timp; pentru că Hristos murise pe crucea Calvarului, și circumciziunea în carne nu putea să mai fie de vreo valoare în continuare.Serviciul tipic și ceremoniile care erau în legătură cu el au fost aboli-te la cruce. Marele Miel antitipic al lui Dumnezeu devenise jertfă pentru 
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omul vinovat, și umbra și-a găsit sfârșitul în ceea ce era realitate. Pavel că-uta să aducă mințile oamenilor la marele adevăr pentru acel timp; însă cei care pretindeau a fi urmași ai lui Isus erau cu totul absorbiți în predicarea tradiției evreilor și a obligativității circumciziunii.”— Comentarii biblice ale  
Noului Testament, vol. 6, p. 1061 engl. (cap. referitor la Romani 15).„Cu o mare certitudine, acești învățători care susțineau iudaizarea (con-vertirea la religia iudaică) pretindeau că pentru a fi salvată, o persoană trebuia să fie circumcisă și trebuia să păzească întreaga lege ceremonială.”  – Istoria faptelor apostolilor, p. 188, 189 engl. (cap. 19, Iudei și neamuri). 
Luni 5 iulie

2. O NEVOIE DE A EXTINDE ÎNŢELEGEREA

a. Ce era necesar pentru a asigura armonia în ceea ce privește cir-
cumcizia și legea ceremonială care indica spre prima venire a lui 
Hristos ca Miel al lui Dumnezeu? 1 Corinteni 1:10; Fapte 15:2. 

1 Corinteni 1:10: „Acum vă implor, fraților, prin numele Domnului nostru Isus 
Hristos, ca voi toți să vorbiți același lucru și să nu fie dezbinări între voi, ci să fiți 
desăvârșit uniți în aceeași minte și în aceeași judecată” (engl. KJV, rom. BTF.)

Fapte 15:2: „Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri de-
osebite, și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ieru-
salim, la apostoli și prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri.”

b. Ce vești au putut aduce ucenicii din Antiohia? Fapte 15:3, 4. 

Fapte 15:3, 4: „După ce au fost petrecuți de Biserică până afară din cetate, și-au 
urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dum-
nezeu, și au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Când au ajuns la Ierusalim, au 
fost primiți de Biserică, de apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dum-
nezeu prin ei.”„Când au sosit la Ierusalim, delegații din Antiohia au relatat în fața adu-nării bisericilor despre succesul care îi însoțise în slujire, și despre confuzia rezultată din faptul că anumiți farisei convertiți declarau că cei convertiți dintre neamuri trebuie să fie circumciși și să țină legea lui Moise ca să poată fi salvați.” –Sketches from the Life of Paul, p. 64.
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c. Chiar și după ce au auzit noutățile despre împlinirea profeției 
prin convertirile între cei dintre neamuri, asupra a ce insistau 
încă fariseii credincioși — și de ce? Fapte 15:5. 

Fapte 15:5: „Atunci, unii din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat și au 
zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească Legea 
lui Moise.”„Convertiții iudei nu erau în general înclinați să se miște atât de repe-de pe cât deschidea providența lui Dumnezeu calea. Din rezultatul muncii apostolilor între neamuri era evident faptul că cei convertiți dintre aceștia de pe urmă (n.tr. neamuri) îi depășeau cu mult la număr pe convertiții evrei. Evreii se temeau că dacă restricțiile și ceremoniile legii lor nu erau făcu-te obligatorii pentru neamuri, ca o condiție a calității de membru, parti-cularitățile naționale ale evreilor, care până aici îi deosebiseră de toți ceilalți oameni, ar dispărea în cele din urmă dintre cei care primeau solia evanghe-liei.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 189 engl. (cap. 19, Evrei și neamuri).„Evreii se mândriseră cu serviciile lor de origine divină; și ei concludeau că întrucât Dumnezeu specificase cândva modul iudeu de închinare, era im-posibil ca El să autorizeze vreodată o schimbare în vreuna din specificațiile cu privire la acesta. Ei deciseră că creștinismul trebuie să se asocieze cu le-gile și ceremoniile iudaice. Ei erau înceți în a discerne sfârșitul acelor lucruri care fuseseră abolite prin moartea lui Hristos, și în a înțelege faptul că toate jertfele lor ceremoniale prefiguraseră moartea Fiului lui Dumnezeu, în care tipul își întâlnise antitipul, făcând fără valoare ceremoniile rânduite în mod divin și jertfele din religia iudaică.”—Sketches from the Life of Paul, p. 64, 65. 
Marți  6 iulie

3. LUPTA PENTRU UNITATE

a. Ce a făcut delegația de creștini cu privire la neînțelegerea lor — și de ce este important acest lucru pentru noi toți? Romani 
15:5, 6; Fapte 15:6. 

Romani 15:5, 6: „Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași 
simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Isus, pentru ca toți împreună, cu 
o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.”

Fapte 15:6: „Apostolii și prezbiterii s-au adunat laolaltă, ca să vadă ce este de 
făcut.”
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„Domnul ne-a dat în cuvântul Său instrucțiuni clare, fără echivoc, de care ascultând putem păstra unitatea și armonia în biserică. Frați și surori, ascultați voi de aceste dispoziții inspirate? Sunteți voi cititori ai Bibliei și împlinitori ai cuvântului? Luptați voi să împliniți rugăciunea lui Hristos ca urmașii Săi să fie una?”—Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 248 engl. (cap. 26, 
Unitatea creștină).
b. Ce puteau mărturisi atât Petru, cât și Barnaba și Pavel, cu privire 

la dovada lucrării Duhului Sfânt între neamuri? Fapte 15:7-12. 

Fapte 15:7-12: „După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis: „Frați-
lor, știți că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi, ca, 
prin gura mea, neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, 
care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. 
N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. 
Acum dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe 
care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Ci credem că noi, ca și ei, 
suntem mântuiți prin harul Domnului Isus.” Toată adunarea a tăcut și a ascultat 
pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse 
Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor.”„Fiecare suflet salvat în sistemul religios trecut era salvat de Hristos la fel de sigur cum suntem și noi salvați de El astăzi.”— Comentarii Biblice ale Noului 
Testament [E.G.White Comments], vol. 6, p. 1061 engl. (cap. referitor la Fapte 15).
c. Numiți un factor care a ridicat o provocare legitimă pentru atin-

gerea armoniei depline între convertiții iudei și neamurile con-
vertite. Romani 14:19-21. 

Romani 14:19-21: „Așadar să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea 
noastră. Să nu nimicești pentru o mâncare lucrul lui Dumnezeu. Drept vorbind, 
toate lucrurile sunt curate. Totuși a mânca din ele, când faptul acesta ajunge pen-
tru altul un prilej de cădere, este rău. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin 
și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de 
păcătuire sau de slăbire.”„Neamurile erau obișnuite să mănânce carnea animalelor care fusese-ră sugrumate, în timp ce evreii fuseseră instruiți în mod divin cu privire la hrana pe care trebuia să o folosească. Ei erau minuțioși ca, atunci când erau ucise animale, sângele să fie scurs din corp, altfel carnea nu era considerată sănătoasă. Dumnezeu dăduse evreilor aceste instrucțiuni, cu scopul de a le păstra sănătatea și tăria. Evreii considerau că era un păcat a folosi sângele 
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ca un articol alimentar. Ei considerau că sângele însemna viață, și că vărsa-rea sângelui era ca urmare a păcatului. Neamurile, din contră, practicau colectarea sângelui care curgea din victima sacrificată, și îl beau sau îl foloseau pentru pregătirea hranei. Evreii nu puteau schimba obiceiurile pe care le respectaseră atâta timp, și pe care le adoptaseră sub îndrumarea specială a lui Dumnezeu. Ca urmare, după cum stăteau atunci lucrurile, dacă evreii și neamurile ajungeau să mănânce la aceeași masă, cei dintâi ar fi fost șocați și ofensați de obiceiurile și com-portamentul celor de pe urmă.”—Sketches from the Life of Paul, p. 65, 66. 
Miercuri 7 iulie

4. AJUNGÂND LA UN CONSENS

a. Dincolo de ideea sângelui ca hrană, ce alte obiceiuri ale neamu-
rilor cauzau îngrijorare considerabilă între convertiții iudei?  
1 Corinteni 8:9-13; 6:18. 

1 Corinteni 8:9-13: „Luați seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să 
ajungă o piatră de poticnire pentru cei slabi. Căci dacă te vede cineva pe tine, care ai 
cunoștință, că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui, care este slab, nu-l va 
împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor? Și astfel, el, care este slab, va 
pieri din pricina acestei cunoștințe a ta; el, fratele pentru care a murit Hristos! Dacă 
păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui 
Hristos. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca 
niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască.”

1 Corinteni 6:18: „Fugiți de curvie! Orice alt păcat pe care-l face omul este un pă-
cat săvârșit afară din trup, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său.”„Mulți dintre convertiții evrei trăiau între oameni ignoranți și super-stițioși care aduceau frecvent jertfe și daruri idolilor. Preoții acestei forme păgâne de închinare practicau un comerț vast cu darurile aduse lor, și evreii se temeau că cei convertiți dintre păgâni urma să degradeze creștinismul prin cumpărarea lucrurilor care fuseseră oferite idolilor, încurajând prin aceasta, într-o oarecare măsură, practicile păgâne...Neamurile, și în special grecii, erau extrem de imorale, și exista peri-colul ca unii, neconvertiți în inimă, să facă o mărturisire de credință fără să renunțe la practicile lor idolatre. Creștinii evrei nu puteau tolera imoralita-tea care nu era nici măcar considerată ca un delict de către păgâni.”—Istoria 
faptelor apostolilor, p. 191, 192 engl. (cap. 19, Evrei și neamuri).
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„Trăim într-un veac al imoralității, și adulți și tineri sunt îndrăzneți în păcat. Dacă tinerii noștri nu sunt păziți cu sfințenie, dacă ei nu sunt întăriți cu principii ferme, dacă nu se manifestă o grijă mai mare în alegerea tovarășilor lor și a literaturii cu care își hrănesc mintea, ei vor fi expuși unei societăți ale cărei principii morale sunt la fel de corupte cum erau principi-ile morale ale locuitorilor Sodomei.”—Solii pentru tineret, p. 85 engl. (cap.  22,  
O avertizare împotriva scepticismului). „Toți cei ce trăiesc în curvie vor fi în afara Cetății lui Dumnezeu.”—Măr-
turii pentru Predicatori, p. 431 engl. (cap. 16, Înălțați standardul, subcap. Adevărul 
în inimă sfințește).
b. Ce decizie echilibrată a recomandat Iacov? Fapte 15:13, 19, 20. 

Fapte 15:13, 19, 20: „Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis: 
„Fraților, ascultați-mă! (19, 20) De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greu-
tăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci să li se scrie doar să se 
ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate și de sânge.”„Iacov, în această situație, pare a fi fost ales să decidă asupra chestiu-nii care a fost adusă în fața consiliului. Sentința dată de el a fost ca legea ceremonială, și în special orânduirea circumciziunii, să nu fie în niciun caz impusă neamurilor, sau nici măcar recomandată. Iacov a încercat să impre-sioneze mințile fraților săi cu faptul că neamurile, întorcându-se la Dumne-zeu de la idolatrie, au făcut o mare schimbare în credința lor; și că trebuia exercitată multă grijă ca să nu tulbure mințile lor cu întrebări îndoielnice și încâlcite, ca ei să nu se descurajeze de la a-L urma pe Hristos.Neamurile, cu toate acestea, nu trebuia să urmeze un curs care să fie considerabil în conflict cu părerile fraților lor iudei... Li s-a cerut să țină po-runcile și să trăiască vieți sfinte.”—Sketches from the Life of Paul, p. 69. 
Joi 8 iulie

5. UNIŢI ÎN ADEVĂRUL PREZENT

a. Ce rezoluție a fost aprobată de delegația de creștini credincioși? 
Fapte 15:22, 23, 28-31. 

Fapte 15:22, 23, 28-31: „Atunci, apostolii și prezbiterii și întreaga Biserică au 
găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită la Antiohia, împreună 
cu Pavel și Barnaba. Și au ales pe Iuda, zis și Barsaba, și pe Sila, oameni cu vază 
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între frați. Și au scris astfel prin ei: „Apostolii, prezbiterii și frații: către frații dintre 
neamuri, care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune! (28-31) Căci s-a 
părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate 
decât ceea ce trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de 
dobitoace sugrumate și de curvie, lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de 
voi. Fiți sănătoși.” Ei deci și-au luat rămas-bun de la Biserică și s-au dus la Antiohia, 
unde au dat epistola mulțimii adunate. După ce au citit-o, frații s-au bucurat de 
îmbărbătarea pe care le-o aducea.”

b. Ce trebuie să înțelegem, văzând că unii erau încă nemulțumiți 
de verdictul final cu privire la ritualurile ceremoniale deja îm-

plinite în jertfa lui Hristos? Galateni 6:12-15; 5:6. 

Galateni 6:12-15: „Toți cei ce umblă după plăcerea oamenilor vă silesc să primiți 
tăierea împrejur numai ca să nu sufere ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Căci 
nici ei, care au primit tăierea împrejur, nu păzesc Legea, ci voiesc doar ca voi să 
primiți tăierea împrejur, pentru ca să se laude ei cu trupul vostru. În ce mă priveș-
te, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru 
Isus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu, față de lume! Căci 
în Hristos Isus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o 
făptură nouă.”

Galateni 5:6: „Căci, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur 
n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste.”„Nu a fost chemat întregul corp de creștini să voteze asupra chestiunii. ‚Apostolii și bătrânii (prezbiterii)’, bărbați cu influență și judecată, au for-mulat și au emis decretul, care apoi a fost în mod general acceptat de bise-ricile creștine. Cu toate acestea, nu toți au fost mulțumiți de decizie; exista o facțiune (partidă) de frați ambițioși și încrezători în sine, care nu au fost de acord cu ea. Aceștia și-au asumat să se angajeze în lucrare pe propria lor răspundere. Ei se complăceau în multă murmurare și găsire de greșeli, propunând planuri noi și încercând să dărâme lucrarea bărbaților pe care îi rânduise Dumnezeu să îi învețe pe alții mesajul evangheliei. De la început biserica a avut de întâmpinat astfel de obstacole și va fi întotdeauna similar până la sfârșitul timpului.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 196, 197 engl. (cap. 19, 
Evrei și neamuri).„Legea ceremonială, dată de Dumnezeu prin Moise, cu sacrificiile și rânduielile ei, avea să fie obligatorie pentru evrei până când tipul a întâlnit antitipul în moartea lui Hristos ca Miel al lui Dumnezeu pentru a îndepăr-
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ta păcatul lumii. Atunci toate jertfele și sacrificiile ceremoniale aveau să fie abolite.”—The Review and Herald, 27 septembrie 1881. „A continua aceste rituri [ale legii ceremoniale] ar fi o insultă față de Iehova.” — Comentarii Biblice ale Noului Testament [E.G. White Comments], vol. 5,  p. 1140 engl. (cap. referitor la Ioan 13).
Vineri      9 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Ce jug nenecesar încercau unii dintre primii creștini să impună 

tuturor, ca cerință?
2. În ce moduri aș putea fi în pericol de a nutri o atitudine farisei-

că?
3. De ce era util ca apostolii și prezbiterii (bătrânii) să se strângă 

laolaltă și să discute?
4. Curvia este prevalentă (răspândită) astăzi, însă ce trebuie să 

spună biserica despre ea?
5. De ce nu ar trebui să fiu surprins de dizidenții existenți astăzi?
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    Lecția 3 Sabat, 17 iulie 2021

Conduși de Duhul Sfânt
Text de memorat: „Și o viziune i s-a arătat lui Pavel noaptea; un 

om din Macedonia stătea și l-a rugat, zicând: Haide în Macedonia, și 
ajută-ne.” (Fapte 16:9)„Strigătul macedonean ajunge la noi din toate direcțiile.”—Mărturii 
pentru comunitate, vol. 5, p. 86 engl. (cap. 7, Lucrătorii din colegiul nostru).
Recomandare pentru studiu:  Istoria faptelor apostolilor, p. 201-213 engl.       (cap. 20, Înălțând crucea); Mărturii pentru  
     comunitate, vol. 9, p. 43-48 engl. (secțiunea 1,       subcap. Nevoia de efort serios).
Duminică  11 iulie

1. COMPASIUNE CARE ÎNTĂREȘTE

a. După delegație, ce au făcut Pavel și Barnaba — și de ce s-au separat 
ei? Fapte 15:35-39. Ce putem învăța din modul în care încrederea 
lui Barnaba în Ioan Marcu l-a ajutat pe acesta? 2 Timotei 4:11. 

Fapte 15:35-39: „Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe norod și 
propovăduiau, cu mulți alții, Cuvântul Domnului. După câteva zile, Pavel a zis lui 
Barnaba: „Să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am 
vestit Cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac.” Barnaba voia să ia cu el și pe 
Ioan, numit Marcu, dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi 
părăsise din Pamfilia și nu-i însoțise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost 
destul de mare, ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe 
Marcu și a plecat cu corabia la Cipru.”

2 Timotei 4:11: „Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi 
este de folos pentru slujbă.”„[Pavel] nu era înclinat să scuze slăbiciunea lui Marcu de a dezerta din lucrare pentru siguranța și confortul căminului. El susținea că o persoană cu o rezistență atât de slabă era neadecvată pentru o lucrare care cerea răbda-re, tăgăduire de sine, curaj, devoțiune, credință și o dispoziție de a sacrifica, dacă era necesar, chiar viața însăși.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 202 engl. (cap. 20, Înălțând crucea).
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„Neînțelegerea aprinsă a lui Pavel și Barnaba, eșecurile și infirmitățile profeților și ale apostolilor, toate sunt prezentate neînfrumusețate, de că-tre Duhul Sfânt, care ridică vălul de deasupra inimii omenești. Acolo stau în fața noastră viețile credincioșilor, cu toate greșelile și nebuniile lor, care sunt raportate ca o lecție pentru toate generațiile care au urmat după ei. Dacă ei ar fi fost fără slăbiciuni, ar fi fost mai mult decât umani, și naturile noastre păcătoase ar ajunge la disperare cu privire la ajungerea vreodată a unui asemenea punct de excelență. Însă văzând unde au luptat ei și au căzut, unde au prins curaj din nou și au biruit prin harul lui Dumnezeu, noi suntem încurajați, și conduși să ne avântăm peste obstacolele pe care natura noas-tră degenerată ni le pune în cale.”—Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 12 engl. (cap. 1, Biografii biblice). 
Luni  12 iulie

2. PAVEL ȘI TIMOTEI

a. Încotro a mers apoi Pavel — și cine fusese inspirat de credința 
lui Pavel ceva mai devreme în Listra? Fapte 15:40, 41; 16:1, 2. 

Fapte 15:40, 41: „Pavel și-a ales pe Sila și a plecat, după ce a fost încredințat de 
frați în grija harului Domnului. El a străbătut Siria și Cilicia, întărind Bisericile.”

Fapte 16:1, 2: „În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Și iată că acolo era un 
ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Frații din 
Listra și Iconia îl vorbeau de bine.”„Între cei care fuseseră convertiți în Listra, și care au fost martori oculari ai suferințelor lui Pavel, era unul care mai apoi urma să devină un lucrător proeminent pentru Hristos, și care avea să împărtășească împreună cu apos-tolul încercările și bucuriile serviciului de pionier în câmpuri dificile. Acesta era un tânăr cu numele Timotei. Când Pavel a fost târât afară din cetate, acest ucenic tânăr era în numărul celor care au stat lângă corpul lui aparent lipsit de viață, și care l-au văzut ridicându-se, zdrobit și acoperit de sânge, însă cu laude pe buzele sale pentru că i se permisese să sufere de dragul lui Hris-tos.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 184 engl. (cap. 18, Predicând între păgâni). 
b. Ce plan a avut Pavel — și cu ce rezultate? Fapte 16:3-5. 

Fapte 16:3-5: „Pavel a vrut să-l ia cu el și, după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur, din 
pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatăl lui era grec. Pe 
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când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prez-
biterilor din Ierusalim. Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din 
zi în zi.”„Când Timotei era doar puțin mai mult decât un băiat, Pavel l-a luat cu el, ca tovarăș al său în lucru. Cele care îl învățaseră pe Timotei în copilăria lui au fost răsplătite să îl vadă pe fiul grijii lor asociat în părtășie strânsă cu marele apostol.  Pavel îl iubea pe Timotei pentru că Timotei Îl iubea pe Dumnezeu. Cunoașterea sa plină de pricepere a evlaviei experimentale și a adevărului îi dădea distincție și influență. Pietatea și influența vieții sale din cămin nu erau de o natură ieftină, ci [erau] pure, sensibile și necorupte de sentimente false. Influența morală a căminului său era semnificativă, lipsită de toane, neimpulsivă, neschimbătoare. Cuvântul lui Dumnezeu era regula care îl conducea pe Timotei... Instructorii săi de acasă au cooperat cu Dumnezeu în educarea acestui tânăr să poarte poverile care urma să vină asupra lui la o vârstă tânără.”—Comentarii Biblice ale Noului Testament [E.G.White Comments], vol. 7, p. 918 engl. (cap. referitor la 2 Timotei 3).  „Prin harul lui Hristos apostolii au fost făcuți ceea ce erau ei. Devoțiunea simplă și rugăciunea umilă, serioasă, au fost cele care i-au adus în comuniune strânsă cu El. Ei au stat laolaltă cu El în locurile cerești. Ei realizau mărimea datoriei lor față de El. Prin rugăciune serioasă, perseverentă ei au obținut în-zestrarea Duhului Sfânt, și apoi au mers, apăsați de povara salvării de suflete, umpluți cu zel de a extinde triumfurile crucii.”—Mărturii pentru comunitate, vol. 7, p. 32 engl. (secțiunea 1, subcap. Aceeași putere de revelat și astăzi).
Marți  13 iulie

3. DÂND ASCULTARE CHEMĂRII

a. Văzând cum Duhul Sfânt i-a călăuzit permanent pe apostoli, ce 
ar trebui să ia în considerare în mod serios, cu rugăciune, fieca-
re credincios? Fapte 16:6-10. 

Fapte 16:6-10: „Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în 
Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să 
intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și 
s-au coborât la Troa. Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om din Macedonia stătea 
în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte: „Treci în Macedonia și ajută-ne!” 
După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, 
căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia.”
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„Trăim acum într-un timp dintre cele mai solemne. Responsabilități im-portante zac asupra noastră. Câmpuri noi ne sunt deschise pentru lucru, și strigătul macedonean vine din toate direcțiile: ‚Haide dincoace ... și ajută-ne.’ Unii cer insistent chiar și numai o zi de lucru cu ei, dacă nu pot obține mai mult. Îngerii lui Dumnezeu pregătesc urechi să audă, și inimi să primească mesajul de avertizare. Și chiar în mijlocul nostru trăiesc suflete oneste, care nu au auzit niciodată până acum motivele credinței noastre. Oamenii pier din lipsă de cunoștință. Nici a suta parte nu se face din ceea ce s-ar putea face pentru a da lumii solia îngerului al treilea. Sunt persoane care vor fi răspunzătoare pentru sufletele care nu au auzit niciodată adevărul.” —The 
Review and Herald, 22 octombrie 1914. „Există câmpuri în apropierea propriilor noastre uși și de asemenea în țări străine, care se coc pentru seceriș. Domnul cheamă acum voluntari. Ieșiți, lucrători pentru Dumnezeu, plângând, purtând semințe prețioase; pentru că fără îndoială vă veți întoarce cu bucurie, aducând cu voi snopii voștri. Rugăciunile și lacrimile voastre trebuie să însoțească eforturile voas-tre, pentru ca trăsăturile nesfinte din caracterul vostru să nu mânjească lu-crarea sacră a lui Dumnezeu. Depindeți mai puțin de ceea ce puteți face voi, chiar prin cele mai bune eforturi ale voastre, și mai mult de ceea ce poate face Dumnezeu pentru voi în fiecare efort pentru slava numelui Său.”—Ibid., 15 decembrie 1885.„Strigătul macedonean vine din fiecare colț. Vor merge oamenii în ‚do-meniile obișnuite’ pentru a vedea dacă li se va permite să lucreze, sau vor merge ei în afară și vor lucra cum pot mai bine, depinzând de propriile lor posibilități și de ajutorul Domnului, începând într-un mod umil și creând un interes pentru adevăr în locurile în care nu s-a făcut nimic pentru a da mesajul de avertizare?Domnul i-a încurajat pe cei care au început în propria responsabilitate să lucreze pentru El, cu inimile lor pline de dragoste pentru sufletele care sunt gata să piară. Un adevărat spirit misionar va fi împărțit celor care caută cu seriozitate să Îl cunoască pe Dumnezeu și pe Isus Hristos, pe care L-a tri-mis El. Domnul trăiește și domnește. Tinerilor, mergeți în locurile spre care sunteți îndrumați de Spiritul Domnului. Lucrați cu mâinile voastre, ca să vă puteți întreține singuri, și pe măsură ce aveți oportunitatea, proclamați me-sajul de avertizare.”—Slujirea Medicală, p. 321 engl. (secțiunea 18, Amplitudinea 
lucrării, subcap. Eforturi auto-susținute).
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Miercuri 14 iulie

4. CÂȘTIGAREA DE SUFLETE ÎN MACEDONIA

a. Unde a fost concentrată în principal atenția apostolilor în Ma-
cedonia? Fapte 16:11, 12. 

Fapte 16:11, 12: „După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Sa-
motracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipi, care 
este cea dintâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea 
aceasta am stat câteva zile.”

b. Descrieți cum au ajuns primele convertiri în acea regiune — și 
ce putem învăța din aceasta. Fapte 16:13-15; Psalmii 25:9. 

Fapte 16:13-15: „În ziua Sabatului, am ieșit pe poarta cetății, lângă un râu, unde 
credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor, care 
erau adunate laolaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din ce-
tatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis 
inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa 
ei, ne-a rugat și ne-a zis: „Dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâ-
neți în casa mea.” Și ne-a silit să intrăm.”

Psalmii 25:9: „Pe cei umili îi va conduce în judecată; și pe cei umili îi va învăța 
calea Sa.” (engl. KJV, rom. BTF).„Adevărata umilință (în engl. în același timp „blândețe”) înmoaie și su-pune inima și dă minții o pregătire pentru cuvântul plantat ferm. Ea aduce gândurile în ascultare de Isus Hristos. Ea deschide inima pentru cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a fost deschisă cea a Lidiei.”—The Sanctified Life, p. 14.„Lidia a primit cu bucurie adevărul. Ea și familia ei au fost convertiți și botezați, și ea a stăruit de apostoli să își facă din casa ei căminul lor.” –Istoria 
faptelor apostolilor, p. 212 engl. (cap. 21, În regiunile de dincolo).
c. Explicați o situație prin care cineva făcea o afirmație adevărată, 

însă vătăma influența Autorului adevărului.  Fapte 16:16, 17. 

Fapte 16:16, 17: „Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o 
roabă, care avea un duh de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult câștig stăpânilor 
ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: „Oamenii aceștia sunt 
robii Dumnezeului celui Preaînalt și ei vă vestesc calea mântuirii.”
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„Această femeie era un agent special al lui Satan și adusese stăpânilor ei mult câștig prin ghicirea ei. Influența ei ajutase la întărirea idolatriei. Satan știa că împărăția sa era invadată, și el a recurs la acest  mijloc de a se împo-trivi lucrării lui Dumnezeu, sperând să amestece sofistăria sa cu adevărurile învățate de cei care proclamau solia evangheliei. Cuvintele de recomandare rostite de această femeie erau o vătămare pentru cauza adevărului, distră-gând mințile oamenilor de la învățăturile apostolilor și aducând dizgrație asupra evangheliei, și prin ele mulți au fost conduși să creadă că oamenii care vorbeau cu Spiritul și puterea lui Dumnezeu erau mânați de același spirit ca acest emisar al lui Satan.”—Ibid. 
d. Ce a fost constrâns Pavel să facă în favoarea ei? Fapte 16:18. 

Fapte 16:18: „Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a 
zis duhului: „În Numele lui Isus Hristos îți poruncesc să ieși din ea.” Și a ieșit chiar 
în ceasul acela.”„Deposedată de spiritul rău și restaurată într-o minte sănătoasă, femeia a ales să devină o urmașă a lui Hristos.”—Ibid., p. 213. 
Joi 15 iulie

5. SUFERIND CU HRISTOS

a. Când văzătoarea a fost în mod minunat eliberată din stăpânirea 
lui Satan, cum și-a îndreptat vrăjmașul mânia împotriva lui Pa-
vel și Sila? Fapte 16:19-22.

Fapte 16:19-22: „Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului 
lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au 
dat pe mâna dregătorilor și au zis: „Oamenii aceștia ne tulbură cetatea; sunt niște 
iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, 
nici să le urmăm.” Norodul s-a ridicat și el împotriva lor, și dregătorii au pus să le 
smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele.”„[Stăpânii femeii] au văzut că toată speranța de a obține bani din far-mecele și prezicerile ei se încheiase, și au înțeles că, dacă li s-ar fi permis apostolilor să își continue lucrarea, sursa lor de venit ar fi fost în scurt timp cu totul întreruptă.”—Sketches From the Life of Paul, p. 74. „Mulți alții din oraș erau interesați în a câștiga bani prin înșelătorii sata-nice, și aceștia, temându-se de influența unei puteri care putea atât de efici-
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ent să le oprească lucrarea, au stârnit un strigăt puternic împotriva servilor lui Dumnezeu...Mișcați de o frenezie (izbucnire violentă) de emoții agitate, mulțimea se ridică împotriva ucenicilor. Un spirit de turmă prevala și a fost încuviințat de autorități.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 213 engl. (cap. 21, În regiunile de 
dincolo). 
b. Descrieți cruzimea incredibilă exercitată asupra ucenicilor — 

și răspunsul lor. Fapte 16:23-25. 

Fapte 16:23-25: „După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au 
dat în grijă temnicerului să-i păzească bine.Temnicerul, ca unul care primise o ast-
fel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. 
Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, 
iar cei închiși îi ascultau.”„Apostolii au fost lăsați într-o condiție foarte dureroasă. Spatele lor cu răni deschise și sângerând era în contact cu pardoseala aspră de piatră, în timp ce picioarele lor au fost ridicate și legate strâns în obezi. În această poziție nenaturală ei au suferit tortură extremă; totuși ei nu au oftat, nici nu s-au plâns, ci conversau unul cu altul și se încurajau unul pe celălalt, și Îl lăudau pe Dumnezeu cu inimi recunoscătoare pentru faptul că au fost găsiți vrednici să sufere ocară pentru scumpul Său nume.”—Sketches From the Life 
of Paul, p. 75. 
Vineri  16 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Pe cine aș putea susține așa cum a susținut Barnaba pe Marcu?
2. Pe cine aș putea să pregătesc pentru a purta poveri, așa cum a fost 

pregătit Timotei?
3. Cum pot să trec la acțiune ca răspuns la strigătele macedonene de 

astăzi?
4. Unde s-ar putea să găsesc suflete umile, deschise pentru adevăr, 

așa cum a fost Lidia?
5. De ce este util pentru mine să studiez experiența grea a lui Pavel și 

Sila?
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    Lecția 4 Sabat, 24 iulie 2021

Slavă în interiorul unei celule
Text de memorat: „Nu te bucura de mine, vrăjmașul meu: când 

voi cădea, mă voi ridica; când șed în întuneric, Domnul va fi o lumină 
pentru mine.” (Mica 7:8 engl. KJV)„Hristos era lângă [Pavel și Sila în carcera subterană din Filipi], și lumina prezenței Sale iradia întunericul cu slava din curțile de sus.” —Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 35 engl. (cap. 2, Fericirile).
RECOMANDARE PENTRU STUDIU:  Istoria faptelor apostolilor, p. 214-220 engl.                                 (cap. 21, În regiunile de dincolo).
Duminică 18 iulie

1. RĂSCOLIT (COPLEȘIT) DE IUBIRE

a. Când Hristos este în inimile noastre, ce se întâmplă dacă sun-
tem aruncați în închisoare din pricina adevărului? Mica 7:8. 

Mica 7:8: „Nu te bucura de mine, vrăjmașul meu: când voi cădea, mă voi ridica; 
când șed în întuneric, Domnul va fi o lumină pentru mine” (engl. KJV, rom. BTF). „Vrăjmașii noștri ne pot arunca în închisoare, însă pereții închisorii nu pot întrerupe comunicarea dintre Hristos și sufletele noastre. Unul care vede fiecare slăbiciune a noastră, care este familiarizat cu fiecare încercare, este deasupra tuturor puterilor pământești; și îngerii pot veni la noi în celu-la singuratică, aducând lumină și pace din cer. Închisoarea va fi ca un palat, pentru că cei bogați în credință locuiesc acolo; și pereții întunecoși vor fi luminați cu lumină cerească.”—Slujitorii evangheliei, p. 424 [ediția 1892 engl.].„Slava lui Dumnezeu a pătruns prin pereții închisorii, inundând cu raze glorioase de lumină cerească cea mai întunecată carceră subterană. Sfinții Săi pot suferi, însă suferințele lor vor răspândi, ca și în cazul apostolilor din vechime, credința lor, și vor câștiga suflete la Hristos și vor slăvi numele Său.”—The Upward Look, p. 315.„Domnul știe totul despre servii Săi credincioși, care de dragul Său zac în închisori sau care sunt alungați pe insule singuratice. El îi mângâie cu prezența Sa. Când pentru adevăr credinciosul stă la bara tribunalelor ne-
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drepte, Hristos stă de partea sa. Toate reproșurile care cad asupra lui, cad asupra lui Hristos. Hristos este condamnat din nou în persoana ucenicului Său. Când vreunul este închis între zidurile închisorii, Hristos îi copleșește inima cu dragostea Sa.”—Hristos, Lumina lumii, p. 669 engl. (cap. 73, Să nu vi se 
tulbure inima). 
Luni 19 iulie

2. O LECŢIE PENTRU NOI

a. Când privim la atitudinea lui Pavel și Sila în închisoarea din Fi-
lipi, ce ar trebui să păstrăm mereu în minte? Filipeni 2:14, 15. 

Filipeni 2:14, 15: „Faceți toate lucrurile fără cârtiri și dispute, ca să fiți ireproșabili 
și nevinovați, fiii lui Dumnezeu, fără mustrare, în mijlocul unei națiuni strâmbe și 
perverse, printre care străluciți ca lumini în lume” (engl. KJV, rom. BTF).„În întunericul complet și dezolarea (singurătatea tristă și apăsătoare a) închisorii, [Pavel și Sila] se încurajau unul pe altul cu cuvinte de rugăciune și cântau laude lui Dumnezeu pentru că au fost găsiți vrednici să sufere rușine de dragul Său. Inimile lor erau înveselite de o dragoste profundă și serioasă pentru cauza Răscumpărătorului lor. Pavel se gândea la persecuția asupra ucenicilor lui Hristos, în care el fusese un instrument, și se bucura că ochii lui fuseseră deschiși să vadă și inima lui să simtă puterea adevărurilor glori-oase pe care cândva le disprețuia. Cu uimire, ceilalți prizonieri auzeau sunetul rugăciunii și al cântărilor, care se auzea din închisoarea de maximă securitate. Ei fuseseră obișnuiți să audă țipete și tânguieli, blesteme și înjurături, care sfâșiau tăcerea nopții; însă niciodată până atunci nu auziseră ei cuvinte de rugăciune și laudă înălțându-se din acea celulă sumbră. Gărzile și prizonierii se mirau și se în-trebau cine puteau fi acești oameni care, în frig, flămânzi și torturați, puteau totuși să se bucure.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 213, 214 engl. (cap. 21, În 
regiunile de dincolo).„Pavel și Sila au suferit pierderea tuturor lucrurilor. Ei au suferit biciu-ire și au fost aruncați brutal pe pavajul rece al temniței, într-o poziție din-tre cele mai dureroase, cu picioarele ridicate și fixate în butuci. Au ajuns murmure și plângeri la urechea temnicerului? Nicidecum! Dinspre interi-orul temniței, glasuri întrerupeau tăcerea miezului de noapte cu cântări de bucurie și laudă la adresa lui Dumnezeu. Acești ucenici erau încurajați de o dragoste profundă și serioasă pentru cauza Mântuitorului lor, pentru care sufereau.
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Când adevărul lui Dumnezeu ne umple inimile, ne absoarbe afecțiunile și ne controlează viețile, noi vom considera, de asemenea, ca o bucurie să suferim de dragul adevărului. Niciun zid al închisorii, niciun rug de martir nu va putea atunci să ne înspăimânte și să ne rețină de la marea lucrare. Vino, o suflete al meu, la Calvar. Observă viața umilă a Fiului lui Dumnezeu. El era ‚un om al durerii și obișnuit cu suferința.’ Privește disprețul la care este supus, agonia Sa în Ghetsimani, și învață ce este tăgăduirea de sine. Suferim noi lipsuri? Așa a fost și cu Isus, Maiestatea cerului. Însă sărăcia Lui a fost de dragul nostru. Suntem noi socotiți între cei bogați? La fel a fost și El. Însă a consimțit ca de dragul nostru, să devină sărac, pentru ca prin sărăcia Lui noi să putem fi făcuți bogați. În Hristos noi avem exemplificată tăgăduirea de sine... Noi nu facem nici măcar a douăzecea parte din ceea ce am putea face, dacă am fi treji.”—Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 406, 407 engl. (cap. 33, Zecimi și daruri).
Marți 20 iulie

3. CEL ATOTPUTERNIC INTERVINE

a. Întrucât Cel Atotputernic a auzit rugăciunile și laudele care se 
ridicau din închisoare la miezul nopții, ce a făcut El — și cum 
poate aceasta să înalțe sufletele credincioase în zilele finale ale 
pământului? Fapte 16:26; Psalmii 103:13, 17-22. 

Fapte 16:26: „Deodată, s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clă-
tinat temeliile temniței. Îndată, s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile 
fiecăruia.”

Psalmii 103:13, 17-22: „Cum se îndură un tată de copiii lui, așa Se îndură Dom-
nul de cei ce se tem de El... (17-22) Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei 
ce se tem de El și îndurarea Lui, pentru copiii copiilor lor, pentru cei ce păzesc le-
gământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească. Domnul Și-a 
așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia Lui stăpânește peste tot. Binecuvân-
tați pe Domnul, îngerii Lui, care sunteți tari în putere, care împliniți poruncile Lui 
și care ascultați de glasul cuvântului Lui! Binecuvântați pe Domnul, toate oștirile 
Lui, robii Lui, care faceți voia Lui! Binecuvântați pe Domnul, toate lucrările Lui, în 
toate locurile stăpânirii Lui! Binecuvântează, suflete, pe Domnul!”„Pavel și Sila se rugau și cântau laude lui Dumnezeu; și îngeri au fost trimiși din cer pentru a-i elibera. Pământul s-a cutremurat sub pașii acestor mesageri cerești, și ușile închisorii au fost deschise, eliberându-i pe prizoni-eri.” – My Life Today, p. 20.
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„Când decretul emis de diferiții conducători ai creștinătății împotriva păzitorilor poruncilor va retrage protecția guvernului și îi va abandona în mâinile celor care doresc distrugerea lor, poporul lui Dumnezeu va fugi din orașe și sate... Însă mulți din toate națiunile și de toate clasele, din poziții  înalte și umile, bogați și săraci, negri și albi, vor fi aruncați în cea mai ne-dreaptă și crudă robie. Cei iubiți de Dumnezeu vor petrece zile obositoare, legați în lanțuri, închiși în spatele gratiilor închisorilor, condamnați să fie omorâți, unii aparent lăsați să moară de foame în închisori întunecate și res-pingătoare. Nicio ureche omenească nu este deschisă pentru gemetele lor; nicio mână omenească nu este gata să le ofere ajutor.Își va uita Domnul poporul Său în această oră de încercare? L-a uitat El pe credinciosul Noe când judecățile au fost aduse asupra lumii antediluviene? A uitat El de Lot când focul a coborât din cer pentru a consuma cetățile din câmpie? L-a uitat El pe Iosif înconjurat de idolatri în Egipt? A uitat El de Ilie când jurământul Izabelei îl amenința cu soarta profeților lui Baal? A uitat El de Ieremia în casa-temniță întunecată și mohorâtă? A uitat El de cei trei dem-nitari în cuptorul de foc? Sau de Daniel în groapa cu lei?... Domnul oștirilor a spus: ‚Cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Lui.’  (Zaharia 2:8).Deși vrăjmașii pot să îi arunce în închisoare, totuși zidurile temnițelor nu pot întrerupe comunicarea dintre sufletele lor și Hristos. Unul care vede fiecare slăbiciune, care este familiarizat cu fiecare încercare, este deasupra tuturor puterilor pământului; și îngerii vor veni la ei în celule singuratice, aducând lumină și pace din cer. Închisoarea va deveni ca un palat, pentru că cei bogați în credință locuiesc acolo, și pereții sumbri vor fi luminați cu lumină cerească la fel ca atunci când Pavel și Sila se rugau și cântau laude la miezul nopții în temnița din Filipi.Judecățile lui Dumnezeu vor fi revărsate asupra celor care caută să asu-prească și să distrugă poporul Său.”—Marea luptă, p. 626, 627 engl. (cap. 39, 
Timpul de strâmtorare).
Miercuri 21 iulie

4. ATINS DE MINUNEA LUI DUMNEZEU

a. Cum a reacționat temnicerul când a văzut că prin intermediul 
cutremurului devenise posibil ca prizonierii să scape — și ce 
mărturie puternică pentru Hristos a dat Pavel? Fapte 16:27-30. 

Fapte 16:27-30: „Temnicerul s-a deșteptat și, când a văzut ușile temniței deschise, 
a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a stri-
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gat cu glas tare: „Să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici.” Atunci, temnicerul 
a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele 
lui Pavel și ale lui Sila, i-a scos afară și le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să 
fiu mântuit?”„[Temnicerul] simțea că în mod sigur moartea urma să fie pedeapsa pentru aparenta sa necredincioșie. El a strigat în amărăciunea spiritului că era mai bine pentru el să moară de propria sa mână decât să se supună unei execuții dizgrațioase. El era pe punctul de a se sinucide, când Pavel a strigat cu o voce tare: ‚Nu îți fă niciun rău; pentru că noi toți suntem aici.’Severitatea cu care temnicerul îi tratase pe apostoli nu le stârnise resen-timentul, sau altfel i-ar fi permis să se sinucidă. Ci inimile lor erau pline de dragostea lui Hristos, și ei nu țineau nicio ranchiună contra persecutorilor lor. Temnicerul și-a lăsat sabia să cadă și a strigat după lumină. El s-a grăbit în închisoarea interioară și, căzând în fața lui Pavel și a lui Sila, le-a implorat iertarea. El i-a adus apoi în curtea deschisă și i-a întrebat: ‚Domnilor, ce tre-buie să fac ca să fiu salvat?’ El tremurase din cauza mâniei lui Dumnezeu exprimate în cutremur; el fusese gata să moară de propria sa mână, de teama pedepsei din partea legii romane, când credea că prizonierii scăpaseră; însă acum toate aceste lucruri erau pentru el de puțină semnificație comparativ cu noua și ciudata teamă care îi agita mintea, și cu dorința sa de a poseda acea liniște și voioșie manifestate de apostoli în suferința lor extremă și în abuzuri...El și-a văzut condiția deplorabilă în contrast cu cea a ucenicilor, și cu umilință adâncă și reverență le-a cerut să îi arate calea vieții.”—Sketches 
From the Life of Paul, p. 77, 78. 
b. Descrieți cum a lucrat Duhul Sfânt în această criză. Fapte 16:31-

36. 

Fapte 16:31-36: „Pavel și Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit, 
tu și casa ta.” Și i-au vestit Cuvântul Domnului, atât lui, cât și tuturor celor din casa 
lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și 
a fost botezat îndată, el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a 
bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Când s-a făcut ziuă, dregătorii 
au trimis pe cei ce purtau nuielele să spună temnicerului: „Dă drumul oamenilor 
acelora.” Și temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte: „Dregătorii au trimis să vi se 
dea drumul; acum dar, ieșiți afară și duceți-vă în pace.”„O influență sfințitoare s-a răspândit între deținuții închisorii, și mințile tuturor au fost deschise să asculte adevărurile rostite de apostoli. Ei erau 
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convinși că Dumnezeul căruia îi slujeau acești oameni îi eliberase în mod miraculos din captivitate.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 217 engl. (cap. 21, În 
regiunile de dincolo). 
Joi 22 iulie

5. MERITĂ SĂ SUFERI

a. Când magistrații au aflat că Pavel și Sila erau cetățeni romani, 
ce au făcut ei, și cum s-au supus apostolii? Fapte 16:37-39. 

Fapte 16:37-39: „Dar Pavel le-a zis: „După ce ne-au bătut cu nuiele în fața tuturor 
fără să fim judecați, pe noi, care suntem romani, ne-au aruncat în temniță, și acum 
ne scot afară pe ascuns! Nu merge așa! Să vină ei singuri să ne scoată afară!” Cei 
ce purtau nuielele au spus aceste cuvinte dregătorilor. Aceștia s-au temut când au 
auzit că sunt romani. Dregătorii au venit să-i potolească, i-au scos afară din tem-
niță și i-au rugat să părăsească cetatea.”„Magistrații se temeau de influența apostolilor asupra oamenilor și se temeau, de asemenea, de Puterea care intervenise în favoarea acestor oa-meni inocenți. Acționând conform instrucțiunii date de Hristos, apostolii nu doreau să își impună prezența acolo unde aceasta nu era dorită.”—Istoria 
faptelor apostolilor, p. 218 engl. (cap. 21, În regiunile de dincolo). 
b. După încercarea aspră pe care au înfruntat-o Pavel și Sila —

foarte interesant — cine pe cine a mângâiat înainte de plecare? 
Fapte 16:40. Ce au concluzionat apostolii cu privire la timpul 
petrecut de ei în Filipi? Filipeni 1:29. 

Fapte 16:40: „Ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei; și, după ce au văzut 
și mângâiat pe frați, au plecat.”

Filipeni 1:29: „Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți 
în El, ci să și pătimiți pentru El.”„Apostolii nu au considerat zadarnice ostenelile lor în Filipi. Ei întâm-pinaseră multă împotrivire și persecuție; însă intervenția Providenței în fa-voarea lor, și convertirea temnicerului și a casei lui au făcut mai mult decât să ispășească ocara și suferința pe care ei le suferiseră. Vestea întemnițării lor nedrepte și a eliberării lor miraculoase devenise cunoscută în toată regi-
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unea aceea, și aceasta a adus lucrarea apostolilor în atenția unui număr larg de oameni, la care altfel nu s-ar fi ajuns. Eforturile lui Pavel în Filipi au avut ca rezultat întemeierea unei biserici al cărui număr de membri a crescut constant. Zelul și devoțiunea lui și, mai presus de toate, disponibilitatea lui de a suferi de dragul lui Hristos, au exer-citat o influență profundă și durabilă asupra celor convertiți. Ei prețuiau adevărurile prețioase pentru care apostolii sacrificaseră atât de mult, și se dedicară cu toată inima cauzei Răscumpărătorului lor.”—Ibid.
Vineri  23 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Dacă sunt întemnițat pentru adevăr, care ar trebui să fie priorita-
tea mea? 

2. Cum ar trebui să mă motiveze suferința lui Hristos și a apostolilor 
Săi?

3. Ce mă învață cutremurul din Filipi despre Dumnezeul căruia Îi slu-
jesc eu?

4. Descrieți cum a fost transformat brutalul temnicer.
5. Ce roade au rezultat din chemarea lui Dumnezeu adresată lui Pa-

vel de a merge în Macedonia?
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    Lecția 5 Sabat, 31 iulie 2021

Apelând la minți și la inimi
Text de memorat: „Și de vremurile de neștiință Domnul nu a ținut 

seama; însă poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să 
se pocăiască.” (Fapte 17:30 engl. KJV)„Eforturile noastre nu trebuie să înceteze pentru că adunările pu-blice au fost întrerupte pentru un timp. Atât timp cât există persoane interesate, trebuie să le oferim ocazia să afle adevărul.” – Evanghelizarea, p. 337 engl. (cap. 10, Întemeindu-i și păstrându-i pe noii convertiți).
Recomandare pentru studiu: Istoria faptelor apostolilor, p. 225-242 engl.                                                      (cap. 22, Tesalonic; cap. 23, Bereea și Atena).
Duminică 25 iulie

1. VORBIND TREI SABATE

a. După Filipi, descrieți următoarea misiune a lui Pavel și Sila. 
Fapte 17:1-3.

Fapte 17:1-3: „Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesa-
lonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 
Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul 
trebuia să pătimească și să învieze din morți. „Și acest Isus, pe care vi-L vestesc eu”, 
zicea el, „este Hristosul.”„După ce a părăsit Filipi, Pavel și Sila și-au croit drum spre Tesalonic. Ei au avut acolo privilegiul de a se adresa unei mari mulțimi de oameni în sinagogă, cu un rezultat bun. Înfățișarea lor prezenta dovada tratamentului rușinos primit de ei recent, și reclama o explicație cu privire la ce suferiseră. Ei au dat aceasta fără să se înalțe pe ei înșiși, ci măreau harul lui Dumne-zeu, care îndeplinise eliberarea lor. Cu toate acestea, apostolii simțeau că nu aveau timp să zăbovească asupra propriilor lor dureri. Ei erau împovărați cu mesajul lui Hristos, și aveau o seriozitate profundă în această lucrare. Pavel a făcut clare în mințile tuturor ascultătorilor săi dornici să accepte dovezile cu privire la acest subiect, profețiile din Vechiul Testament, care se refereau la Mesia, și armonia acelor profeții cu viața și învățăturile lui Hris-tos.” – Sketches From the Life of Paul, p. 81, 82. 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2021 35

„Pavel era un Adventist; el a prezentat importantul eveniment al celei de-a doua veniri a lui Hristos cu o asemenea putere și logică încât asupra minților celor din Tesalonic s-a produs o impresie profundă, care nu s-a șters niciodată.”—Ibid., p. 83.
Luni 26 iulie

2. AGITAŢIE

a. Cum a fost primit mesajul în Tesalonic? Fapte 17:4. 

Fapte 17:4: „Unii din ei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe 
femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila.”„Când adevărurile evangheliei au fost astfel proclamate în Tesalonic cu mare putere, atenția unor mari mulțimi a fost captivată.”— Istoria faptelor 
apostolilor, p. 229 engl. (cap. 22, Tesalonic).
b. Descrieți modul în care vrăjmașul sufletelor și-a manifestat 

mânia geloasă — și ce putem învăța astăzi din această expe-
riență. Fapte 17:5-8.

Fapte 17:5-8: „Dar iudeii care nu crezuseră, de pizmă, au luat cu ei niște oameni 
fără căpătâi din mulțime, au făcut gloată și au întărâtat cetatea. S-au năpustit asu-
pra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară, la norod. Fiindcă 
nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și 
strigau: „Oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici, și Iason i-a găzduit. 
Ei toți lucrează împotriva poruncilor Cezarului și spun că este un alt Împărat: Isus.” 
Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pe dregătorii cetății.”„[Evreii invidioși] au agitat prin afirmații false, viclean ticluite, pasiunile gloatei fără valoare, și i-au incitat să inițieze un asalt plin de revoltă asupra casei lui Iason, domiciliul temporar al apostolilor. Ei au făcut aceasta cu o furie mai asemănătoare celei a fiarelor sălbatice decât a oamenilor. Ei fuse-seră instruiți de iudei să îi aducă afară pe Pavel și Sila, și să îi târască în fața autorităților, acuzându-i că ei ar crea toată această agitație, și că ar stârni o răscoală. Când pătrunseră cu forța în casă, totuși, ei au descoperit că apostolii nu erau acolo. Prietenii care înțeleseseră ce urma să se întâmple, îi scoseseră în grabă din oraș...
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Cei care predică în zilele noastre un adevăr nepopular întâmpină o îm-potrivire hotărâtă, la fel ca apostolii. Ei au nevoie să nu se aștepte la o privire mai favorabilă din partea majorității pretinșilor creștini, decât a primit Pa-vel de la frații săi evrei. Va exista o unire împotriva lor a elementelor opo-nente; pentru că oricât de diferite unele de altele ar fi variatele organizații în sentimentele și credința lor religioasă, forțele lor sunt unite în călcarea sub picioarele lor a poruncii a patra din legea lui Dumnezeu.Cei care nu vor accepta ei înșiși adevărul sunt foarte zeloși ca nici alții să nu îl primească; și nu lipsesc cei care în mod perseverent fabrică înșelătorii și stârnesc pasiunile josnice ale poporului pentru a face fără efect adevărul lui Dumnezeu. Însă mesagerii lui Hristos trebuie să se înarmeze cu veghere și rugăciune, și să meargă înainte cu credință, fermitate, curaj, și în numele lui Isus, să își continue lucrarea lor, așa cum au făcut apostolii. Ei trebuie să dea lumii sunetul de avertizare, învățându-i pe călcătorii legii ce este pă-catul, și indicându-le la Hristos, ca marele și singurul remediu contra lui.” —Sketches From the Life of Paul, p. 84-86. 
Marți 27 iulie

3. LUCRÂND CU MINŢI DIFERITE

a. Ce binecuvântare au găsit la Bereea — și cum este aceasta o 
lecție pentru noi? Fapte 17:10-12. 

Fapte 17:10-12: „Frații au trimis îndată, noaptea, pe Pavel și pe Sila la Bereea. 
Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Iudeii aceștia aveau o inimă mai alea-
să decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturi-
le în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Mulți dintre ei și din femeile 
cu vază ale grecilor și mulți bărbați au crezut.”„Apostaziile au apărut și Domnul a permis ca lucruri de această natură să se dezvolte în trecut pentru a arăta cât de ușor va fi condus în eroare poporul Său atunci când depinde de cuvintele oamenilor în loc să cerceteze Scripturile pentru ei înșiși, cum făceau sufletele nobile din Bereea, pentru a vedea dacă aceste lucruri sunt așa.”—Solii alese, vol. 2, p. 394 engl. (cap. 51, 
Loial sau neloial).„Fiecare persoană care pretinde a crede că Domnul va veni în curând să cerceteze Scripturile ca niciodată mai înainte; pentru că Satan este hotărât să încerce orice schemă posibilă pentru a ține sufletele în întuneric și a orbi mintea față de pericolele timpurilor în care trăim. Fiecare credincios să își ia Biblia cu rugăciune serioasă, ca să poată fi iluminat de Duhul Sfânt cu 
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privire la ce este adevăr, pentru ca să poată cunoaște mai mult despre Dum-nezeu și despre Isus Hristos, pe care L-a trimis El. Căutați după adevăr ca după comori ascunse, și dezamăgiți-l pe vrăjmaș. Timpul de încercare este chiar asupra noastră, pentru că marea strigare a îngerului al treilea a înce-put deja în revelarea neprihănirii lui Hristos, Răscumpărătorul iertător de păcate. Acesta este începutul luminii îngerului a cărui slavă va umple între-gul pământ. Pentru că este lucrarea fiecăruia dintre cei la care a venit solia de avertizare să Îl înalțe pe Isus, să Îl prezinte lumii.”—Ibid., vol. 1, p. 362, 363 engl. (cap. 56, Un adevăr ce poartă acreditarea divină).
b. Spre ce fel de loc a fost evacuat cu grăbire Pavel, și de ce? Fapte 

17:13-15. 

Fapte 17:13-15: „Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea Cuvân-
tul lui Dumnezeu și în Bereea, au venit acolo, ca să tulbure și să ațâțe noroadele. 
Atunci, frații au pornit îndată pe Pavel spre mare; Sila și Timotei au rămas în Be-
reea. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcina-
rea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el.”„Orașul Atena era metropola păgânismului. Aici Pavel nu s-a întâlnit cu o populație ignorantă, credulă, ca în Listra, ci cu un popor faimos pen-tru inteligența și cultura sa. Peste tot ochiul întâlnea statui ale zeilor lor și ale eroilor zeificați din istorie și poezie, în timp ce arhitectură magnifi-că și picturi măiestrite reprezentau slava națională și închinarea popula-ră a zeităților păgâne. Simțurile oamenilor erau fermecate de frumusețea și splendoarea artei. În orice parte, sanctuarele și templele, care implicau cheltuieli nespuse, își înălțau formele masive. Victoriile armelor și faptele oamenilor celebrați erau comemorate de sculptură, altare și tăblii. Toate acestea făceau din Atena o vastă galerie de artă.” — Istoria faptelor apostolilor, p. 233, 234 engl. (cap. 23, Bereea și Atena).
Miercuri 28 iulie

4. INTELIGENŢI... TOTUȘI ÎNȘELAŢI

a. Descrieți introducerea lui Pavel în cultura ateniană.  
Fapte 17:16-21. 

Fapte 17:16-21: „Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea 
acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii 
temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care-i 
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întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el. Și unii ziceau: 
„Ce vrea să spună palavragiul acesta?” Alții, când l-au auzit că vestește pe Isus și 
învierea, ziceau: „Pare că vestește niște dumnezei străini.” Atunci l-au luat, l-au dus 
la Areopag și au zis: „Putem să știm care este această învățătură nouă pe care o 
vestești tu? Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să 
zică aceasta.” Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau 
vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou.”„În acest mare oraș, în care Dumnezeu nu era adorat, Pavel era apăsat de un sentiment de singurătate, și el tânjea după simpatia și ajutorul tovarășilor săi de lucru. În ceea ce privea prietenia umană, el se simțea complet singur. În epistola sa către tesaloniceni, el își exprimă sentimentele prin cuvintele ‚lăsat singur în Atena’ (1 Tesaloniceni 3:1 engl. KJV). Obstacole care erau aparent de nedepășit i se prezentau în față, făcând să i se pară aproape fără speranță să încerce să ajungă la inimile poporului.În timp ce îi aștepta pe Sila și Timotei, Pavel nu a stat trândav. El ‚dez-bătea... în sinagogă cu iudeii, și cu persoanele devotate, și în piață zilnic cu cei ce îl întâlneau.’ Însă lucrarea sa principală în Atena era de a duce vestea salvării la acei care nu aveau nicio concepție bine informată despre Dumnezeu și despre scopul Său în favoarea rasei căzute. Apostolul urma să întâlnească în scurt timp păgânismul în forma sa cea mai subtilă, mai ademenitoare...Unii erau pregătiți să îl ridiculizeze pe apostol ca pe unul care era mult sub ei toți, atât din punct de vedere social, cât și intelectual...[Cu toate acestea, toți cei] care veneau în contact cu el vedeau curând că el avea o rezervă de cunoștințe chiar mai mare decât a lor. Puterea sa intelectuală impunea respectul celor învățați; în timp ce raționamentele sale serioase, logice, și puterea sa oratorică rețineau atenția tuturor celor ce compuneau auditoriul său. Ascultătorii săi recunoșteau faptul că el nu era un novice, ci era capabil să întâmpine toate clasele cu argumente convin-gătoare în sprijinul doctrinelor pe care le prezenta. Astfel apostolul a stat neînfricat, înfruntându-și adversarii pe propriul lor teren, combătând logi-ca cu logică, filozofia cu filozofie, elocvența cu elocvență.” — Istoria faptelor 
apostolilor, p . 234-236 engl. (cap. 23, Bereea și Atena).
b. Ce punct este pierdut din vedere de aceia din zilele de astăzi, 

care se închină mediului (naturii)? Fapte 17:22-28. 

Fapte 17:22-28: „Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: „Bărbați 
atenieni! În toate privințele vă găsesc foarte religioși. Căci, pe când străbăteam 
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cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am 
descoperit chiar și un altar pe care este scris: ‘Unui Dumnezeu necunoscut!’ Ei 
bine, ceea ce voi cinstiți, fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a 
făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește 
în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea 
trebuință de ceva, El, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca 
toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului; le-a 
așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe 
Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de 
fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din 
poeții voștri: ‘Suntem din neamul Lui…’„Prin sine însuși [omul] nu poate interpreta natura fără să o pună deasupra lui Dumnezeu. El este într-o condiție similară cu cea a atenieni-lor, care, între altarele lor dedicate închinării naturii, aveau unul care era inscripționat: ‚Unui Dumnezeu necunoscut.’ Dumnezeu le era într-adevăr necunoscut. El este necunoscut tuturor celor care se dedică studiului natu-rii fără călăuzirea Învățătorului divin. Ei vor ajunge în mod sigur la concluzii greșite.”—Mărturii, vol. 8, p. 257 engl. (secțiunea 5, Cunoștința esențială, subcap. 
Eșecul omului în interpretarea naturii). 
Joi 29 iulie

5. REALITATE ȘI PUNCT CENTRAL

a. Ce apel adresat atenienilor ne face pe noi, cei cărora ni s-a 
încredințat mai multă lumină decât lor și care trăim în timpul 
judecății de cercetare, să ne trezim? Fapte 17:29-31.

Fapte 17:29-31: „Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să 
credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei ciopli-
te cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de 
neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, 
pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care 
L-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netă-
găduită prin faptul că L-a înviat din morți…”„Înainte ca vreunii să poată intra în căminurile celor binecuvântați, ca-zurile acestora trebuie să fie investigate și caracterele și faptele lor trebuie să fie revizuite în fața lui Dumnezeu. Toți trebuie să fie judecați conform lucrurilor scrise în cărți și să primească răsplata după cum au fost faptele lor. Această judecată nu are loc la moarte. Remarcați cuvintele lui Pavel: ‚El a 
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rânduit o zi, în care El va judeca lumea în neprihănire prin acel Om pe care L-a rânduit; despre care El a dat asigurare tuturor oamenilor, prin faptul că El L-a înviat dintre cei morți.’ (Fapte 17:31 engl. KJV.) Aici apostolul a afir-mat în mod clar că un timp specific, pe atunci în viitor, fusese fixat pentru judecarea lumii.” – Marea luptă, p. 548 engl. (cap. 33, Prima mare înșelăciune). 
b. Cum s-a concluzionat lucrarea lui Pavel în Atena? Fapte 17:32-

34. 

Fapte 17:32-34: „Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar 
alții au zis: „Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată.” Astfel, Pavel a ieșit 
din mijlocul lor. Totuși unii au trecut de partea lui și au crezut; între aceștia erau 
Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei.”„La încheierea lucrărilor sale, el [Pavel] a privit spre rezultatele muncii sale. Din marea adunare [din Atena] care ascultase cuvintele sale elocvente, doar trei se convertiseră la credință. El a decis atunci că din acel moment, el urma să mențină simplitatea evangheliei. El era convins că învățătura lumii era lipsită de putere pentru a mișca inimile oamenilor și că, în schimb, evan-ghelia era puterea lui Dumnezeu spre salvare.” – Comentarii Biblice ale Noului 
Testament [E.G.White Comments], vol. 6, p. 1062 engl. (cap. referitor la Fapte 17).
Vineri  30 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Ce pot să învăț eu din zelul apostolilor după durerea lor din Filipi?
2. Cum se va repeta în curând experiența generală din Tesalonic a lui 

Pavel?
3. Ce atitudine din Bereea este vitală pentru noi astăzi?
4. În ce moduri este societatea de astăzi similară cu cea care exista în 

Atena?
5. Ce lecție învățată de Pavel în Atena e necesar să o învăț și eu, de 

asemenea?
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SABAT, 7 AUGUST 2021
Darul Sabatului Întâi pentru 

Departamentul 
de Educație 

al Conferinței GeneraleAcum, mai mult ca oricând, este nevo-ie să investim în educația copiilor noștri. Bombardați cum sunt de toate lucrurile acestei lumi, este din ce în ce mai dificil să îi protejăm de vicleniile vrăjmașului. Ceea ce era cândva limitat în accesibilitate este acum în mod literal atașat de copiii noștri prin telefoanele „inteligente” și alte dispozitive. Cum putem fi pregătiți noi pentru lucrarea de evanghelizare când propriii noștri copii nu pot fi pregătiți pentru ea? „Adevărata educație este instruire misionară. Fiecare fiu și fiică a lui Dumne-zeu este chemat să fie un misionar; suntem chemați în serviciul lui Dumnezeu și al semenilor noștri; și a ne califica pentru această lucrare ar trebui să fie scopul educației noastre.”— Pe urmele Marelui Medic, p. 395 engl. (cap. 34, Adevărata 
educație, o instruire misionară).Timp de mulți ani, biserica a sperat să aibă un curriculum ușor accesibil pentru educarea copiilor noștri. Acum Consiliul Conferinței Generale face din aceasta o prio-ritate. Lucrând în parteneriat cu educatorii noștri și cu unitățile noastre din întreaga lume, lucrarea de pregătire a acestui curriculum este acum destul de înaintată. Proiectul este uriaș și contribuțiile voastre generoase pot ajuta în trei lucruri: cu pregătirea materialelor, cu traducerea materialelor și cu punerea lor la dispoziție în acele locuri afectate de sărăcie. E nevoie de un curriculum complet, de la grădiniță până la clasa a 12-a. Aceasta cere timp, resurse, și personal bine calificat pentru a pregăti manualele și caietele de activități. Sprijinul vostru face posibil să pregătim materiale de cea mai înaltă calitate, așa încât elevii care le folosesc să fie „calificați pentru utilitate în această viață și pentru slujirea lui Dumnezeu de-a lungul veșniciei.”—Sfaturi pentru părinți, 
profesori și elevi, p. 495 engl. (cap. 69, O instruire misionară).Materialele se pregătesc pentru a facilita traducerea, pentru a fi cu ușurință adaptate în biserică la nivel mondial. Sprijinul vostru ne ajută să pregătim materia-le, care să fie folosite atât pentru școala din cămin, cât și în școlile bisericii. În unele locuri, accesul la acest material este dincolo de abilitățile financiare ale multora. Sprijinul vostru ne va permite să facem disponibile aceste materiale și în regiunile sărace și în cele care nu pot avea un cuvânt de spus, la un preț pe care să și-l poată permite. Înțelegem că proiectul este vast, însă merită din plin. Cu genero-zitatea voastră vom produce materiale pentru materii începând de la matematică la limbă și științe sociale, care îi vor pregăti pe cei mai tineri dintre noi să ducă solia evangheliei în toată lumea. Vă mulțumim în avans și fie ca Domnul să binecuvânteze darurile și pe dăruitori. 

Departamentul de educație al Conferinței Generale
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          Lecția 6 Sabat, 7 august 2021

Evanghelizare din fonduri proprii
Text de memorat: „Am hotărât să nu știu între voi nimic altceva, 

decât pe Isus Hristos, și pe El răstignit... Pentru ca credința voastră 
să nu stea în înțelepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu.”  
(1 Corinteni 2:2, 5)„Dacă vreodată ardoarea [lui Pavel] oscila pe cărarea datoriei, o pri-vire la cruce și la uimitoarea dragoste revelată acolo, era suficientă pen-tru a-l face să își încingă coapsele minții și să înainteze pe cărarea tăgă-duirii de sine.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 246 engl. (cap. 24, Corint). 
Recomandare pentru studiu:  Istoria  faptelor apostolilor, p. 243-254 engl.       (cap. 24, Corint); 272-274 engl.        (cap. 26, Apolo în Corint); 355-358 engl.       (cap. 33, Lucrând printre dificultăți).
Duminică  1 august

1. PRECAUT CA EXEMPLU

a. Când Pavel a părăsit Atena pentru a veni în Corint, încotro a 
mers el pentru a-și câștiga existența — și de ce? Fapte 18:1-3. 

Fapte 18:1-3: „După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo, a 
găsit pe un iudeu numit Aquila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu 
nevastă-sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. 
A venit la ei. Și, fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau – meseria lor 
era facerea corturilor.”„Când Pavel a venit în Corint, el a solicitat de lucru de la Acuila. Apostolii s-au sfătuit și s-au rugat împreună, și au decis că urma să predice evanghelia așa cum trebuia predicată, în dragoste dezinteresată pentru sufletele care piereau din lipsă de cunoștință. Pavel urma să lucreze la facerea de corturi, și să îi învețe pe conlucrătorii săi să lucreze cu mâinile lor, așa încât în orice situație de necesitate să poată ei înșiși să se întrețină financiar...Pavel era foarte educat, și era admirat pentru geniul său și pentru elocvența sa. El era ales de conaționalii săi ca membru al sinedriului, și era 
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un rabin de o abilitate distinsă; cu toate acestea, educația sa nu fusese con-siderată completă până când el nu slujise ca ucenic într-o meserie utilă. El se bucura că se putea întreține singur prin muncă manuală, și declara în mod frecvent că mâinile sale slujiseră nevoilor lui. Când se afla într-un oraș străin, el nu dorea să fie povară pentru nimeni. Când mijloacele sale fuse-seră cheltuite pentru înaintarea cauzei lui Hristos, el a recurs la meseria sa pentru a-și câștiga existența.” —Comentarii Biblice ale Noului Testament [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1062, 1063 engl. (cap. referitor la Fapte 18).
Luni 2 august

2. ÎN CORINT

a. Care a fost primul pas al lui Pavel în lucrarea de evanghelizare 
din Corint? Fapte 18:4. Cum putem fi inspirați de exemplul său? 
Luca 14:23. 

Fapte 18:4: „Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat și îndupleca pe iudei 
și pe greci.”

Luca 14:23: „Și stăpânul a zis robului: ‘Ieși la drumuri și la garduri și, pe cei ce-i 
vei găsi, silește-i să intre, ca să mi se umple casa.”„Ca lucrător al evangheliei, [Pavel] ar fi putut pretinde să fie întreținut, în loc de a se întreține singur; însă el era dispus să renunțe la acest drept, de teamă că acceptarea mijloacelor financiare pentru întreținerea sa ar putea sta în calea utilității sale. Deși cu o sănătate slăbită, el lucra ziua pentru ca-uza lui Dumnezeu, și apoi trudea o bună parte din noapte și frecvent toată noaptea, pentru a asigura mijloacele de trai necesare pentru acoperirea ne-voilor lui și ale altora.”—Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 409, 410 engl. (cap. 37, Predicatori ai evangheliei).„În multe locuri misionarii care se întrețin singuri pot lucra cu succes. Ca misionar care se întreținea singur, Pavel a lucrat în răspândirea cunoștinței despre Hristos în întreaga lume. În timp ce zilnic predica evanghelia în ma-rile orașe ale Asiei și Europei, el lucra în meseria unui meșteșugar pentru a se întreține pe sine și pe tovarășii săi...Mulți astăzi, dacă ar fi pătrunși de același spirit de sacrificiu de sine, ar putea face o lucrare bună într-un mod similar. Doi sau mai mulți să plece împreună în lucrare de evanghelizare. Să îi viziteze pe oameni, rugându-se, cântând, învățându-i explicându-le Scripturile, și slujind celor bolnavi. Unii se pot întreține ca și colportori; alții, asemenea apostolilor, pot lucra în vreo 
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meserie sau în alte domenii de lucru. În timp ce înaintează în lucrarea lor, realizându-și neajutorarea, dar în mod umil depinzând de Dumnezeu, ei câștigă o experiență binecuvântată. Domnul Isus merge înaintea lor, și între cei bogați și cei săraci, ei găsesc favoare și ajutor.Cei care au fost antrenați pentru lucrarea misionară medicală în țări străine ar trebui să fie încurajați să meargă fără întârziere acolo unde anti-cipează că o să lucreze, și să înceapă să lucreze între oameni, învățând limba în timp ce lucrează. Foarte curând ei vor fi capabili să prezinte adevărurile simple ale cuvântului lui Dumnezeu.În întreaga lume e nevoie de mesageri ai îndurării. Există o chemare adresată familiilor creștine de a merge în comunități care sunt în întuneric și eroare, și de a merge în câmpuri străine, pentru a se familiariza cu nevo-ile semenilor lor, și a lucra pentru cauza Maestrului. Dacă astfel de familii s-ar stabili în locurile întunecate ale pământului, locuri unde oamenii sunt învăluiți în întuneric spiritual, și ar lăsa lumina vieții lui Hristos să strălu-cească în afară prin ei, ce lucrare nobilă s-ar putea realiza.”— Pe urmele Mare-
lui Medic, p. 154-156 engl. (cap. 9, Învățând pe alții și vindecând).
Marți 3 august

3. PROTECŢIA DIVINĂ

a. De ce a adus slujirea lui Pavel rod între încercări? Fapte 18:5-8. 

Fapte 18:5-8: „Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat 
în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Isus este Hristosul. Fiindcă iudeii i se 
împotriveau și-l batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: „Sângele vostru 
să cadă asupra capului vostru; eu sunt curat. De acum încolo, mă voi duce la nea-
muri.” Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, 
numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a 
crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni, care auzi-
seră pe Pavel, au crezut și ei și au fost botezați.”„Cuvintele lui Pavel erau rostite cu seriozitate solemnă, și ascultătorii săi nu puteau să nu discearnă faptul că el iubea din toată inima sa pe Salva-torul răstignit și înviat. Ei văzură că mintea lui era centrată asupra lui Hris-tos, că întreaga sa viață era legată de cea a Domnului său. Cuvintele sale erau atât de impresionante, încât doar cei care erau umpluți de cea mai amară ură contra religiei creștine puteau să stea nemișcați de ele.Însă evreii din Corint și-au închis ochii față de dovada atât de clar pre-zentată de apostol, și au refuzat să asculte de apelurile sale. Același spirit 
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care îi condusese să Îl respingă pe Hristos îi umplea cu mânie și furie contra servului Său; și dacă Dumnezeu nu i-ar fi protejat în mod special, ca ei să poată continua să ducă solia evangheliei la neamuri, ei le-ar fi pus capăt vieții...Evitând raționamente complicate și forțate, mesagerii crucii insistau asu-pra atributelor Creatorului lumii, Conducătorul Suprem al Universului. Inimi-le lor fiind aprinse de dragoste pentru Dumnezeu și Fiul Său, ei apelau la pă-gâni să privească la sacrificiul infinit făcut în favoarea omului. Ei știau că dacă cei care bâjbâiseră de mult timp în întunericul păgânismului ar fi putut vedea lumina care radiază de la crucea Calvarului, ei ar fi fost atrași la Răscumpără-torul.”—Istoria Faptelor Apostolilor, p, 247-249 engl. (cap. 24, Corint).
b. Ce l-a întărit pe Pavel în Corint? Fapte 18:9-11; 1 Corinteni 2:2, 5. 

Fapte 18:9-11: „Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: „Nu te teme, ci 
vorbește și nu tăcea, căci Eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți 
facă rău; vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate.” Aici a rămas un an și 
șase luni și învăța printre corinteni Cuvântul lui Dumnezeu.”

1 Corinteni 2:2, 5: „Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus 
Hristos, și pe El răstignit. (5) ...pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe 
înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu.”„Deși Pavel a avut o măsură de succes în Corint, totuși răutatea pe care a văzut-o și auzit-o în acel oraș corupt aproape l-au descurajat. Depravarea pe care a văzut-o între neamuri, și disprețul și insulta pe care le primise de la evrei i-au cauzat mult chin sufletesc. El se îndoia că ar fi înțelept să încerce să întemeieze o biserică din materialul găsit acolo.Pe când plănuia să părăsească cetatea pentru un câmp mai promițător, și căuta cu seriozitate să își înțeleagă datoria, Domnul I-a apărut într-o viziu-ne... [Fapte 18:9, 10 citat.] Pavel a înțeles aceasta ca pe o poruncă de a rămâ-ne în Corint și o garanție că Domnul urma să dea creștere seminței semăna-te. Întărit și încurajat, el a continuat să lucreze acolo cu zel și perseverență.” —Ibid., p. 250. 
Miercuri  4 august

4. GRIJA LUI DUMNEZEU PENTRU LUCRĂTORII SĂI

a. În armonie cu promisiunea Sa față de Pavel, cum l-a folosit Dum-

nezeu pe Galion pentru a face ca următorul complot contra apos-
tolului să fie o încercare nereușită? Fapte 18:12-17. 
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Fapte 18:12-17: „Pe când era Galion cârmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un 
gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată și au zis: „Omul 
acesta ațâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva 
Legii.” Pavel voia să înceapă vorba, când Galion a zis iudeilor: „Dacă ar fi vorba de 
vreo faptă rea sau de vreo blestemăție, v-aș asculta după cuviință, iudeilor! Dar, 
dacă este vorba de neînțelegeri asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra 
Legii voastre, treaba voastră; eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri.” Și 
i-a alungat de la scaunul de judecată. Atunci, au pus toți mâna pe Sosten, fruntașul 
sinagogii, și-l băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese.”„Pentru prima dată în timpul lucrării lui Pavel în Europa, mulțimea s-a întors de partea sa; și chiar sub ochiul proconsulului, și fără ca aces-ta să interfereze, ei [n.tr. cei din mulțime] au atacat cu violență pe cei mai proeminenți acuzatori ai apostolului.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 253 engl. (cap. 24, Corint).
b. Ce slujire a continuat Pavel — și pe cine a folosit Dumnezeu pen-

tru a-l ridica pe Apolo pentru a deveni un alt om de valoare pen-
tru evanghelie? Fapte 18: 22-28. 

Fapte 18:22-28: „S-a dat jos din corabie în Cezareea, s-a suit la Ierusalim și, după 
ce a urat de bine Bisericii, s-a coborât în Antiohia. După ce a petrecut câtăva vre-
me în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Fri-
giei, întărind pe toți ucenicii. La Efes, a venit un iudeu numit Apolo, de neam din 
Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. El era învățat 
în ce privește Calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit 
pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a 
vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Aquila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei 
și i-au arătat mai cu de-amănuntul Calea lui Dumnezeu. Fiindcă el voia să treacă 
în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească 
bine. Când a ajuns, a ajutat mult, prin harul lui Dumnezeu, pe cei ce crezuseră, 
căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din Scripturi că 
Isus este Hristosul.”„[Pavel] a ilustrat într-un mod practic ce poate fi realizat prin inter-mediul membrilor laici consacrați în multe locuri unde oamenii nu erau familiarizați cu adevărurile evangheliei. Cursul Său a inspirat mulți trudi-tori umili cu o dorință de a face ceea ce puteau ei pentru a face să înainteze cauza lui Dumnezeu, în timp ce concomitent ei se întrețineau pe ei înșiși în munca zilnică. Acuila și Priscila nu erau chemați să își dedice tot timpul slujirii evangheliei, totuși acești lucrători umili au fost folosiți de Dumnezeu pentru a-i arăta lui Apolo calea adevărului într-un mod mai complet, mai 
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desăvârșit. Domnul folosește diferite instrumente pentru realizarea scopu-lui Său, și în timp ce unii cu talente speciale sunt aleși pentru a-și devota toa-te energiile lucrării de învățare și predicare a evangheliei, mulți alții, asupra cărora nu au fost puse niciodată mâini omenești pentru a-i hirotoni, sunt chemați să îndeplinească o parte importantă în salvarea de suflete.Există un câmp vast deschis înaintea lucrătorului care se auto-întreține. Mulți dobândesc experiențe valoroase în slujire în timp ce trudesc o parte din același timp într-o formă de muncă manuală, și prin această metodă se pot dezvolta lucrători pentru un serviciu important în câmpurile nevoiașe.Servul jertfitor de sine al lui Dumnezeu, care lucrează neobosit în cuvânt și doctrină, poartă pe inima sa o povară grea. El nu își măsoară lucrul cu orele. Salariul său nu îl influențează în lucrarea sa, nici nu este el întors de la datoria sa din cauza condițiilor nefavorabile. El și-a primit din cer misiunea, și spre cer privește el pentru recompensa sa, atunci când lucrarea încredințată lui este înfăptuită.” – Ibid., p. 355, 356 engl. (cap. 33, Lucrând printre dificultăți). 
Joi 5 august

5. INSPIRAŢIE PENTRU MEMBRI LAICI

a. Cum trebuie să ne inspire și să ne motiveze astăzi exemplul lui 
Pavel de lucrare misionară voluntară? Fapte 20:33, 34; Psalmii 
126:6. 

Fapte 20:33, 34: „N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. 
Singuri știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce 
erau cu mine.”

Psalmii 126:6: „Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța se întoarce cu vese-
lie când își strânge snopii.”„În dependență umilă de Dumnezeu, familii trebuie să se stabilească în locurile pustii ale viei Sale. E nevoie de bărbați consacrați și femei consacra-te ca să stea ca niște pomi fructiferi care aduc roade de neprihănire în locu-rile pustii ale acestui pământ. Ca răsplată pentru eforturile lor jertfitoare de sine făcute pentru a semăna semințele adevărului, ei vor strânge o recoltă bogată. În timp ce vizitează familie după familie, deschizându-le celor ce sunt în întuneric spiritual Scripturile, multe inimi vor fi atinse. În câmpurile unde condițiile sunt atât de neplăcute și de descurajatoare încât mulți lucrători refuză să meargă în ele, se pot aduce schimbări dintre 
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cele mai remarcabile prin eforturile membrilor laici jertfitori de sine. Acești lucrători umili vor realiza multe pentru că ei depun eforturi răbdătoare, perseverente, neîncrezându-se în puterea umană, ci în Dumnezeu, care le dă favoarea Sa. Cantitatea de bine pe care acești lucrători o îndeplinesc nu va fi niciodată cunoscută în această lume.Misionarii care se întrețin financiar singuri au adesea foarte mult suc-ces. Începând într-un mod umil, lucrarea lor se lărgește pe măsură ce ei înaintează sub călăuzirea Spiritului lui Dumnezeu. Să pornească doi sau mai mulți împreună în lucrare evanghelistică. Ei pot să nu primească nicio încurajare specifică de la cei care sunt la conducerea lucrării, cum că li se va oferi sprijin financiar; cu toate acestea, să meargă înainte, rugându-se, cântând, învățând pe alții, trăind adevărul. Ei pot începe lucrarea de colpor-taj, și în acest mod pot introduce adevărul în multe familii… Ei duc mesajul pe care li-l dă Dumnezeu, și eforturile lor sunt încununate de succes. Mulți vor fi aduși la o cunoștință a adevărului, care, dacă nu ar fi fost acești umili învățători, nu ar fi fost câștigați niciodată la Hristos.”—Mărturii pentru comu-
nitate, vol. 7, p. 22, 23 engl. (secțiunea 1, Slujire acceptabilă, subcap. Locurile pustii 
ale pământului).
Vineri  6 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Cu privire la posesiunile materiale, ce exemplu este dat creștinilor?
2. Ce pași pot face pentru a mă asemăna lui Pavel în eforturile lui mi-

sionare din Corint?
3. De ce pot fi încurajat de visul pe care Hristos i l-a dat lui Pavel aco-

lo, în Corint?
4. Pe cine dintre cei pe care îi cunosc, care poate deveni un „Apollo”, 

pot să îl conduc la Isus?
5. Numiți câteva promisiuni făcute tuturor celor care seamănă 

semințele cuvântului lui Dumnezeu. 
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           Lecția 7 Sabat, 14 august 2021

Eliberare din întuneric
Text de memorat: „Mulți dintre cei care credeau veneau și mărtu-

riseau și își arătau faptele lor.” (Fapte 19:18 engl. KJV)„Mulți urmași sinceri ai lui Hristos au avut o experiență similară [cu cea a ucenicilor din Efes]. O înțelegere mai clară a voii lui Dumnezeu îl așază pe om într-o nouă relație cu El. Îi sunt descoperite noi datorii. Mul-te dintre lucrurile care înainte păreau inocente sau chiar demne de laudă sunt văzute acum că sunt păcătoase.”—Sketches from the Life of Paul, p.133. 
Recomandare pentru studiu:  Solii pentru tineret, p. 271-282 engl. (cap. 88,  
  Alegerea materialului de lectură; cap. 89, Exemplul efesenilor; cap. 90, Hrană 

 mentală adecvată); Istoria faptelor apostolilor, p. 281-290 engl. (cap. 27, Efes);  
 Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 191-199 engl. (cap. 21, Să consultăm  
 medici spiritiști?).
Duminică 8 august

1. VENIND LA O LUMINĂ MAI MARE

a. Ce putem învăța din pasul făcut de anumiți ucenici din Efes, 
care au ajuns la o lumină mai mare în experiența lor? Fapte 
19:1-7. 

Fapte 19:1-7: „Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile 
de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: „Ați primit 
voi Duhul Sfânt când ați crezut?” Ei i-au răspuns: „Nici n-am auzit măcar că a fost 
dat un Duh Sfânt.” „Dar cu ce botez ați fost botezați?” le-a zis el. Și ei au răspuns: 
„Cu botezul lui Ioan.” Atunci Pavel a zis: „Ioan a botezat cu botezul pocăinței și 
spunea norodului să creadă în Cel ce venea după el, adică în Isus.” Când au auzit ei 
aceste vorbe, au fost botezați în Numele Domnului Isus. Când și-a pus Pavel mâi-
nile peste ei, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. 
Erau cam doisprezece bărbați de toți.”„Când [convertiții evrei din Efes] au primit botezul din mâna lui Ioan, ei nu au înțeles în mod complet misiunea lui Isus ca purtător de păcate. Ei se țineau de erori serioase. Însă cu o lumină mai clară, ei L-au acceptat cu bu-curie pe Hristos ca Răscumpărător al lor, și cu acest pas de înaintare a venit 
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o schimbare în obligațiile lor. Când au primit o credință mai pură, a existat o schimbare corespunzătoare în viața lor. Ca semn al acestei schimbări, și ca recunoaștere a credinței lor în Hristos, ei au fost rebotezați în numele lui Isus.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 285 engl. (cap. 27, Efes).„Este o chestiune care trebuie tratată ca un mare privilegiu și o binecu-vântare, și toți cei care sunt rebotezați, dacă au o idee corectă cu privire la această temă, o vor considera așa...Domnul cheamă la o reformă hotărâtă. Și când un suflet este cu adevă-rat convertit, să fie rebotezat. Să își reînnoiască legământul cu Dumnezeu, și Dumnezeu Își va reînnoi legământul cu el.”—Evanghelizarea, p. 375 engl. (cap. 10, Întemeind și menținând noii convertiți).
Luni  9 august

2. MINUNI ADEVĂRATE VERSUS FALSE

a. Descrieți lucrarea lui Pavel din timpul celor doi ani ai săi în 
Efes. Fapte 19:8-12. 

Fapte 9:8-12: „În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. 
Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dum-
nezeu și căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau. Dar, fiindcă unii rămâneau împi-
etriți și necredincioși și vorbeau de rău Calea Domnului înaintea norodului, Pavel 
a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în 
școala unuia numit Tiran. Lucrul acesta a ținut doi ani, așa că toți cei ce locuiau 
în Asia, iudei și greci, au auzit Cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea minuni ne-
maipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau 
basmale sau șorțuri care fuseseră atinse de trupul lui și-i lăsau bolile și ieșeau din 
ei duhurile rele.”„Când Pavel a fost adus în contact direct cu locuitorii idolatri ai Efesului, puterea lui Dumnezeu a fost manifestată în mod izbitor prin el. Apostolii nu au fost întotdeauna capabili să îndeplinească minuni după dorință. Dom-nul dădea servilor Săi această putere specială, după cum o cerea progresul cauzei Sale sau onoarea numelui Său. Asemenea lui Moise și Aaron la cur-tea lui Faraon, apostolul avea acum de menținut adevărul contra minunilor mincinoase ale magicienilor; ca urmare, miracolele pe care le-a îndeplinit erau de un caracter diferit de al acelora pe care le îndeplinise el până acum. După cum tivul hainei lui Hristos comunicase putere vindecătoare aceleia care a căutat vindecare prin atingerea credinței, tot astfel, cu această ocazie, hainele au fost făcute mijloace de a-i vindeca pe toți cei care credeau; ‚bolile 
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se îndepărtau de ei, și spiritele rele ieșeau din ei.’ Totuși, aceste miracole nu ofereau nicio încurajare superstiției oarbe. Când Isus a simțit atingerea femeii suferinde, El a exclamat: ‚A ieșit din mine o putere.’ Așa că Scriptu-ra declară că Domnul îndeplinea minuni prin mâna lui Pavel, și că numele Domnului Isus era mărit, și nu numele lui Pavel.”—Comentarii Biblice ale Nou-
lui Testament, vol. 6, p. 1063, 1064 engl. (cap. referitor la Fapte 19).
b. Cum a fost apărat caracterul sacru al numelui lui Hristos, făcân-

du-i pe mulți să reexamineze unele practici greșite din viețile 
lor? Fapte 19:13-18. 

Fapte 19:13-18: „Niște exorciști iudei, care umblau din loc în loc, au încercat să che-
me Numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: „Vă jur pe Isus, pe 
care-L propovăduiește Pavel, să ieșiți afară!” Cei ce făceau lucrul acesta erau șapte 
feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: 
„Pe Isus Îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți?” Și omul în care era duhul cel 
rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingiuit în așa fel că au fugit goi 
și răniți din casa aceea. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care 
locuiau în Efes, și i-a apucat frica pe toți, și Numele Domnului Isus era proslăvit. Mulți 
din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră.”„Jena și umilirea celor care profanaseră numele lui Isus au devenit în curând cunoscute în întregul Efes, atât iudeilor cât și neamurilor. Se dăduse dovadă inconfundabilă despre sacralitatea acelui nume, și de pericolul căru-ia se expuseseră cei care îl invocau în timp ce nu aveau credință în misiunea divină a lui Hristos. Groaza a pus stăpânire pe mințile multora și lucrarea evangheliei era privită de toți cu teamă sfântă și reverență. Fapte care fuseseră ascunse mai înainte erau acum aduse la lumină. Când acceptaseră creștinismul unii dintre frați nu renunțaseră complet la superstițiile lor păgâne. Practica magiei era continuată încă într-o oarecare măsură între ei. Convinși de eroarea lor prin evenimentele care avuseseră loc recent, ei au venit și au făcut o mărturisire completă față de Pavel, recu-noscând în mod public că arta lor secretă era înșelătoare și satanică.”–Sket-
ches From the Life of Paul, p. 136, 137. 
Marți  10 august

3. PREDÂND TOTUL

a. Ce tip de pași dovedesc adevărata convertire din viață? Fapte 
19:19, 20. 
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Fapte 19:19, 20: „Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au 
ars înaintea tuturor; prețul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginți. Cu atâta 
putere se răspândea și se întărea Cuvântul Domnului.”„Când efesenii au fost convertiți, ei și-au schimbat obiceiurile și prac-ticile lor. Sub convingerea determinată de Spiritul lui Dumnezeu, ei au acționat cu promptitudine și au dezvăluit toate misterele vrăjitoriei lor. Ei au venit și au mărturisit și au arătat faptele lor, iar sufletele lor au fost um-plute de indignare sfântă pentru că oferiseră o asemenea devoțiune magiei, și prețuiseră atât de mult cărțile în care regulile gândite de Satan prezenta-seră metodele prin care ei puteau să își practice vrăjitoria. Ei erau hotărâți să se întoarcă de la slujirea celui rău, și și-au adus valoroasele lor volume și le-au ars public. Astfel ei și-au manifestat sinceritatea lor în întoarcerea lor către Dumnezeu...Cu cărțile pe care efesenii le-au încredințat flăcărilor la convertirea lor la evanghelie, ei se delectaseră mai înainte, și le permiseseră să le stăpâ-nească conștiințele și să le conducă mințile. Ei ar fi putut să le vândă, însă făcând astfel, răul ar fi fost perpetuat. După aceea ei au urât misterele lor satanice, arta magiei și au privit cu dezgust și antipatie cunoștința pe care o dobândiseră din ele. I-aș întreba pe tinerii care au fost în legătură cu adevă-rul: Ați ars voi cărțile voastre de magie?...Lumea este inundată de cărți care seamănă semințele scepticismului, ale necredinței și ale ateismului, și într-o măsură mai mare sau mai mică voi ați învățat lecțiile voastre din aceste cărți, și ele sunt cărți magice. Ele Îl scot pe Dumnezeu din minte și separă sufletul de adevăratul Păstor.” —Solii 
pentru tineret, p. 275, 276 engl. (cap. 89, Exemplu efesenilor).
b. Numiți câteva avertizări trimise de cer împotriva magiei și a 

vrăjitoriei.  Isaia 47:9-14; Maleahi 3:5. 

Isaia 47:9-14: „Dar aceste două lucruri vor veni la tine într-o clipă, într-o sin-
gură zi, pierderea de copii și văduvia; vor veni peste tine în desăvârșirea lor din 
cauza mulțimii vrăjitoriilor tale și pentru marele număr al farmecelor tale. Fiind-
că te-ai încrezut în stricăciunea ta, ai spus: Nimeni nu mă vede. Înțelepciunea și 
cunoașterea ta te-au pervertit; și a spus în inima ta: Eu sunt și nu este alta în afară 
de mine. De aceea răul va veni peste tine; nu vei ști de unde se ridică, și nenorocirea 
va cădea peste tine; nu vei fi în stare să o dai jos, și dintr-o dată va veni peste tine 
pustiire pe care nu o vei cunoaște. Stai acum cu farmecele tale și cu mulțimea vră-
jitoriilor tale, în care ai ostenit din tinerețea ta; dacă astfel vei trage vreun folos, 
dacă astfel vei putea învinge. Ești obosită în mulțimea sfaturilor tale. Să se ridice 
în picioare acum astrologii, privitorii la stele, prezicătorii după lună și să te salveze 
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de cele ce vor veni peste tine. Iată, vor fi ca miriște; focul îi va arde; nu se vor elibera 
din puterea flăcării, nu va fi cărbune la care să se încălzească, nici foc pentru a sta 
înaintea lui.” (engl. KJV, rom. BTF).

Maleahi 3:5: „Mă voi apropia de voi pentru judecată și Mă voi grăbi să mărturi-
sesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, 
împotriva celor ce opresc plata simbriașului, care asupresc pe văduvă și pe orfan, 
nedreptățesc pe străin și nu se tem de Mine”, zice Domnul oștirilor.”„Prin spiritism mulți dintre cei bolnavi, îndoliați, curioși, comunică cu spiritele rele. Toți cei care se aventurează să facă aceasta sunt pe un teren periculos...Magicienii din vremurile păgâne își au omologii lor de astăzi în mediu-murile spiritiste, clarvăzătorii și prezicătorii viitorului... Oriunde se exerci-tă o influență pentru a-i face pe oameni să uite de Dumnezeu, acolo Satan își exercită puterea sa fermecătoare.” —Istoria faptelor apostolilor, p. 290 engl. (cap. 27, Efes).
Miercuri 11 august

4. „NICIUN LUCRU NOU SUB SOARE”

a. Ce avertizări contra magiei (spiritismului) și a vrăjitoriei sunt 
re-accentuate pentru zilele noastre? Efeseni 5:11; Apocalipsa 
22:14, 15. 

Efeseni 5:11: „Și să nu aveți părtășie cu faptele neroditoare ale întunericului; ci, 
mai degrabă, mustrați-le” (engl. KJV, rom. BTF).

Apocalipsa 22:14, 15: „Binecuvântați sunt cei ce împlinesc poruncile Lui, ca să 
aibă dreptul la pomul vieții și pe porți să intre în cetate. Iar afară sunt câinii și 
vrăjitorii și curvarii și ucigașii și idolatrii și toți cei ce iubesc și practică minciuna.” 
(engl. KJV, rom. BTF).„Există mulți care se dau înapoi cu groază de la gândul de a consulta un medium spiritist, însă care sunt atrași de forme mai plăcute de spiritism. Alții sunt conduși pe căi greșite de învățăturile Christian Science (n.tr. Știința 
creștină), de misticismul teosofiei  și al altor religii orientale.”—Profeți și regi, p. 210 engl. (cap. 16, Căderea casei lui Ahab).„Misterele închinării păgâne sunt înlocuite cu asociații secrete și medi-umuri spiritiste, lucrurile obscure și minunile vrăjitorilor din zilele noastre. 
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Descoperirile lor sunt primite cu sete de mii dintre cei care refuză să ac-cepte lumina din cuvântul lui Dumnezeu sau de la Duhul Său. În timp ce ei vorbesc cu dispreț despre magicienii din vechime, marele înșelător râde în triumf când ei se supun stratagemelor sale sub o formă diferită.Agenții săi încă pretind a vindeca boli. Ei atribuie puterea lor electricității, magnetismului, sau așa-numitelor ‚remedii simpatetice’. În realitate, ei sunt doar canale pentru curenții electrici ai lui Satan. Prin aceste mijloace, el își aruncă vraja sa asupra trupurilor și sufletelor oamenilor...Nu puțini din acest veac creștin și din această națiune creștină recurg la spirite rele mai degrabă decât să se încreadă în puterea viului Dumnezeu. Mama, veghind la patul copilului ei, exclamă: ‚Nu mai pot face nimic mai mult. Nu există niciun medic care are puterea de a restaura copilul meu?’ I se spune despre minunatele vindecări înfăptuite de vreun clarvăzător sau vindecător magnetic, și ea îl încredințează pe cel drag al ei grijii acestuia, pu-nându-l literalmente în mâinile lui Satan ca și când acesta ar sta lângă ea. În multe situații, viața viitoare a copilului este controlată de o putere satanică ce pare imposibil de frânt.”—Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 193, 194 engl. (cap. 21, Să consultăm medici spiritiști?). 
b. Care a fost următorul obiectiv al lui Pavel după Efes — totuși ce 

complicație a apărut între timp? Fapte 19:21-29.

Fapte 19:21-29: „După ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel și-a pus de gând să 
se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia și Ahaia. „După ce voi merge acolo”, 
își zicea el, „trebuie să văd și Roma.” A trimis în Macedonia pe două din ajutoa-
rele lui, pe Timotei și Erast, iar el a mai rămas câtăva vreme în Asia. Pe vremea 
aceea, s-a făcut o mare tulburare cu privire la Calea Domnului. Un argintar, numit 
Dimitrie, făcea temple de argint de-ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin 
câștig cu ele. I-a adunat la un loc, împreună cu cei de aceeași meserie, și le-a zis: 
„Oamenilor, știți că bogăția noastră atârnă de meseria aceasta și vedeți și auziți 
că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat și a abă-
tut mult norod și zice că zeii făcuți de mâini nu sunt dumnezei. Primejdia care vine 
din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț, dar și că templul 
marii zeițe Diana este socotit ca o nimica, și chiar măreția aceleia care este cin-
stită în toată Asia și în toată lumea este nimicită.” Cuvintele acestea i-au umplut 
de mânie și au început să strige: „Mare este Diana efesenilor!” Toată cetatea s-a 
tulburat. Au năvălit cu toții într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonenii 
Gaius și Aristarh, tovarășii de călătorie ai lui Pavel.”„O afacere extinsă și profitabilă se dezvoltase în Efes din manufactura-rea și vânzarea unor mici altare și chipuri modelate după templul și chipul Dianei. Cei interesați de această industrie au descoperit că li se diminuau 
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veniturile, și s-au unit toți în a atribui activității lui Pavel nedorita schim-bare.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 292 engl. (cap. 28, Zile de trudă și încercare). 
Joi 12 august

5. INTERVENŢIA LUI DUMNEZEU

a. Descrieți pericolul pe care îl reprezenta gloata (adunătura) de 
meșteșugari. Fapte 19:30-34. 

Fapte 19:30-34: „Pavel voia să vină înaintea norodului, dar nu l-au lăsat ucenicii. 
Chiar și unii din mai-marii Asiei, care-i erau prieteni, au trimis la el să-l roage să 
nu se ducă la teatru. Unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășea-
lă și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Atunci, au scos din norod pe 
Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Alexandru a făcut semn cu mâna și 
voia să se apere înaintea norodului. Dar când l-au cunoscut că este iudeu, au stri-
gat toți într-un glas, timp de aproape două ceasuri: „Mare este Diana efesenilor!”„Locul în care era ascuns Pavel nu era departe, și în curând el a aflat de pericolul iubiților săi frați. Uitând de propria sa siguranță, el dorea să mear-gă imediat la teatru pentru a se adresa rebelilor. Însă ‚ucenicii nu l-au lăsat să meargă.’ Gaius și Aristarh nu erau prada pe care o căutau oamenii; nu se simțea apropiindu-se niciun pericol pentru ei. Însă dacă s-ar fi putut vedea fața palidă, roasă de grijă, a apostolului, aceasta ar fi trezit imediat cele mai rele patimi ale gloatei și nu ar fi existat nici cea mai slabă posibilitate umană de a-i salva viața.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 293 engl. (cap. 28, Zile de trudă 
și încercare). 
b. Cum l-a folosit Dumnezeu pe funcționarul orașului pentru a 

pune capăt răscoalei? Fapte 19:35-41. 

Fapte 19:35-41: „Totuși logofătul a potolit norodul și a zis: „Bărbați efeseni, cine 
este acela care nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului marii Diane 
și a chipului ei căzut din cer? Fiindcă nimeni nu poate să tăgăduiască lucrul aces-
ta, trebuie să vă potoliți și să nu faceți nimic cu pornire nechibzuită. Căci ați adus 
aici pe oamenii aceștia, care nu sunt vinovați nici de jefuirea templului, nici de 
hulă împotriva zeiței noastre. Deci, dacă, în adevăr, Dimitrie și meșterii lui au să se 
plângă împotriva cuiva, sunt zile de judecată și sunt dregători; să se pârască unii 
pe alții. Dar, dacă umblați după altceva, se va hotărî într-o adunare legiuită. Noi, 
de fapt, suntem în primejdie să fim învinuiți de răscoală pentru cele întâmplate as-
tăzi, căci n-avem niciun temei ca să putem îndreptăți zarva aceasta.” După aceste 
cuvinte, a dat drumul adunării.”
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„În cuvântarea sa, Demetrius spusese: ‚Acest meșteșug al nostru este în pericol.’ Cuvintele acestea relevă cauza reală a tumultului din Efes, și de ase-menea cauza a multă persecuție care i-a urmat pe apostoli în lucrarea lor. Demetrius și colegii săi meșteșugari au văzut că prin învățarea și răspândi-rea evangheliei, afacerea facerii de chipuri era în pericol. Venitul preoților și al artizanilor păgâni era în joc, și pentru acest motiv ei au stârnit cea mai amară opoziție contra lui Pavel.Decizia cancelarului și a altora care dețineau funcții onorabile în cetate îl prezentase pe Pavel în fața poporului ca pe unul nevinovat de vreo faptă ile-gală. Acesta era un alt triumf al creștinismului asupra erorii și a superstiției. Dumnezeu ridicase un mare magistrat să apere pe apostolul Său și să țină în frâu gloata tumultoasă. Inima lui Pavel era umplută de recunoștință față de Dumnezeu pentru că viața sa fusese păstrată și creștinismul nu-și pierduse bunul nume în Efes.”—Ibid., p.295. 
Vineri  13 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. De ce era adecvată rebotezarea celor doisprezece ucenici din Efes?
2. De ce nu au fost binecuvântați evreii pribegi prin faptul că au folo-

sit numele lui Isus?
3. Care sunt unele „cărți magice” de care trebuie să mă debarasez?
4. Ce curse ale spiritismului modern ar putea să reprezinte un peri-

col pentru mine personal?
5. Cum folosește Dumnezeu uneori căi neașteptate pentru a-și salva 

(elibera) poporul Său?
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     Lecția 8 Sabat, 21 august 2021

Lucrare misionară altruistă
Text de memorat: „Nu am poftit argintul sau aurul sau hainele 

nimănui. Da, voi înșivă știți, că aceste mâini au slujit nevoilor mele, 
și celor care erau împreună cu mine. V-am arătat toate lucrurile; că, 
muncind astfel, ar trebui să susțineți pe cei slabi și să vă amintiți 
cuvintele Domnului Isus, cum El a spus: Este mai binecuvântat a da 
decât a primi.” (Fapte 20:33-35 engl. KJV, rom. BTF.)

„Nu doar cu cuvintele noastre ar trebui să le vorbim oamenilor, ci orice ține de persoana noastră ar trebui să fie o predică pentru ei.”—Măr-
turii pentru comunitate, vol. 2, p. 618 engl. (cap. 76, Manierele și îmbrăcămin-
tea predicatorilor).
Recomandare pentru studiu:  Istoria faptelor apostolilor, p. 296, 297 engl. (cap. 28,  
  Zile de trudă și încercare), p. 389-407 engl. (cap. 37, Ultima călătoria a lui  
  Pavel la Ierusalim; cap. 38, Pavel prizonier). 
Duminică 15 august

1. UN MIRACOL DE LA DUMNEZEU

a. După Efes, unde a mers Pavel? Fapte 20:1-5.

Fapte 20:1-5: „Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici și, după ce le-a dat 
sfaturi, și-a luat ziua bună de la ei și a plecat în Macedonia. A străbătut ținutul 
acesta și a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi. Apoi a venit în Grecia, unde a rămas 
trei luni. Era gata să plece cu corabia în Siria, dar iudeii i-au întins curse. Atunci s-a 
hotărât să se întoarcă prin Macedonia. Avea ca tovarăși până în Asia pe: Sopater 
din Bereea, fiul lui Pir, Aristarh și Secund din Tesalonic, Gaius din Derbe, Timotei, 
precum și Tihic și Trofim, care erau din Asia. Aceștia au luat-o înainte și ne-au 
așteptat la Troa.”

b. Ce s-a întâmplat sâmbătă seara când Pavel era în Troa, în timp 
ce predica într-o cameră de sus cu multe lumini? Fapte 20:6-12. 

Fapte 20:6-12: „Iar noi, după zilele Praznicului Azimilor, am plecat cu corabia din 
Filipi și, în cinci zile, am ajuns la ei în Troa, unde am stat șapte zile. În ziua dintâi 
a săptămânii, eram adunați laolaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să 
plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În 
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odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini. Și un tânăr, numit Eutih, care 
ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel; biru-
it de somn, a căzut din catul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a coborât, 
s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis: „Nu vă tulburați, căci sufletul lui este 
în el.” După ce s-a suit iarăși, a frânt pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme 
până la ziuă. Apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu, și lucrul acesta a fost pricina 
unei mari mângâieri.”„În ultima seara a șederii lui [Pavel], frații ‚s-au strâns împreună să frân-gă pâinea’. Faptul că iubitul lor învățător era pe punctul de a pleca strânsese laolaltă o grupă mai mare decât de obicei. Ei s-au strâns într-o ‚cameră de sus’ la etajul al treilea. Acolo, în fervența dragostei și a grijii lui pentru ei, apostolul a predicat până la miezul nopții.În una din ferestrele deschise stătea un tânăr pe nume Eutih. În această poziție periculoasă el a adormit și a căzut în curtea de jos. Dintr-odată totul era într-o stare de alarmă și confuzie. Tânărul a fost ridicat de jos mort, și mulți s-au adunat în jurul lui cu strigăte și plânset. Însă Pavel, trecând prin mijlocul grupului de oameni înspăimântați, l-a îmbrățișat și a înălțat o rugă-ciune fierbinte ca Dumnezeu să îl aducă din nou la viață pe cel mort. Cererea sa a fost ascultată.” – Istoria faptelor apostolilor, p. 391 engl. (cap. 37, Ultima călă-
torie a lui Pavel la Ierusalim). 
Luni  16 august

2. PORNIT ÎNTR-O MISIUNE PENTRU HRISTOS

a. De ce s-a separat Pavel pentru un scurt timp de tovarășii săi de 
călătorie? Fapte 20:13.

Fapte 20:13: „Iar noi ne-am dus înainte la corabie și am navigat spre Asos, vrând 
să îl luăm de acolo pe Pavel; fiindcă astfel rânduise el, el însuși gândindu-se să 
meargă pe jos.”„Vaporul pe care urma să își continue Pavel și tovarășii săi călătoria era pe punctul de a pleca, și frații s-au grăbit să se îmbarce. Totuși, apostolul însuși a ales să ia ruta cea mai scurtă pe uscat între Troa și Assos, întâlnindu-și tovarășii în orașul de pe urmă. Aceasta i-a oferit un scurt timp pentru meditație și rugăciune. Dificultățile și pericolele care erau în legătură cu venirea sa la Ierusalim, atitudinea bisericii de acolo față de el și lucrarea sa, precum și condiția bisericilor și interesele lucrării evangheliei din alte câmpuri erau subiectele gândurilor sale serioase, pline de preocupare, și 
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el a folosit avantajul acestei ocazii speciale pentru a-L căuta pe Dumnezeu pentru putere și călăuzire.”— Istoria faptelor apostolilor, p. 391 engl. (cap. 37, 
Ultima călătorie a lui Pavel la Ierusalim).
b. Încotro se îndrepta Pavel — și ce a făcut el pe drum?  

Fapte 20:14-17. 

Fapte 20:14-17: „Când s-a întâlnit cu noi în Asos, l-am luat în corabie și ne-am dus 
la Mitilene. De aici am mers pe mare și a doua zi am ajuns în fața insulei Chios. În 
ziua următoare, de abia am atins Samos, ne-am oprit în Troghilion și a doua zi am 
venit la Milet. Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes, fără să se oprească aici, 
ca să nu piardă vremea în Asia, căci se grăbea ca, dacă-i va fi cu putință, să fie în 
Ierusalim de Ziua Cincizecimii. Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe 
prezbiterii Bisericii.”

c. Ce mesaj solemn a avut Pavel pentru efeseni? Fapte 20:18-27. 

Fapte 20:18-27: „Când au venit la el, le-a zis: „Știți cum m-am purtat cu voi în 
toată vremea, din ziua dintâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit 
Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care 
mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos 
și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case 
și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul 
nostru Isus Hristos. Și acum, iată că, împins de duhul, mă duc la Ierusalim, fără 
să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate 
în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numaidecât la viața 
mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea 
și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia harului 
lui Dumnezeu. Și acum, știu că nu-mi veți mai vedea fața, voi toți aceia în mijlocul 
cărora am umblat propovăduind Împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturi-
sesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot 
planul lui Dumnezeu.”„Pavel nu intenționase să dea această mărturie; însă, în timp ce el vor-bea, Spiritul Inspirației a venit asupra lui, confirmând temerile lui că aceasta urma să fie ultima sa întâlnire cu frații săi din Efes.”—Ibid., p. 393 engl. (cap. 37, Ultima călătorie a lui Pavel la Ierusalim).
d. Ce au nevoie să țină permanent în prim plan în mintea lor cei 

care sunt pastori conducători? Fapte 20:28. 
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Fapte 20:28: „Luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus 
Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți Biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu 
însuși sângele Său.”„Cel care ține adevărul în nedreptate (fărădelege), care își declară credința în acesta, și cu toate acestea îl rănește zilnic prin viața sa neconsec-ventă, se predă pe sine însuși slujirii lui Satan și conduce suflete la ruină.” —Mărturii pentru biserică, vol. 5, p. 142 engl. (cap. 13, Agenții lui Satan).„Biserica lui Dumnezeu este cumpărată cu sângele lui Hristos, și fiecare păstor ar trebui să realizeze faptul că oile din grija sa au costat o sumă ines-timabilă... Ei ar trebui să considere de cea mai mare valoare oile încredințate grijii lor, și să realizeze că ei vor fi chemați să dea o socoteală strictă despre slujirea lor.”—Spiritual Gifts, vol. 3, p. 125. 
Marți 17 august

3. PUTEREA ADEVĂRULUI

a. De ce pericol grav trebuie să se păzească biserica? Fapte 20:29, 30. 

Fapte 20:29, 30: „Știu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpi-
tori, care nu vor cruța turma, și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor 
învăța lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor.”„Niciodată, niciodată nu a existat un timp când adevărul va suferi mai mult din faptul că este reprezentat greșit, înjosit, și meritele sale criticate prin dispute îndărătnice ale oamenilor, decât în aceste ultime zile... Oamenii sunt fermecați de câte un lucru ciudat, nou, și nu sunt înțelepți în experiență pentru a discerne caracterul ideilor pe care oamenii le pot pune laolaltă ca și când ar fi ceva. Însă faptul de a numi acel ceva un lucru important și de a-l lega de profețiile lui Dumnezeu nu îl face să fie adevăr. O, cum mustră aceas-ta standardul jos al pietății din biserici. Oameni care doresc să prezinte ceva original vor pregăti în grabă lucruri noi și ciudate, și fără să țină seama, fără judecată, vor înainta aceste teorii instabile care au fost cusute laolaltă ca o teorie prețioasă, și vor prezenta aceasta ca pe o chestiune de viață și de moarte.”—Comentarii biblice ale Noului Testament [E.G.White Comments], vol. 6, p. 1064 engl. (cap. referitor la Fapte 20).
b. Cum au reflectat exemplul și cuvintele lui Pavel învățăturile lui 

Hristos Însuși? Fapte 20:31-35. 
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Fapte 20:31-35: „De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că, timp de trei ani, zi 
și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și acum, fraților, 
vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a Cuvântului harului Său, care vă poate 
zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. N-am râvnit 
nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singuri știți că mâinile acestea 
au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele 
v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și 
să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus, care Însuși a zis: ‘Este mai ferice 
să dai decât să primești.’”„Mâinile obosite de trudă [ale lui Pavel], așa cum le prezenta el înaintea oamenilor, dădeau mărturie despre faptul că el nu depindea de nimeni pen-tru întreținerea sa. Ele nu scădeau cu nimic, credea el, din forța apelurilor sale mișcătoare, mai raționale, mai inteligente și mai elocvente decât ale ori-cărui alt om care a avut vreodată o parte în slujirea creștină...Nu credem că e obligatoriu pentru toți predicatorii noștri să facă în toa-te privințele așa cum a făcut Pavel. Cu toate acestea spunem tuturor că Pavel a fost un gentleman creștin de cel mai nobil caracter. Exemplul său arată că truda cu mâinile nu reduce în mod necesar influența cuiva, că a lucra cu mâinile în orice îndeletnicire nu ar trebui să îl facă pe un om aspru, bădăran (grosolan) și lipsit de politețe.” – Ibid.
c. Ce anume dovedește cât de profund  a fost atins poporul de ape-

lurile inimoase ale lui Pavel? Fapte 20:36-38.

Fapte 20:36-38: „După ce a vorbit astfel, a îngenuncheat și s-a rugat împreună 
cu ei toți. Și au izbucnit cu toții în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au 
sărutat. Căci erau întristați mai ales de vorba pe care le-o spusese el, că nu-i vor 
mai vedea fața. Și l-au petrecut până la corabie.”

Miercuri 18 august

4. NEÎNFRICAT ȘI HOTĂRÂT

a. În timp ce misionarii călătoreau, ce avertizare au primit în Tir 
și ce au făcut ei înainte de plecarea lor de acolo? Fapte 21:1-5. 

Fapte 21:1-5: „După ce ne-am smuls din brațele lor, am plecat pe apă și ne-am 
dus drept la Cos, a doua zi la Rodos și de-acolo la Patara. Am găsit o corabie care 
avea să treacă în Fenicia, ne-am suit în ea și am plecat. Am trecut prin fața insulei 
Cipru, am lăsat-o la stânga și ne-am urmat drumul spre Siria, apoi ne-am dat jos 
în Tir, unde avea să se descarce corabia. Acolo am găsit pe ucenici și am rămas 
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șapte zile. Ucenicii, prin Duhul, ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Dar când 
s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum; și ne-au petrecut toți, cu 
nevestele și copiii, până afară din cetate. Am îngenuncheat pe mal și ne-am rugat.”

b. Unde au mers ei după aceea? Fapte 21:6-9. 

Fapte 21:6-9: „Apoi ne-am luat ziua bună unii de la alții și noi ne-am suit în co-
rabie, iar ei s-au întors acasă. După ce ne-am isprăvit călătoria pe mare, din Tir 
am plecat la Ptolemaida, unde am urat de bine fraților și am stat la ei o zi. A doua 
zi, am plecat și am ajuns la Cezareea. Am intrat în casa lui Filip evanghelistul, 
care era unul din cei șapte, și am găzduit la el. El avea patru fete fecioare, care 
proroceau.”

c. Descrieți cum a ajuns la Pavel o altă avertizare — și modul în 
care a răspuns el. Fapte 21:10-14. Cum ne poate inspira pe noi 
această dedicare?

Fapte 21:10-14: „Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab 
s-a coborât din Iudeea și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel, și-a legat picioarele și 
mâinile și a zis: „Iată ce zice Duhul Sfânt: ‘Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul 
acela al cui este brâul acesta și-l vor da în mâinile neamurilor.’” Când am auzit lu-
crul acesta, atât noi, cât și cei de acolo am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. 
Atunci Pavel a răspuns: „Ce faceți de plângeți așa și-mi rupeți inima? Eu sunt gata 
nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru Numele Domnului 
Isus.” Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis: „Facă-se 
voia Domnului!”„Pavel atrăgea inimi calde pe oriunde mergea; sufletul lui era legat de sufletul fraților săi. Când el se despărțea de ei, știind și asigurându-i că ei nu îi vor mai vedea niciodată din nou fața, ei erau umpluți de întristare, și îl rugau atât de insistent să mai rămână cu ei, încât el a exclamat ‚Ce înseam-nă aceasta că plângeți și îmi rupeți inima?’, inima sa plină de simpatie se frângea în timp ce era martor al mâhnirii lor și o simțea la această ultimă despărțire. Ei îl iubeau și simțeau că nu puteau să renunțe la el. Ce creștin nu admiră caracterul lui Pavel? Ferm ca o stâncă atunci când stătea în apărarea adevărului, el era plin de afecțiune și gingaș ca un copil atunci când era în-conjurat de prietenii săi.”—The Review and Herald, 8 septembrie 1885. „Mențineți drept sufletul. Fie ca acesta să fie limbajul sufletului: Cred în Dumnezeu, în providența Sa, în Biblie, și în adevăr și în curăția scopului. Nu pot și nu mă voi abate nicio iotă de la datoria mea și de la cerințele pe care le are Domnul de la mine. Nu pot și nu îndrăznesc să sacrific nici în cel mai slab grad interesul meu vital în lucrurile sfinte pentru a obține o alinare a 
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presiunii stânjenelii temporare. Voi aștepta oricât; voi umbla umil cu Dum-nezeu; voi umbla în blândețe, în umilință și în simplitate a sufletului până când Domnul îmi va da succes și victorie la timpul Său și în modul Său.” — Manuscript Releases, vol. 12, p. 107. 
d. Când Pavel a ajuns la Ierusalim, ce vești i-au fost aduse? Fapte 

21:15-21. 

Fapte 21:15-21: „După zilele acelea, ne-am pregătit de plecare și ne-am suit la 
Ierusalim. Câțiva ucenici din Cezareea au venit și ei cu noi și ne-au dus la unul 
numit Mnason, din Cipru, vechi ucenic, la care aveam să găzduim. Când am ajuns 
la Ierusalim, frații ne-au primit cu bucurie. A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov 
și toți prezbiterii s-au adunat acolo. După ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit cu 
de-amănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba lui. Când 
l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi, i-au zis: „Vezi, frate, câte mii de iudei au 
crezut și toți sunt plini de râvnă pentru Lege. Dar ei au auzit despre tine că înveți 
pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise, că le zici să nu-și 
taie copiii împrejur și să nu trăiască potrivit cu obiceiurile.”

Joi 19 august

5. PUS ÎN PERICOL GRAV

a. Explicați sfatul dat lui Pavel și cum s-a supus el. Fapte 21:22-26. 

Fapte 21:22-26: „Ce este de făcut? Negreșit, mulțimea are să se adune, căci vor 
auzi că ai venit. Deci, fă ce-ți vom spune noi. Avem aici patru bărbați, care au făcut 
o juruință. Ia-i cu tine, curățește-te împreună cu ei și cheltuiește tu pentru ei, ca 
să-și radă capul. Și astfel vor cunoaște toți că nu este nimic adevărat din cele ce 
au auzit despre tine, ci că și tu umbli întocmai după rânduială și păzești Legea. 
Cu privire la neamurile care au crezut, noi am hotărât și le-am scris că trebuie 
să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de 
curvie.” Atunci, Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curățit și a intrat cu ei a doua zi 
în Templu, ca să vestească sfârșitul zilelor curățirii, când se va aduce jertfă pentru 
fiecare din ei.”„Această concesie nu era în armonie cu învățăturile lui [Pavel], nici cu integritatea fermă a caracterului său. Sfătuitorii săi nu erau infailibili. Deși unii dintre acești bărbați au scris sub inspirația Spiritului lui Dumnezeu, totuși, când nu erau direct sub influența lui, ei uneori au greșit.”—Comentarii 
Biblice ale Noului Testament [E.G.White Comments], vol. 6, p. 1065 engl. (cap. refe-ritor la Fapte 21).
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b. Descrieți rezultatul dezastruos al acestui act — și doar cum a 
fost cruțată viața lui Pavel. Fapte 21:27-32. Cum se repetă aceas-
tă istorie?

Fapte 21:27-32: „Către sfârșitul celor șapte zile, iudeii din Asia, când au văzut pe 
Pavel în Templu, au întărâtat tot norodul, au pus mâinile pe el și au început să stri-
ge: „Bărbați israeliți, dați ajutor! Iată omul care propovăduiește pretutindeni și în 
toată lumea împotriva norodului, împotriva Legii și împotriva locașului acestuia, 
ba încă a vârât și pe niște greci în Templu și a spurcat acest locaș sfânt.” În adevăr, 
văzuseră mai înainte pe Trofim, Efeseanul, împreună cu el în cetate și credeau că 
Pavel îl băgase în Templu. Toată cetatea s-a pus în mișcare și s-a strâns norodul 
din toate părțile. Au pus mâna pe Pavel și l-au scos din Templu, ale cărui uși au fost 
încuiate îndată. Pe când încercau să-l omoare, s-a dus vestea la căpitanul oastei că 
tot Ierusalimul s-a tulburat. Acesta a luat îndată ostași și sutași și a alergat la ei. 
Când au văzut pe căpitan și pe ostași, au încetat să mai bată pe Pavel.”„Ilie a fost declarat a fi un tulburător al Israelului, Ieremia un trădător, Pavel un mânjitor al templului. De atunci până astăzi, cei care au dorit să fie loiali adevărului au fost denunțați ca înclinați spre răzvrătire, eretici și schismatici. Mulțimile care sunt prea necredincioase pentru a accepta cu-vântul sigur al profeției vor primi cu credulitate necercetătoare o acuzație împotriva celor care îndrăznesc să mustre păcate la modă. Acest spirit va crește din ce în ce mai mult. Și Biblia învață în mod clar că se apropie un timp când legile statului vor fi în așa conflict cu legile lui Dumnezeu, încât oricine dorește să asculte de toate preceptele divine trebuie să înfrunte reproș și pedeapsă ca un făcător de rele.”—Marea luptă, p. 458 engl. (cap. 26, O lucrare de reformă).
Vineri  20 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Când a fost întâlnirea din prima zi a săptămânii—și de unde știm 

aceasta?
2. Ce mă învață Pavel cu privire la călăuzirea sufletelor în credință?
3. Explicați contrastul dintre Pavel și mulți așa-ziși predicatori de as-

tăzi. 
4. De ce era Pavel un misionar atât de devotat și cum pot fi și eu mai 

asemănător cu el?
5. Cum și de ce se va repeta în curând persecuție ca cea împotriva lui 

Pavel?



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2021 65

           Lecția 9 Sabat, 28 august 2021

Apostolul sub arest
Text de memorat: „Și [Domnul] mi-a spus: Îndepărtează-te: căci te 

voi trimite de aici departe la neamuri.” (Fapte 22:21 engl. KJV)„Cei care sunt chemați să se unească cu Hristos trebuie să părăseas-că totul, pentru a-L urma pe El.” —Parabolele Domnului, p. 36, 37 engl.  (cap. 2, Semănătorul a ieșit să semene).
Recomandare pentru studiu: Istoria faptelor apostolilor, p. 408-418 engl. (cap. 38,  
                                                                                                                          Pavel prizonier).
Duminică 22 august

1. REVELÂNDU-L PE HRISTOS

a. De ce anume ne amintește modul în care a fost tratat Pavel? 
Fapte 21:33-36; Luca 23:18.

Fapte 21:33-36: „Atunci, căpitanul s-a apropiat, a pus mâna pe el și a poruncit 
să-l lege cu două lanțuri. Apoi a întrebat cine este și ce a făcut. Dar unii strigau 
într-un fel, alții într-alt fel prin mulțime. Fiindcă nu putea deci să înțeleagă ade-
vărul din pricina zarvei, a poruncit să-l ducă în cetățuie. Când a ajuns pe trepte, 
Pavel a trebuit să fie dus de ostași din pricina îmbulzelii norodului întărâtat, căci 
mulțimea norodului se ținea după el și striga: „La moarte cu el!”

Luca 23:18: „Ei au strigat cu toții într-un glas: „La moarte cu Omul acesta și slobo-
zește-ne pe Baraba!”„Când Fiul lui Dumnezeu a fost judecat, evreii au strigat: ‚La o parte cu El, răstignește-L!’ pentru că viața Sa pură și învățătura Sa sfântă îi convin-geau de păcat și îi condamnau; și pentru același motiv mulți în inimile lor strigă împotriva cuvântului lui Dumnezeu.”—Sfaturi pentru părinți, educatori 
și elevi, p. 425 engl. (cap. 59, Locul Bibliei în educație). 
b. De ce a deschis Providența calea în apărarea lui Pavel? Fapte 

21:37-39. 
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Fapte 21:37-39: „Tocmai când era să fie băgat în cetățuie, Pavel a zis căpitanului: 
„Îmi este îngăduit să-ți spun ceva?” Căpitanul a răspuns: „Știi grecește? Nu cumva 
ești egipteanul acela care s-a răsculat acum în urmă și a dus în pustie pe cei patru 
mii de tâlhari?” „Eu sunt iudeu”, a spus Pavel, „din Tarsul din Cilicia, cetățean al 
unei cetăți nu fără însemnătate. Te rog, dă-mi voie să vorbesc norodului.”„În mijlocul tumultului apostolul a rămas calm și stăpân pe sine. Min-tea sa era fixată asupra lui Dumnezeu, și el știa că îngerii Cerului erau în jurul lui. El nu putea părăsi templul fără a face un efort pentru a pune în fața conaționalilor săi adevărul. De aceea el s-a întors spre comandant, și într-un mod respectuos i s-a adresat în greacă, spunându-i ‚Pot să vorbesc cu tine?’... și l-a rugat să i se permită să vorbească oamenilor. Domnul îi dăduse servului său o influență asupra ofițerului roman, și cererea i-a fost acorda-tă.”—Sketches from the Life of Paul, p. 218.
Luni 23 august

2. O APĂRARE NOBILĂ

a. Numiți câteva dintre punctele subliniate de Pavel în apărarea 
sa. Fapte 21:40; 22:1-11. 

Fapte 21:40: „După ce i-a dat voie căpitanul, Pavel a stat în picioare pe trepte și 
a făcut semn norodului cu mâna. S-a făcut o mare tăcere, și Pavel le-a vorbit în 
limba evreiască astfel...”

Fapte 22:1-11: „Fraților și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare 
față de voi!” Când au auzit ei că le vorbește în limba evreiască, au ținut și mai mul-
tă liniște. Și Pavel a zis: „Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut 
în cetatea aceasta, am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu de-amănun-
tul Legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, 
cum sunteți și voi toți azi. Am prigonit până la moarte această Cale, am legat și 
am pus în temniță bărbați și femei: marele preot și tot soborul bătrânilor îmi sunt 
martori. Am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damasc, unde m-am dus 
să aduc legați la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo, ca să fie pedepsiți. Când eram 
pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată, pe la amiază, a strălucit împrejurul 
meu o mare lumină din cer. Am căzut la pământ și am auzit un glas care-mi zicea: 
‘Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești?’ ‘Cine ești, Doamne?’, am răspuns eu. Și El 
mi-a zis: ‘Eu sunt Isus din Nazaret, pe care-L prigonești.’ Cei ce erau cu mine au 
văzut bine lumina și s-au înfricoșat, dar n-au auzit glasul Celui ce vorbea. Atunci, 
am zis: ‘Ce să fac, Doamne?’ ‘Scoală-te’, mi-a răspuns Domnul, ‘du-te în Damasc și 
acolo ți se va spune ce trebuie să faci.’ Fiindcă nu puteam să văd nimic din pricina 
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strălucirii luminii aceleia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână, și așa am ajuns 
în Damasc.”„Apostolul nu putea uita niciodată convertirea sa dintr-un persecutor al tuturor celor care cred în Hristos într-un credincios în El. Ce influență a avut această convertire asupra întregii sale vieți ulterioare! Ce încurajare era ea în timp ce el lucra de partea Celui pe care cândva Îl ridiculiza și disprețuia! Nu putea uita niciodată asigurarea oferită lui în prima parte a slujirii sale. El putea să vorbească în mod inteligent pentru că avea o experiență, o cunoaștere personală, a Domnului Isus Hristos. El avea o credință vie, sta-tornică, pentru că el cultiva un sentiment al prezenței lui Hristos în toate lucrările sale. El primea putere în rugăciune și, ca un soldat credincios al lui Hristos, el privea întotdeauna spre Căpitanul său pentru ordine.”—Comen-
tarii Biblice ale Noului Testament [E.G.White Comments], vol. 6, p. 1065 engl. (cap. referitor la Fapte 22).
b. De ce era Pavel destul de sigur de chemarea lui din partea lui 

Dumnezeu de a sluji lumii neamurilor? Fapte 22:12-21. 

Fapte 22:12-21: „Și a venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dum-
nezeu, după Lege, și pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. 
El mi-a zis: ‘Frate Saule, capătă-ți din nou vederea!’ Chiar în clipa aceea, mi-am 
căpătat vederea și m-am uitat la el. El mi-a zis: ‘Dumnezeul părinților noștri te-a 
ales să cunoști voia Lui, să vezi pe Cel Neprihănit și să auzi cuvinte din gura Lui; 
căci Îi vei fi martor față de toți oamenii, pentru lucrurile pe care le-ai văzut și 
auzit. Și acum, ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcate-
le tale, chemând Numele Domnului.’ Și mi s-a întâmplat că, după ce m-am întors 
la Ierusalim, pe când mă rugam în Templu, am căzut într-o răpire sufletească și 
am văzut pe Domnul, care-mi zicea: ‘Grăbește-te, ieși iute din Ierusalim, căci nu 
vor primi mărturisirea ta despre Mine.’ Și am zis: ‘Doamne, ei știu că eu băgam în 
temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce cred în Tine și că, atunci când se vărsa 
sângele lui Ștefan, martorul Tău, eram și eu de față, îmi uneam încuviințarea mea 
cu a celorlalți și păzeam hainele celor ce-l omorau.’ Atunci, El mi-a zis: ‘Du-te, căci 
te voi trimite departe, la neamuri…’”„Domnul îi dăduse lui Pavel misiunea sa de a intra în vastul câmp misi-onar al lumii neamurilor. Pentru a-l pregăti pentru această lucrare vastă și dificilă, Dumnezeu îl adusese în legătură strânsă cu Sine Însuși și deschisese în fața vederii sale extaziate imagini ale frumuseții și gloriei cerului.”—Isto-
ria faptelor apostolilor, p. 159 engl. (cap. 16, Solia evangheliei în Antiohia).
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c. Cum a reacționat mulțimea față de Pavel — și cu ce rezultat? 
Fapte 22:22-24. 

Fapte 22:22-24: „Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta. Dar atunci și-au ridicat 
glasul și au zis: „Ia de pe pământ pe un astfel de om! Nu este vrednic să trăiască!” 
Și scoteau strigăte, își aruncau hainele și azvârleau cu țărână în văzduh. Căpitanul 
a poruncit să ducă pe Pavel în cetățuie și să-l cerceteze, bătându-l cu biciul, ca să 
afle din ce pricină strigau așa împotriva lui.”„[Căpitanul roman] nu înțelesese cuvântarea în ebraică pe care o ținuse Pavel, și a concluzionat, din agitația generală, că prizonierul său trebuie că era vinovat de ceva fărădelege gravă...Corpul apostolului a fost întins, ca acela al unui făcător de rele obișnuit, pentru a primi bicele. Nu era niciun prieten care să stea lângă el. El era  într-o baracă romană, înconjurat doar de soldați brutali.” —Sketches from the 
Life of Paul, p.  220. 
d. De ce a fost scutit Pavel de a suferi un chin chiar mai rău? Fapte 

22:25-29. 

Fapte 22:25-29: „Pe când îl legau cu curele, Pavel a zis sutașului care era de față: 
„Vă este îngăduit să bateți pe un roman care nu este osândit?” La auzul acestor 
cuvinte, sutașul s-a dus să dea de știre căpitanului și a zis: „Ce ai de gând să faci? 
Omul acesta este cetățean roman.” Și când a venit căpitanul, a zis lui Pavel: „Spune-
mi, ești roman?” „Da”, i-a răspuns el. Căpitanul a zis: „Eu cu o mare sumă de bani 
am dobândit cetățenia aceasta.” „Și eu”, a zis Pavel, „sunt chiar născut roman.” 
Numaidecât, cei ce aveau să-l cerceteze prin bătaie au încetat să-l mai necăjească, 
ba căpitanul, când a aflat că Pavel este roman, s-a temut pentru că-l legase.”

Marți 24 august

3. ÎN FAŢA CONSILIULUI

a. Cum a început audierea lui Pavel în fața consiliului — și ce a 
profețit el? Fapte 22:30; 23:1-5. 

Fapte 22:30: „A doua zi, fiindcă voia să știe bine pentru ce este pârât de iudei, l-a 
dezlegat și a poruncit să se adune laolaltă preoții cei mai de seamă și tot soborul, 
apoi a adus pe Pavel jos și l-a pus înaintea lor.”

Fapte 23:1-5: „Pavel s-a uitat țintă la sobor și a zis: „Fraților, eu am viețuit cu toa-
tă curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta…” Marele 
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preot Anania a poruncit celor ce stăteau lângă el să-l lovească peste gură. Atunci, 
Pavel i-a zis: „Te va bate Dumnezeu, perete văruit! Tu șezi să mă judeci după Lege 
și poruncești să mă lovească, împotriva Legii!” Cei ce stăteau lângă el i-au zis: „Îți 
bați joc de marele preot al lui Dumnezeu?” Și Pavel a zis: „N-am știut, fraților, că este 
marele preot, căci este scris: ‘Pe mai-marele norodului tău să nu-l grăiești de rău.’”„Sub influența Spiritului Sfânt, Pavel a rostit o denunțare profetică, si-milară cu cea pe care a rostit-o Hristos când a mustrat ipocrizia iudeilor. Judecata rostită de apostol s-a împlinit în mod teribil atunci când nelegiuitul și ipocritul mare preot a fost ucis de asasini în războiul iudeu.”—Comentarii 
Biblice ale Noului Testament [E.G.White Comments], vol. 6, p. 1065 engl. (cap. refe-ritor la Fapte 23). 
b. Cum a redirecționat Pavel în mod înțelept tema centrală a audi-

erii? Fapte 23:6-9.

Fapte 23:6-9: „Pavel, ca unul care știa că o parte din adunare erau saduchei, iar 
alta farisei, a strigat în plin sobor: „Fraților, eu sunt fariseu, fiu de fariseu; din pri-
cina nădejdii în învierea morților sunt dat în judecată.” Când a zis vorbele acestea, 
s-a stârnit o neînțelegere între farisei și saduchei, și adunarea s-a dezbinat. Căci 
saducheii zic că nu este înviere, nici înger, nici duh, pe când fariseii le mărturisesc 
pe amândouă. S-a făcut o mare zarvă, și câțiva cărturari din partida fariseilor 
s-au sculat în picioare, au început o ceartă aprinsă și au zis: „Noi nu găsim nicio 
vină în omul acesta; dar dacă i-a vorbit un duh sau un înger?”…”„Fariseii erau foarte stricți cu privire la respectarea exterioară a forme-lor și obiceiurilor, și erau plini de o neprihănire proprie semeață, lumeas-că, ipocrită. Saducheii negau învierea morților și existența îngerilor, și erau sceptici cu privire la Dumnezeu. Această sectă era în mare parte compu-să din caractere nedemne, mulți dintre aceștia fiind imorali în obiceiurile lor.”—Ibid, vol. 5, p. 1077 engl. (cap. referitor la Matei 3).„Cele două partide au început să se certe între ele, și astfel tăria împotri-virii lor contra lui Pavel a fost frântă...În confuzia care a urmat, saducheii luptau cu aprindere pentru a pune stăpânire pe apostol, ca să îl poată pune la moarte; iar fariseii erau la fel de zeloși în încercarea lor de a-l proteja.” – Istoria faptelor apostolilor, p. 411, 412 engl. (cap. 38, Pavel prizonier).
c. Cum a fost protejat Pavel – și de ce ne amintește aceasta? Fapte 

23:10.
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Fapte 23:10: „Fiindcă gâlceava creștea, căpitanul se temea ca Pavel să nu fie rupt 
în bucăți de ei. De aceea a poruncit ostașilor să se coboare, să-l smulgă din mijlocul 
lor și să-l ducă în cetățuie.”„Starea noastră înaintea lui Dumnezeu depinde nu de cantitatea de lu-mină pe care am primit-o, ci de modul în care folosim ceea ce avem. Astfel chiar și păgânii care aleg ceea ce e drept, în măsura în care pot ei distinge aceasta, sunt într-o condiție mai favorabilă decât acei care au avut mare lu-mină, și pretind a-I sluji lui Dumnezeu, însă care desconsideră lumina, și prin viața lor de zi cu zi contrazic mărturisirea lor.” – Hristos, lumina lumii,  p. 239 engl. (cap. 24, Nu este acesta Fiul Tâmplarului?).
Miercuri 25 august

4. ÎN SINGURĂTATE ÎN ÎNTUNERIC

a. Care au fost gândurile lui Pavel când era singur noaptea în în-
chisoarea castelului — și ce i-a adus mângâiere? Fapte 23:11.

Fapte 23:11: „În noaptea următoare, Domnul S-a arătat lui Pavel și i-a zis: „În-
drăznește, Pavele, căci, după cum ai mărturisit despre Mine în Ierusalim, tot așa 
trebuie să mărturisești și în Roma.”„Mai târziu, când reflecta la experiențele dificile ale zilei, Pavel a început să se teamă că modul său de procedare ar fi putut să nu fie plăcut lui Dum-nezeu. Se putea oare ca el să fi făcut, la urma urmei, o greșeală prin vizitarea Ierusalimului? Condusese marea sa dorință de a fi în unire cu frații săi la acest rezultat dezastruos?Poziția pe care iudeii, ca popor declarat al lui Dumnezeu, o ocupau în fața unei lumi necredincioase îi cauza apostolului un chin sufletesc intens. Cum priveau acei ofițeri păgâni asupra lor? — pretinzând că sunt adoratorii lui Iehova, și asumându-și serviciul sacru, totuși abandonându-se contro-lului mâniei oarbe, iraționale, încercând să își distrugă chiar propriii frați care îndrăzneau să fie diferiți de ei în credința religioasă, și transformând chiar cel mai solemn consiliu deliberativ într-o scenă de luptă și confuzie sălbatică. Pavel simțea că numele Dumnezeului său suferise rușine în ochii păgânilor.Și acum el era în închisoare, și știa că vrăjmașii săi, în răutatea lor dis-perată, ar recurge la orice mijloace pentru a-l da la moarte. S-ar putea oare ca lucrarea sa pentru biserici să se fi încheiat și ca acum să intre lupi răpi-tori? Cauza lui Hristos era foarte aproape de inima lui Pavel, și cu o teamă 
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profundă el se gândea la pericolele bisericilor risipite, expuse cum erau la persecuțiile din partea unor oameni tocmai ca cei pe care îi întâlnise el în consiliul Sinedriului. În întristare și descurajare el plângea și se ruga. În această oră întunecată Domnul nu era nepăsător față de servul Său. El îl păzise de gloata cu intenții ucigașe din curțile templului; El fusese cu el în fața consiliului Sinedriului; El era cu el în fortăreață și El i se revelă credinciosului Său martor ca răspuns la rugăciunile serioase ale apostolului pentru călăuzire. [Fapte 23:11 citat.]”—Istoria faptelor apostolilor, p. 412, 413 engl. (cap. 38, Pavel prizonier). 
b. Ce dovedește faptul că Dumnezeu este la fel de dispus să ne 

mângâie când suntem în întuneric, la fel cum a făcut pentru Pa-
vel — și pentru David singur în pustie? Psalmii 63:5,6. 

Psalmii 63:5, 6: „Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase, și gura 
mea Te laudă cu strigăte de bucurie pe buze când mi-aduc aminte de Tine în așter-
nutul meu și când mă gândesc la Tine în timpul priveghiurilor nopții.”„În toate timpurile și în toate locurile, în toate întristările și în toate pro-blemele, când orizontul pare întunecat și viitorul pare complicat, și noi ne simțim neajutorați și singuri, Mângâietorul va fi trimis ca răspuns la rugă-ciunea credinței.”— Christian Service, p. 251. 
Joi              26 august

5. DIN PARTEA PROPRIEI NAŢIUNI

a. Ziua următoare, ce plan a făurit vrăjmașul sufletelor? Fapte 
23:12-15. 

Fapte 23:12-15: „La ziuă, iudeii au uneltit și s-au legat cu blestem că nu vor mân-
ca, nici nu vor bea până nu vor omorî pe Pavel. Cei ce făcuseră legământul acesta 
erau mai mulți de patruzeci. Ei s-au dus la preoții cei mai de seamă și la bătrâni și 
le-au zis: „Noi ne-am legat cu mare blestem să nu gustăm nimic până nu vom omo-
rî pe Pavel. Acum dar, voi, împreună cu soborul, dați de știre căpitanului și rugați-l 
să-l aducă mâine jos, înaintea voastră, ca și cum ați vrea să-i cercetați pricina mai 
cu de-amănuntul, și până să ajungă el, noi suntem gata să-l omorâm.”„În timp ce Domnul îl încuraja pe servul Său, vrăjmașii lui Pavel alcătu-iau cu nerăbdare planuri pentru distrugerea sa.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 413 engl. (cap. 38, Pavel prizonier).
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b. Pe cine a folosit Dumnezeu pentru a demasca planul răuvoitor? 
Fapte 23:16-21. 

Fapte 23:16-21: „Fiul surorii lui Pavel a auzit de această cursă, s-a dus în cetă-
țuie și a spus lui Pavel. Pavel a chemat pe unul din sutași și a zis: „Du pe tinerelul 
acesta la căpitan, căci are să-i spună ceva.” Sutașul a luat pe tânăr cu el, l-a dus 
la căpitan și a zis: „Pavel cel întemnițat m-a chemat și m-a rugat să aduc la tine 
pe acest tinerel, care are să-ți spună ceva.” Căpitanul l-a apucat de mână, l-a luat 
deoparte și l-a întrebat: „Ce ai să-mi spui?” El a răspuns: „Iudeii s-au sfătuit să te 
roage să aduci mâine pe Pavel înaintea soborului, ca și cum ai avea să-l cercetezi 
mai cu de-amănuntul. Tu să nu-i asculți, pentru că mai mulți de patruzeci dintre 
ei îl pândesc și s-au legat cu blestem să nu mănânce și să nu bea nimic până nu-l 
vor omorî; acum stau gata și n-așteaptă decât făgăduiala ta.”

c. Doar cum a putut răsturna căpitanul șef planul — și ce anume 
ar trebui să ne facă să înțelegem, persecuția contra lui Pavel? 
Fapte 23:22-33. 

Fapte 23:22-33: „Căpitanul a lăsat pe tinerel să plece și i-a poruncit să nu spună 
nimănui că i-a descoperit aceste lucruri. În urmă, a chemat pe doi sutași și le-a 
zis: „La ceasul al treilea din noapte, să aveți gata două sute de ostași, șaptezeci de 
călăreți și două sute de sulițari, ca să meargă până la Cezareea.” Le-a poruncit să 
aducă și dobitoace pentru Pavel, ca să-l pună călare și să-l ducă sănătos și teafăr 
la dregătorul Felix. Lui Felix, i-a scris o scrisoare cu următorul cuprins: „Claudius 
Lisias către preaalesul dregător Felix: plecăciune! Acest om, pe care l-au prins iu-
deii, era să fie omorât de ei, și eu m-am dus repede cu ostași și l-am scos din mâna 
lor, căci am aflat că este roman. Am vrut să aflu pricina pentru care-l pârau și 
l-am adus înaintea soborului lor. Am găsit că era pârât pentru lucruri privitoare 
la Legea lor, dar că nu săvârșise nicio nelegiuire care să fie vrednică de moarte sau 
de lanțuri. Mi s-a dat însă de știre că iudeii îl pândesc ca să-l omoare; l-am trimis 
îndată la tine și am făcut cunoscut și celor ce-l învinuiesc să-ți spună ție ce au îm-
potriva lui. Fii sănătos.” Ostașii, după porunca pe care o primiseră, au luat pe Pavel 
și l-au dus noaptea până la Antipatrida. A doua zi, au lăsat pe călăreți să-și urmeze 
drumul înainte cu el, iar ei s-au întors în cetățuie. Ajunși în Cezareea, călăreții au 
dat scrisoarea în mâna dregătorului și au adus pe Pavel înaintea lui.”„Cazul lui Pavel nu era primul în care un serv al lui Dumnezeu a găsit între păgâni un azil din fața răutății pretinsului popor al lui Iehova...În timp ce conducătorii evrei pretindeau că au un mare zel pentru onoa-rea lui Dumnezeu și pentru binele lui Israel, ei erau vrăjmași ai ambilor. Prin precept și exemplu ei conduceau poporul din ce în ce mai departe de ascul-
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tarea de Dumnezeu—conducându-i acolo unde el nu putea fi apărarea lor în ziua strâmtorării.”—Ibid., p. 416, 417 engl. (cap. 38, Pavel prizonier).„Satan lucrează în mod constant prin agenții săi pentru a-i descuraja și distruge pe cei pe care Dumnezeu i-a ales să împlinească o mare și bună lucrare. Ei pot fi gata să sacrifice chiar viața însăși pentru înaintarea lucrării lui Dumnezeu, totuși marele înșelător va sugera fraților lor îndoieli cu pri-vire la ei, care, dacă ar fi cultivate, ar submina încrederea în integritatea lor de caracter, și ar schilodi astfel utilitatea lor.”—Ibid., p. 418 engl. (cap. 38, Pavel 
prizonier).
Vineri               27 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Cum era comportamentul lui Pavel în contrast cu cel al 
conaționalilor săi?

2. Ce l-a făcut pe Pavel în stare să îndure suferința îngrămădită asu-
pra lui?

3. Cine l-a tratat cel mai rău pe Pavel — păgânii, fariseii  
sau saducheii?

4. De ce putem fi mângâiați de grija lui Dumnezeu pentru Pavel în 
închisoarea castelului?

5. Explicați contrastul dintre atitudinea căpitanului roman și cea a 
iudeilor.
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Sabat, 4 septembrie 2021
Darul Sabatului Întâi 

pentru capele 
în Republica DominicanăRepublica Dominicană formează partea estică a insulei caraibiene Hispaniola, partea vestică fiind reprezentată de Haiti. Limita în Nord este Oceanul Atlantic. Este o țară fru-moasă, tropicală, cunoscută pentru plaje re-numite în întreaga lume, stațiuni, terenuri de golf și oameni calzi, prietenoși. Frumusețea naturală găsită aici include păduri ecuatoriale, savane și podișuri, precum și cel mai înalt munte din regiunea Caraibiană. Capitala Santo Domingo are o vechime docu-mentată de cinci secole și este bogată în monumente arhitecturale istorice. Limba spaniolă este vorbită de 80% din cele 10,8 milioane de oameni, fiind urmată de creola din haiti și engleza samana; economia se bazează în principal pe minerit, agricultură, comerț și servicii. Religia oficială este romano-catolicismul, aproximativ 40% din populație fiind catolici practicanți, 29% catolici nepracticanți, 18% protestanți evanghelici, și 11% se declară neafiliați niciunei religii. Mișcarea de Reformă a AZȘ a ajuns în această națiune la începutul anilor 1970 prin dominicani cu spirit misionar care locuiau în SUA, și care au împărtășit ade-vărul prezent prietenilor și familiilor lor de acasă. Unii dintre acești credincioși entuziaști s-au reîntors pe insula lor de baștină pentru a promova mai eficient me-sajul prin prezența fizică. Un predicator a fost trimis în zonă—și prin puterea lui Dumnezeu, iubitul imn AZSMR despre cei 144.000 a fost un instrument cheie pen-tru a deschide multe uși pentru studii biblice, și lucrarea a fost organizată în 1976. Din acel timp, solia s-a răspândit din ce în ce mai departe, iar acum sunt peste 150 membri  ai bisericii și aproximativ 400 studenți care frecventează regulat Școala de Sabat. Cu această creștere, a apărut nevoia naturală de a avea capele în care să ne închinăm lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu avem teren pentru acest scop în La Salvia, Bonao, în partea nordică a insulei. S-a început deja construcția aici, și plănuim să dedicăm Domnului o casă de adunare în cartierul Los Mina al orașului și provinciei Santo Domingo. Frații au donat cu generozitate din mijloacele lor, însă pentru ca aceste scopuri să devină realitate avem nevoie de sprijinul vostru. Când se strânge Darul Sabatului Întâi, vă rugăm, donați cu generozitate, pentru ca să poată străluci monumente pentru Dumnezeu în această națiune. Este rugă-ciunea noastră ca Domnul să binecuvânteze din abundență darurile și dăruitorii!

Frații și surorile voastre din Republica Dominicană
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          Lecția 10 Sabat, 4 septembrie 2021

Dând mărturie cu o conștiință curată
Text de memorat: „Și în aceasta mă deprind pe mine însumi, să 

am întotdeauna o conștiință fără poticnire, către Dumnezeu și oa-
meni.”  (Fapte 24:16, engl. KJV, rom. BTF)„O conștiință fără poticnire (curată) față de Dumnezeu și om, o inimă care simte cea mai gingașă simpatie pentru ființele umane, în special ca acestea să poată fi câștigate la Hristos, va avea atributele pe care le-a avut Hristos. Toți aceștia vor fi pătrunși de Spiritul Său. Ei vor avea un rezervor de convingere și o vistierie de elocvență simplă.”– Mărturii pen-
tru predicatori și slujitorii evangheliei, p. 120 engl. (cap. 4, subcap. Pregătind 
suflete pentru slujire).
Recomandare pentru studiu:  Istoria faptelor apostolilor, p. 419-426 engl.       (cap. 39, Procesul din Cezareea). 
Duminică 29 august

1. TERTULUS, ORATORUL

a. Descrieți cum au fost folosite ipocrizia lingușitoare și minciuni-
le pentru a-l introduce pe guvernatorul Felix în subiectul inte-
rogării lui Pavel. Fapte 23:34, 35; 24:1-9.

Fapte 23:34, 35: „Dregătorul, după ce a citit scrisoarea, a întrebat din ce ținut 
este Pavel. Când a aflat că este din Cilicia, „te voi asculta”, a zis el, „când vor veni 
pârâșii tăi”. Și a poruncit să fie păzit în palatul lui Irod.”

Fapte 24:1-9: „După cinci zile, a venit marele preot Anania cu unii din bătrâni și 
cu un vorbitor, numit Tertul. Au adus înaintea dregătorului plângere împotriva 
lui Pavel. Pavel a fost chemat, și Tertul a început să-l pârască astfel: „Preaalesule 
Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare și neamul acesta a căpătat îmbună-
tățiri sănătoase prin îngrijirile tale. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțumi-
rea, în toată vremea și în tot locul. Dar, ca să nu te țin prea mult, te rog să asculți, 
în bunătatea ta, câteva cuvinte. Am găsit pe omul acesta, care este o ciumă: pune 
la cale răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul, este mai-marele partidei 
nazarinenilor și a încercat să spurce chiar și Templul. Și am pus mâna pe el. Am 
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vrut să-l judecăm după Legea noastră, dar a venit căpitanul Lisias, l-a smuls din 
mâinile noastre, cu mare silă, și a poruncit pârâșilor lui să vină înaintea ta. Dacă-l 
vei cerceta, tu însuți vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl pârâm noi.” 
Iudeii s-au unit la învinuirea aceasta și au spus că așa stau lucrurile.”„Aici Tertulus s-a înjosit la nivelul unei minciuni pe față. Caracterul lui Felix era josnic și disprețuibil... Faptele sale de cruzime și opresiune făceau ca el să fie în mod universal urât. Cruzimea înșelătoare a caracterului său este dovedită prin crima sa brutală contra marelui preot Ionatan, căruia îi datora în mare parte propria sa poziție...Prin artele înșelătoare ale lui Simon Magul, un vrăjitor cipriot, Felix o convinsese [pe Drusila] să își părăsească soțul și să devină soția lui. Dru-sila era tânără și frumoasă, și, pe deasupra, o evreică. Ea era atașată cu devoțiune de soțul ei, care făcuse un mare sacrificiu pentru a-i obține mâna. Într-adevăr, doar puține lucruri ar fi putut să o convingă să își renege cele mai puternice prejudecăți și să atragă asupra sa aversiunea (disprețul și ura) extremă a națiunii ei de dragul de a forma o legătură adulterină cu un desfrânat crud și bătrân.”—Sketches from the Life of Paul, p. 235, 236. „Cei care l-au auzit pe Tertulus știau că vorbele sale lingușitoare erau neadevărate, însă dorința lor de a-și asigura condamnarea lui Pavel era mai puternică decât dragostea lor de adevăr.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 419, 420 engl. (cap. 39, Procesul din Cezareea). 
Luni 30 august

2. ÎN PACE DESĂVÂRȘITĂ

a. Cum și-a început Pavel în mod candid (plin de curăție sufleteas-
că) apărarea sa în fața lui Felix? Fapte 24:10-13. 

Fapte 24:10-13: „După ce i-a făcut dregătorul semn să vorbească, Pavel a răs-
puns: „Fiindcă știu că de mulți ani ești judecătorul neamului acestuia, voi răspun-
de cu încredere pentru apărarea mea. Nu sunt mai mult de douăsprezece zile – te 
poți încredința de lucrul acesta – de când m-am suit să mă închin la Ierusalim. Nu 
m-au găsit nici în Templu, nici în sinagogi, nici în cetate stând de vorbă cu cineva 
sau făcând răscoală de norod. Așa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă pâ-
răsc acum.”„Felix avea suficient spirit de pătrundere pentru a citi dispoziția și ca-racterul acuzatorilor lui Pavel. El știa din ce motiv îl flataseră ei, și vedea de asemenea că ei nu reușiseră să își concretizeze acuzațiile contra lui Pavel. 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2021 77

Întorcându-se spre cel acuzat, el i-a făcut semn să răspundă pentru sine însuși. Pavel nu a pierdut vorbe în complimente, ci a afirmat simplu că putea cu atât mai multă bucurie să se apere în fața lui Felix, cu cât acesta din urmă fusese atât de mult timp procurator*, și de aceea avea o înțelegere atât de bună a legilor și obiceiurilor evreilor. Referindu-se la acuzațiile aduse lui, el a arătat în mod clar faptul că niciuna dintre ele nu era adevărată. El declară că nu cauzase nicio tulburare în vreo parte a Ierusalimului, nici nu profana-se sanctuarul.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 420, 421 engl. (cap. 39, Procesul din 
Cezareea).
* Magistrat roman, ... însărcinat cu strângerea dărilor și cu conducerea provinciilor imperiale.

b. Ce concept a prezentat Pavel guvernatorului? Fapte 24:14, 15. 

Fapte 24:14, 15: „Îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei după Ca-
lea pe care ei o numesc partidă; eu cred tot ce este scris în Lege și în Proroci și am 
în Dumnezeu nădejdea aceasta, pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor 
drepți și a celor nedrepți.”„Ca urmare a păcatului lui Adam, moartea a trecut asupra întregii rase umane. Toți se coboară în mormânt în același mod. Și prin prevederile pla-nului de mântuire, toți trebuie să iasă din mormintele lor.”—Marea luptă,  p. 544 engl. (cap. 33, Prima mare înșelăciune). 
c. De ce este benefic tuturor scopul vieții lui Pavel? Fapte 24:16; 

Isaia 26:3, 4. 

Fapte 24:16: „Și în aceasta mă deprind pe mine însumi, să am întotdeauna o 
conștiință fără poticnire, către Dumnezeu și către oameni.” (engl. KJV, rom. BTF).

Isaia 26:3, 4: „Tu îl vei ține în pace desăvârșită pe cel a cărui minte este fixată asu-
pra ta, pentru că el se încrede în tine. Încredeți-vă în Domnul pentru totdeauna, 
fiindcă în Domnul Iehova este tărie veșnică.” (engl. KJV, rom. BTF.)„Pacea interioară și o conștiință fără ofensă față de Dumnezeu vor învi-ora și întări intelectul asemenea picăturilor de rouă ce se formează pe plan-tele gingașe. Voința este atunci direcționată și controlată corect, și este mai hotărâtă, totuși liberă de încăpățânare. Meditațiile sunt plăcute pentru că sunt sfințite. Serenitatea (calmul, liniștea) minții pe care o poți poseda îi va binecuvânta pe toți cei cu care te asociezi. Această pace și acest calm vor de-
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veni, în timp, naturale, și tu vei reflecta prețioasele lor raze asupra tuturor celor din jurul tău, ca apoi acestea să fie reflectate din nou asupra ta. Cu cât guști mai mult din această pace cerească și liniște a minții, cu atât mai mult aceasta va crește. Este o plăcere animată, vie, care nu aruncă toate energiile morale într-o amorțeală, ci le trezește la o activitate sporită. Pacea perfectă este un atribut al cerului, pe care îl posedă îngerii. Fie ca Domnul să te ajute să devii un posesor al acestei păci.”—Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 327 engl. (cap. 48, Remediu pentru sentimentalism). 
Marți 31 august

3. ETERNITATEA VERSUS CONVENIENŢĂ

a. Ce problemă declanșase furia evreilor împotriva lui Pavel? Fap-
te 24:17-21. 

Fapte 24:17-21: „După o lipsă de mai mulți ani, am venit să aduc milostenii nea-
mului meu și să aduc daruri la Templu. Tocmai atunci niște iudei din Asia m-au 
găsit curățit în Templu, nu cu gloată, nici cu zarvă. Ei înșiși ar trebui să se înfățișe-
ze înaintea ta și să mă pârască, dacă au ceva împotriva mea. Sau să spună aceștia 
singuri de ce nelegiuire m-au găsit vinovat, când am stat înaintea soborului, afară 
numai doar de strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul lor: ‘Pentru învierea 
morților sunt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră.’”

b. În ce sens era Felix prea slab în ce privește administrarea cazu-
lui? Fapte 24:22, 23. 

Fapte 24:22, 23: „Felix, care știa destul de bine despre „Calea” aceasta, i-a amânat 
zicând: „Am să cercetez pricina voastră când va veni căpitanul Lisias.” Și a porun-
cit sutașului să păzească pe Pavel, dar să-l lase puțin mai slobod și să nu oprească 
pe nimeni din ai lui să-i slujească sau să vină la el.”„Apostolul vorbea cu seriozitate și evidentă sinceritate, și cuvintele sale purtau în ele o povară a convingerii. Claudius Lisias, în scrisoarea sa către Felix, dăduse o mărturie similară cu privire la comportamentul lui Pavel. În plus, Felix însuși avea o cunoaștere mai extinsă a religiei iudaice decât presupuneau mulți. Declararea clară a faptelor de către Pavel l-a făcut în acest caz în stare pe Felix să înțeleagă chiar mai clar motivele de care erau guvernați evreii, când încercau să îl condamne pe apostol pentru răzvrăti-re și comportament de trădător. Guvernatorul nu dorea să le facă pe plac condamnând pe nedrept un cetățean roman, nici nu dorea să li-l predea să 
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fie dat la moarte fără un proces corect. Cu toate acestea, Felix nu cunoștea niciun motiv mai înalt decât interesul propriu, și era controlat de dragostea de laudă și de o dorință de a fi promovat. Teama de a-i ofensa pe evrei îl reținea de la a acorda dreptatea completă unui om despre care știa că era nevinovat. De aceea a decis să suspende procesul până când urma să fie prezent Lisias.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 421, 422 engl. (cap. 39, Procesul 
în Cezareea). 
c. Cum se întâmplă ca o atitudine ca cea a lui Felix să întristeze 

Spiritul? Fapte 24:24, 25. 

Fapte 24:24, 25: „După câteva zile, a venit Felix cu nevastă-sa, Drusila, care era 
iudeică; a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Isus. Dar, pe 
când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoa-
re, Felix, îngrozit, a zis: „De astă dată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema.”„[Felix] tratase cu ușurință ultima sa ofertă de îndurare. El nu urma să mai primească nicio altă chemare din partea lui Dumnezeu.”—Istoria fapte-
lor apostolilor, p. 427 engl. (cap. 39, Procesul în Cezareea).„[Comunitatea fratelui K.] credea că dacă nu se războiau contra adevăru-lui, ei se descurcau destul de bine, însă lumina pe care ei au neglijat să o pri-mească și să o nutrească s-a stins în întuneric. Ei au încercat să își liniștească conștiința spunându-i Spiritului lui Dumnezeu: ‚Mergi de data aceasta; când voi avea un timp potrivit, Te voi chema.’ Timpul potrivit nu a venit niciodată. Ei au neglijat ocazia de aur, care nu s-a mai întors niciodată pentru ei, pentru că lumea a ținut afară lumina pe care ei au refuzat-o. Interesele acestei vieți și farmecul plăcerilor atrăgătoare absorb mințile și inimile, în timp ce Prietenul lor cel mai bun, binecuvântatul Salvator, este respins și uitat.” —Mărturii pentru 
comunitate, vol. 4, p. 108 engl. (cap. 10, Influența întâlnirilor sociale).
Miercuri 1 septembrie

4. SCUZE, SCUZE...

a. Numiți câteva scuze pentru nededicarea totală lui Hristos — și 
rezultatul tuturor acestora. Luca 14:15-20, 24. 

Luca 14:15-20, 24: „Unul din cei ce ședeau la masă cu El, când a auzit aceste vor-
be, I-a zis: „Ferice de acela care va prânzi în Împărăția lui Dumnezeu!” Și Isus i-a 
răspuns: „Un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei, a trimis pe 
robul său să spună celor poftiți: ‘Veniți, căci iată că toate sunt gata.’ Dar toți, parcă 
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fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel dintâi i-a zis: ‘Am cumpărat 
un ogor și trebuie să mă duc să-l văd; rogu-te să mă ierți.’ Un altul a zis: ‘Am cum-
părat cinci perechi de boi și mă duc să-i încerc: iartă-mă, te rog.’ Un altul a zis: 
‘Tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni.’ (24) Căci vă spun că niciunul 
din cei poftiți nu va gusta din cina mea.’”„Scuzele prezentate pentru refuzarea invitației la ospăț cuprind tot spec-trul de scuze pentru a refuza invitația evangheliei. Oamenii declară că nu își pot periclita perspectivele lumești oferind atenție cerințelor evangheliei. Ei socotesc binecuvântările lor temporare ca de o mai mare valoare decât lu-crurile veșniciei. Chiar binecuvântările pe care le-au primit de la Dumnezeu devin o barieră care separă sufletele lor de Creatorul și Răscumpărătorul lor. Ei nu vor să fie întrerupți în scopurile lor lumești, și spun mesagerului îndurării: ‚Acum du-te; când voi avea ocazie cuvenită, te voi chema.’ (Fapte 24:25). Alții invocă dificultățile care ar apărea în relațiile lor sociale, dacă ar asculta de chemarea lui Dumnezeu. Ei spun că nu își pot permite să nu fie în armonie cu rudele și cunoștințele lor. Astfel ei se dovedesc a fi chiar perso-najele descrise în parabolă. Stăpânul ospățului privește scuzele lor slabe ca manifestare a disprețului față de invitația Sa.Omul care a spus ‚Mi-am luat o soție, și de aceea nu pot veni’ repre-zintă o clasă numeroasă. Există mulți care permit soțiilor sau soților lor să îi împiedice de la a asculta chemarea lui Dumnezeu. Soțul spune: ‚Nu pot să ascult de convingerile mele despre datorie în timp ce soția mea se împotrivește acestui lucru. Influența ei ar face să fie extrem de greu pen-tru mine să fac aceasta.’ Soția aude chemarea plină de har: ‚Veniți căci toate lucrurile sunt acum gata,’ și ea spune: ‚te rog să mă scuzi. Soțul meu refuză invitația harului. El spune că afacerea lui stă în cale. Eu trebuie să merg cu soțul meu și de aceea nu pot veni.’ Inimile copiilor sunt impresionate. Ei doresc să vină. Însă își iubesc tatăl și mama și, întrucât aceștia nu ascultă de chemarea evangheliei, copiii cred că nu se poate aștepta de la ei să vină. Ei, de asemenea, spun: ‚Scuzați-mă.’ Toți aceștia refuză chemarea Salvatorului pentru că se tem de despărțire în cercul familiei. Ei presupun că refuzând să asculte de Dumnezeu își asigu-ră pacea și prosperitatea acasă; însă aceasta este o înșelăciune. Cei care sea-mănă egoism vor recolta egoism. Respingând dragostea lui Hristos, ei res-ping singurul lucru care poate oferi puritate și statornicie dragostei umane. Ei nu doar că pierd cerul, ci nu se vor bucura în mod real de lucrul pentru care au sacrificat cerul.”—Parabolele Domnului, p. 224, 225 engl. (cap.18, Mergeți 
la drumuri și la garduri).
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Joi 2 septembrie

5. REVĂRSAT FĂRĂ MĂSURĂ

a. În loc să găsim scuze, ce se întâmplă când ne predăm cu totul 
conducerii Duhului Sfânt? Fapte 3:19; Isaia 44:22, 23; Psalmii 
110:3. 

Fapte 3:19: „De aceea pocăiți-vă și întoarceți-vă, ca păcatele voastre să fie șterse 
când vor veni timpurile de înviorare din prezența Domnului”(engl. KJV).

Isaia 44:22, 23: „Am șters fărădelegile tale ca pe un nor gros, și păcatele tale 
ca pe un nor, întoarce-te la mine, fiindcă te-am răscumpărat. Cântați, voi ceruri, 
fiindcă Domnul a făcut aceasta; strigați, voi adâncimi ale pământului, izbucniți în 
cântare, voi munți, pădure și fiecare copac din ea, fiindcă Domnul a răscumpărat 
pe Iacob și S-a glorificat în Israel.” (engl. KJV, rom. BTF).

Psalmii 110:3: „Poporul tău va fi binevoitor în ziua puterii tale; în frumusețile 
sfințeniei din pântecele dimineții, tu ai roua tinereții tale.”(engl. KJV, rom. BTF).„Suntem angajați într-un conflict pentru viața veșnică; și în această bătălie harul este aranjat în linie de bătaie împotriva firii și întreaga tărie a eului se împotrivește victoriei. Puțini găsesc cărarea tăgăduirii de sine, care este delimitată de cruci, și încă și mai puțini o urmează... Vei persevera tu și nu vei obosi în facerea de bine? Războiul creștin este unul de luptă și vigilență eternă. Victoria perfectă poate să fie a ta, dacă vei ridica plin de voioșie crucea lui Hristos.” – Letters and Manuscripts, Letter 48, 1888.„Servi ai lui Dumnezeu, cu fețele lor luminate și strălucind de sfântă consacrare, se vor grăbi din loc în loc să proclame solia din cer. Prin mii de voci, peste tot pământul, solia de avertizare va fi dată. Se vor îndeplini mira-cole, bolnavii vor fi vindecați, și semne și minuni îi vor urma pe credincioși. Satan lucrează de asemenea cu minuni mincinoase, chiar coborând foc din cer în fața oamenilor. (Apocalipsa 13:13). Astfel locuitorii pământului vor fi aduși să ia poziție.Solia va fi dusă nu atât de mult prin argument, cât prin convingerea pro-fundă a Duhului lui Dumnezeu. Argumentele au fost prezentate. Sămânța a fost semănată, și acum ea va răsări și va aduce roade. Publicațiile distribu-ite de lucrătorii misionari au exercitat influența lor, totuși mulți ale căror minți au fost impresionate au fost împiedicați de a înțelege în mod com-plet adevărul sau de a oferi ascultare. Acum razele de lumină pătrund peste tot, adevărul este văzut în claritatea sa, și copiii onești ai lui Dumnezeu taie  
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legăturile care i-au reținut. Legăturile de familie, relațiile de biserică sunt fără puterea de a-i opri. Adevărul este mai prețios decât orice altceva în afa-ra lui. În ciuda forțelor combinate împotriva adevărului, un mare număr iau poziție de partea Domnului.”—Marea luptă, p. 612 engl. (cap. 38, Avertizarea 
finală).
Vineri  3 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. De ce l-a adus Anania, marele preot, pe Tertulus, la audierea lui 
Pavel?

2. De ce este vital să menținem o conștiință curată prin mărturisire și 
căință?

3. Cum s-ar putea ca eu să amân în unele domenii ale vieții, așa cum 
a amânat Felix?

4. Ce scuze nefondate, care înăbușă Spiritul, s-ar putea să aduc eu?
5. Cum pot să am parte de revărsarea Duhului Sfânt în măsură depli-

nă?
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          Lecția 11 Sabat, 11 septembrie 2021

Depunând mărturie în fața unui rege
Text de memorat: „Dar, mulțumită ajutorului lui Dumnezeu, am 

rămas în viață până în ziua aceasta; și am mărturisit înaintea celor 
mici și celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus pro-
orocii și Moise că are să se întâmple.” (Fapte 26:22)„Cununa lui Hristos trebuie să fie înălțată deasupra diademelor potentaților pământești.”—Mărturii pentru comunitate, vol. 6, p. 402 engl.(secțiunea 6, subcap. Cuvântul lui Dumnezeu să fie suprem). 
Recomandare pentru studiu:  Istoria faptelor apostolilor, p. 427-438 engl.                    (cap. 39, Procesul din Cezareea; cap. 40, Pavel  
                  apelează la Cezar; cap. 41, „Aproape mă convingi”).
Duminică 5 septembrie

1. REZULTATUL RESPINGERII LUMINII

a. Întrucât Felix a pus plăcerea lumească, lăcomia, și schemele po-
litice ambițioase înaintea luminii aduse de Pavel, ce a urmat în 
viața sa? Fapte 24:26, 27. 

Fapte 24:26, 27: „Totodată el trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani, de aceea 
trimitea și mai des să-l cheme, ca să stea de vorbă cu el. Doi ani au trecut astfel; și 
în locul lui Felix, a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor și a 
lăsat pe Pavel în temniță.”„[Felix] sugera că prin plătirea unei sume mari de bani Pavel ar putea să își asigure eliberarea. Apostolul, însă, era de o natură prea nobilă pentru a se elibera printr-o mită. El nu era vinovat de nicio fărădelege, și nu se înjo-sea să comită o faptă greșită cu scopul de a-și dobândi eliberarea.”—Istoria 
faptelor apostolilor, p. 426, 427 engl. (cap. 39, Procesul în Cezareea).„[Într-o dispută în Cezareea între greci și evrei] Felix, a cărui ostilitate față de evrei crescuse cu fiecare an, dădu acum soldaților săi libertatea de a jefui casele celor bogați. Aceste acte îndrăznețe de nedreptate și cruzime nu au putut să trea-că neobservate. Evreii făcură o plângere oficială contra lui Felix și el a fost convocat la Roma pentru a da socoteală de acuzațiile lor. El știa bine că prin cursul său de stoarceri și asupriri le dăduse motiv abundent pentru 
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nemulțumiri, însă nădăjduia încă să îi concilieze. Ca urmare, deși avea un respect sincer pentru Pavel, a decis să le satisfacă răutatea, lăsându-l pri-zonier. Însă toate eforturile sale au fost în zadar; deși a scăpat de exil sau de moarte, a fost îndepărtat din funcție, și privat de cea mai mare parte a bogăției sale dobândite ilicit. Drusila, partenera sa în vinovăție, a pierit după aceea împreună cu singurul lor fiu, în erupția Vezuviului. Zilele lui însuși au sfârșit în dizgrație și obscuritate.” — Comentarii Biblice ale Noului Testament [E.G.White Commnts], vol. 6, p. 1066 engl. (cap referitor la Fapte 24).
Luni 6 septembrie

2. SIGURANŢĂ PE CĂI NEAȘTEPTATE

a. Explicați politica lui Festus, care l-a înlocuit pe Felix. Fapte 25:1-6.

Fapte 25:1-6: „Festus, când a venit în ținutul său, după trei zile s-a suit de la Ceza-
reea în Ierusalim. Preoții cei mai de seamă și fruntașii iudeilor i-au adus plângere 
împotriva lui Pavel. L-au rugat cu stăruință și i-au cerut, ca un hatâr pentru ei, să 
trimită să-l aducă la Ierusalim. Prin aceasta îi întindeau o cursă, ca să-l omoare pe 
drum. Festus a răspuns că Pavel este păzit în Cezareea și că el însuși are să plece în 
curând acolo. „Deci”, a zis el, „cei mai de frunte dintre voi să se coboare împreună 
cu mine și, dacă este ceva vinovat în omul acesta, să-l pârască.” Festus n-a zăbovit 
între ei decât opt sau zece zile, apoi s-a coborât la Cezareea. A doua zi, a șezut pe 
scaunul de judecător și a poruncit să fie adus Pavel.”„Festus ținea cu tărie de scopul său de a-i oferi lui Pavel un proces echi-tabil în Cezareea. Dumnezeu în providența Sa controla decizia lui Festus, ca viața apostolului să fie lungită.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 429 engl. (cap. 40, Pavel apelează la Cezar).
b. Cum s-a desfășurat audierea — și cu ce rezultat? Fapte 25:7-12. 

De ce era mai sigur pentru Pavel să meargă la Cezar decât la Ie-
rusalim? 2 Timotei 3:12. 

Fapte 25:7-12: „Când a sosit Pavel, iudeii, care veniseră de la Ierusalim, l-au în-
conjurat și au adus împotriva lui multe și grele învinuiri, pe care nu le puteau do-
vedi. Pavel a început să se apere și a zis: „N-am păcătuit cu nimic nici împotriva 
Legii iudeilor, nici împotriva Templului, nici împotriva Cezarului.” Festus, care voia 
să capete bunăvoința iudeilor, drept răspuns a zis lui Pavel: „Vrei să te sui la Ieru-
salim și să fii judecat pentru aceste lucruri înaintea mea?” Pavel a zis: „Eu stau îna-
intea scaunului de judecată al Cezarului, acolo trebuie să fiu judecat. Pe iudei nu 
i-am nedreptățit cu nimic, după cum știi și tu foarte bine. Dacă am făcut vreo ne-
dreptate sau vreo nelegiuire vrednică de moarte, nu mă dau în lături de la moarte, 
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dar, dacă nu este nimic adevărat din lucrurile de care mă pârăsc ei, nimeni n-are 
dreptul să mă dea în mâinile lor. Cer să fiu judecat de Cezar.” Atunci, Festus, după 
ce s-a chibzuit cu sfetnicii lui, a răspuns: „De Cezar ai cerut să fii judecat, înaintea 
Cezarului te vei duce.”

2 Timotei 3:12: „De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus 
vor fi prigoniți.”„Festus nu știa nimic despre conspirațiile iudeilor pentru a-l ucide pe Pavel, și a fost surprins de apelul său la Cezar. Cu toate acestea, cuvintele apostolului au oprit procedeele curții de judecată...Din cauza urii născute din bigotism și îndreptățire de sine, un serv al lui Dumnezeu a fost împins să caute protecție la păgâni... Și poporul lui Dum-nezeu care trăiește în acest veac va trebui încă să înfrunte această ură. Între mulți dintre așa-zișii urmași ai lui Hristos există încă aceeași ură, același for-malism și egoism, același spirit de asuprire, care au deținut un loc atât de vast în inima evreilor. În viitor, bărbați care pretind a fi reprezentanții lui Hristos vor urma un curs similar celui urmat de preoți și conducători în comporta-mentul lor față de Hristos și apostoli. În marea criză prin care va trebui să treacă în curând, servii credincioși ai lui Dumnezeu vor întâlni aceeași împie-trire a inimii, aceeași hotărâre crudă, aceeași ură neînduplecată.Toți cei care în acea zi rea doresc să îi slujească neînfricați lui Dumne-zeu conform dictatului conștiinței, vor avea nevoie de curaj, fermitate și o cunoaștere a lui Dumnezeu și a cuvântului Său; pentru că cei care sunt loiali lui Dumnezeu vor fi persecutați, motivele lor vor fi contestate, cele mai bune eforturi ale lor vor fi interpretate greșit, iar numele lor vor fi lepădate ca un rău. Satan va lucra cu toată puterea înșelăciunii sale pentru a influența inima și a înnoura priceperea, pentru a face răul să pară bine și binele rău. Cu cât mai puternică și mai pură este credința poporului lui Dumnezeu, și cu cât mai fermă hotărârea lor de a asculta de el, cu atât mai aprins va lupta Satan să stârnească împotriva lor furia celor care, în timp ce pretind că sunt neprihăniți, calcă în picioare legea lui Dumnezeu. Se va cere cea mai fermă încredere, cel mai eroic scop pentru a ține credința care a fost dată cândva sfinților.”—Ibid., p. 430, 431. 
Marți 7 septembrie

3. O ÎNTÂLNIRE PROVIDENŢIALĂ

a. Prin providența lui Dumnezeu, pe cine avea să mai întâlnească 
Pavel? Fapte 25:13-22. 
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Fapte 25:13-22: „După câteva zile, împăratul Agripa și Berenice au sosit la Ceza-
reea, ca să ureze de bine lui Festus. Fiindcă au stat acolo mai multe zile, Festus a 
spus împăratului cum stau lucrurile cu Pavel și a zis: „Felix a lăsat în temniță pe 
un om împotriva căruia, când eram eu în Ierusalim, mi s-au plâns preoții cei mai 
de seamă și bătrânii iudeilor și i-au cerut osândirea. Le-am răspuns că la romani 
nu este obiceiul să se dea niciun om, înainte ca cel pârât să fi fost pus față cu pâ-
râșii lui și să fi avut putința să se apere de lucrurile de care este pârât. Ei au venit 
deci aici și, fără întârziere, am șezut a doua zi pe scaunul meu de judecător și am 
poruncit să aducă pe omul acesta. Pârâșii, când s-au înfățișat, nu l-au învinuit de 
niciunul din lucrurile rele pe care mi le închipuiam eu. Aveau împotriva lui numai 
niște neînțelegeri cu privire la religia lor și la un oarecare Isus, care a murit și 
despre care Pavel spunea că este viu. Fiindcă nu știam ce hotărâre să iau în ne-
înțelegerea aceasta, l-am întrebat dacă vrea să meargă la Ierusalim și să fie ju-
decat acolo pentru aceste lucruri. Dar Pavel a cerut ca pricina lui să fie ținută ca 
să fie supusă hotărârii împăratului și am poruncit să fie păzit până ce-l voi trimite 
la Cezar.” Agripa a zis lui Festus: „Aș vrea să aud și eu pe omul acela.” „Mâine”, a 
răspuns Festus, „îl vei auzi.”„Pavel făcuse apel la Cezar, iar Festus nu putea să facă altceva decât să îl trimită la Roma. Însă a trecut ceva timp înainte ca să se poată găsi o corabie potrivită... Aceasta i-a dat lui Pavel ocazia de a prezenta motivele credinței sale în fața celor mai importanți oameni din Cezareea, și de asemenea în fața Împăratului Agripa II, ultimul dintre Irozi.”—Istoria faptelor apostolilor,  p. 433 engl. (cap. 41, „Aproape mă convingi”).
b. Descrieți scena și întâlnirea introductivă dintre Pavel lui Agripa 

în sala de judecată — și cum o privea cerul. Fapte 25:23-27.

Fapte 25:23-27: „A doua zi deci, Agripa și Berenice au venit cu multă fală și au 
intrat în locul de ascultare împreună cu căpitanii și cu oamenii cei mai de frunte ai 
cetății. La porunca lui Festus, Pavel a fost adus acolo. Atunci, Festus a zis: „Împărate 
Agripa și voi toți care sunteți de față cu noi, uitați-vă la omul acesta, despre care 
toată mulțimea iudeilor m-a rugat în Ierusalim și aici, strigând că nu trebuie să mai 
trăiască. Fiindcă am înțeles că n-a făcut nimic vrednic de moarte și fiindcă singur a 
cerut să fie judecat de Cezar, am hotărât să-l trimit. Eu n-am nimic temeinic de scris 
domnului meu cu privire la el, de aceea l-am adus înaintea voastră, și mai ales înain-
tea ta, împărate Agripa, ca, după ce se va face cercetarea, să am ce scrie. Căci mi se 
pare fără noimă să trimit pe un întemnițat, fără să arăt de ce este pârât.”„În onoarea vizitatorilor săi, Festus căutase să facă din aceasta o ocazie de etalare impunătoare. Robele bogate ale procuratorului și ale oaspeților săi, săbiile soldaților, și armura strălucitoare a comandanților lor ofereau strălucire scenei.
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Pavel, încătușat încă, stătea în fața grupului celor prezenți. Ce contrast se prezenta aici! Agripa și Berenice posedau putere și poziție, și pentru aceasta erau favorizați de lume. Însă ei erau lipsiți de trăsăturile de caracter pe care le apreciază Dumnezeu. Ei erau călcători ai legii Sale, corupți în ini-mă și în viață. Cursul lor de acțiune era detestat de cer.Bătrânul prizonier, legat cu lanțuri de soldatul-gardă a sa, nu avea în aparență nimic ce ar fi putut să conducă lumea să îi ofere omagiu. Totuși de acest om aparent lipsit de prieteni, bogăție sau poziție, și ținut prizonier pentru credința sa în Fiul lui Dumnezeu, se interesa întregul cer. Îngerii erau slujitorii lui. Dacă slava unuia dintre acei mesageri strălucitori ar fi răzbătut, pompa și mândria regalității ar fi pălit; regele și curtenii ar fi fost loviți la pământ, la fel cum s-a întâmplat cu gărzile romane la mormântul lui Hris-tos.”—Ibid., p. 434, 435 engl. (cap. 41, „Aproape mă convingi”). „Tot cerul se interesa de acest om singur, ținut acum prizonier pentru credința sa în Fiul lui Dumnezeu. Iubitul Ioan spune: ‚Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut pe El.’ Lumea nu Îl cunoaște pe Hristos, și nu îi va cunoaște nici pe cei care Îl exemplifică pe Hristos. Ei sunt fii ai lui Dumne-zeu, copii ai familiei regale; totuși, drepturile lor princiare nu sunt percepu-te de lume. Ei pot stârni curiozitatea acesteia, însă ei nu sunt apreciați sau înțeleși. Pentru lume ei sunt neinteresanți și nu inspiră invidie.”—Sketches 
from the Life of Paul, p. 254.
Miercuri 8 septembrie

4. PĂCĂTOȘII CĂIŢI SĂ SE EXPRIME 

a. Ce putem învăța din modul în care Pavel și-a început mărturia? 
Fapte 26:1-8. 

Fapte 26:1-8: „Agripa a zis lui Pavel: „Ai voie să te aperi!” Pavel a întins mâna și a 
început să se apere astfel: „Mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr 
astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt pârât de iudei, căci tu cunoști 
foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor. De aceea, te rog să mă asculți cu 
îngăduință. Viața mea, din cele dintâi zile ale tinereții mele, este cunoscută de toți 
iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Dacă vor 
să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu, după cea mai îngustă 
partidă a religiei noastre. Și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgădu-
inței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri și a cărei împlinire o așteaptă 
cele douăsprezece seminții ale noastre, care slujesc necurmat lui Dumnezeu, zi și 
noapte. Pentru această nădejde, împărate, sunt pârât eu de iudei! Ce? Vi se pare de 
necrezut că Dumnezeu înviază morții?”
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„Creștinismul va face dintr-un om un gentleman. Hristos era politicos, chiar față de persecutorii Lui; și adevărații Săi urmași vor manifesta același spirit. Priviți la Pavel când a fost adus în fața conducătorilor. Discursul Lui în fața lui Agripa este o ilustrație de adevărată politețe rafinată, precum și de elocvență convingătoare. Evanghelia nu încurajează politețea formală actuală din lume, ci politețea care izvorăște din amabilitate reală a inimii.”—Slujitorii evangheliei,  p. 123 engl. (cap. 4, Calificări, subcap. Grația curtoaziei). 
b. Cum radia de la apostol umilința inimii? Fapte 26:9-11. 

Fapte 26:9-11: „Și eu, ce-i drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotri-
va Numelui lui Isus din Nazaret, și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în tem-
niță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă; 
și, când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. I-am pedep-
sit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. În 
pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine.”„Exemplele din cuvântul lui Dumnezeu despre căință autentică și umilință autentică dau pe față un spirit de mărturisire în care nu există nicio scuză pentru păcat sau încercare de îndreptățire de sine. Pavel nu a încercat să se ascundă; el își zugrăvește păcatul în cea mai întunecată nuanță, neîncercând să își reducă vina. [Fapte 26:10, 11 citat]... El nu ezită să declare că ‚Hristos a venit în lume să salveze pe păcătoși; din-tre care eu sunt cel mai mare.’ ”—Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 641 engl. (cap. 79, Mărturisire acceptabilă).
c. Cum relatează Pavel experiența sa — și ce datorie încredințată 

lui ne este încredințată și nouă chiar înainte de revenirea lui 
Isus? Fapte 26:12-18. 

Fapte 26:12-18: „În acest scop, m-am dus la Damasc, cu putere și învoire de la 
preoții cei mai de seamă. Pe la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind 
împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire 
întrecea pe a soarelui. Am căzut cu toții la pământ, și eu am auzit un glas, care-mi 
zicea în limba evreiască: ‘Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești? Îți este greu să 
arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș.’ ‘Cine ești, Doamne?’, am răspuns eu. 
Și Domnul a zis: ‘Eu sunt Isus, pe care-L prigonești. Dar scoală-te și stai în picioa-
re, căci M-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care 
le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care Mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din 
mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor, la care te trimit, ca să le 
deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea Satanei la 
Dumnezeu și să primească, prin credința în Mine, iertare de păcate și moștenirea 
împreună cu cei sfințiți.’”
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„Împărăția [lui Hristos] nu va veni până când vestea bună a îndurării Sale va fi dusă pe întregul pământ. Ca urmare, când ne predăm lui Dumne-zeu și câștigăm alte suflete la El, noi grăbim venirea împărăției Sale. Doar cei care se devotează serviciului Său, spunând, ‚Aici sunt; trimite-mă’ (Isaia 6:8) pentru a deschide ochii orbi, să întoarcă oamenii ‚de la întuneric la lumină și de la puterea lui Satan la Dumnezeu, ca să primească iertare de păcate și moștenire între cei care sunt sfințiți’ (Fapte 26:18)—doar ei se roagă în sinceritate ‚Vine împărăția Ta.’ ”—Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 108, 109 engl. (cap. 5, Rugăciunea Domnului). 
Joi 9 septembrie

5. O OCAZIE INESTIMABILĂ OFERITĂ

a. Ce a explicat Pavel despre povara inimii lui? Fapte 26:19-23. 

Fapte 26:19-23: „De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vede-
niei cerești. Ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată 
Iudeea și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte 
vrednice de pocăința lor. Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în Templu și au 
căutat să mă omoare. Dar, mulțumită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viață 
până în ziua aceasta și am mărturisit înaintea celor mici și celor mari, fără să mă 
depărtez cu nimic de la ce au spus prorocii și Moise că are să se întâmple, și anume 
că Hristosul trebuie să pătimească și că, după ce va fi Cel dintâi din învierea mor-
ților, va vesti lumină norodului și neamurilor.”

b. Cum a manifestat Festus o lipsă de discernământ spiritual? Fap-
te 26:24-26. 

Fapte 26:24-26: „Pe când vorbea el astfel, ca să se apere, Festus a zis cu glas tare: 
„Pavele, ești nebun! Învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie.” „Nu sunt 
nebun, preaalesule Festus”, a răspuns Pavel, „dimpotrivă, rostesc cuvinte adevăra-
te și chibzuite. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, 
căci sunt încredințat că nu-i este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut 
într-un colț!”

c. Explicați cum Duhul Sfânt îl atrăgea cu putere pe Agripa — și, în 
mod tragic, ce a făcut în cele din urmă ca el să i se împotriveas-
că. Fapte 26:27-32. 

Fapte 26:27-32: „Crezi tu în Proroci, împărate Agripa?… Știu că crezi.” Și Agri-
pa a zis lui Pavel: „Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creștin!” „Fie 
curând, fie târziu”, a răspuns Pavel, „să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei 
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ce mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea.” Împăratul, 
dregătorul, Berenice și toți cei ce ședeau împreună cu ei s-au sculat. Și când au 
plecat, ziceau unii către alții: „Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau 
de închisoare.” Și Agripa a zis lui Festus: „Omului acestuia i s-ar fi putut da drumul, 
dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar.”„S-a întors mintea lui Agripa auzind aceste cuvinte la istoria trecută a fa-miliei Sale și la eforturile lor fără rod împotriva Aceluia pe care Pavel Îl pre-dica? S-a gândit el la străbunicul său, Irod, și la masacrul copiilor inocenți din Betleem? La fratele bunicului său, Antipa, și la uciderea lui Ioan Bote-zătorul? La propriul său tată, Agripa I, și la martirajul apostolului Iacov? A văzut el în dezastrele care au căzut cu repeziciune asupra acestor regi o do-vadă a neplăcerii lui Dumnezeu ca urmare a crimelor lor împotriva servilor Săi? I-au amintit cumva lui Agripa pompa și etalarea din acea zi de timpul când propriul lui tată, un monarh mai puternic decât el, stătea în același oraș, îmbrăcat în robe strălucitoare, în timp ce oamenii strigau că el era un dum-nezeu? Uitase el cum, chiar înainte ca strigătele admiratoare să se stingă, răz-bunarea grabnică și teribilă căzuse asupra regelui vanitos? Unele dintre toate acestea trecură în grabă prin mintea lui Agripa; însă vanitatea sa era flatată de scena strălucitoare din fața sa, și mândria și importanța de sine alungară toate gândurile mai nobile.”  —Comentarii biblice ale Noului Testament [E.G.White Comments], vol. 6, p. 1066, 1067 engl. (cap. referitor la Fapte 26).
Vineri 10 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Cum ne amintește sfârșitul vieții lui Felix de faptul că gloria pă-
mântească trece?

2. Ce calități avem nevoie să posedăm când ne confruntăm cu trăda-
re?

3. Ca în cazul lui Pavel, de ce amână Dumnezeu uneori câte o călăto-
rie?

4. Când mă rog „Vină împărăția Ta” (Matei 6:10), ce trebuie să înțeleg 
eu?

5. Cum pot fi în pericol de a fi distras de sclipirea acestei lumi?
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         Lecția 12 Sabat, 18 septembrie 2021

Încredere în mijlocul unei furtuni
Text de memorat: „Prin urmare, domnilor, fiți cu voie bună; fi-

indcă Îl cred pe Dumnezeu, că va fi chiar așa cum mi-a spus.” (Fapte 
27:25 engl. KJV, rom.BTF)„Scopul special al lui Dumnezeu a fost îndeplinit în călătoria lui Pa-vel pe mare; El intenționa ca cei ce formau echipajul bărcii să fie astfel martori ai puterii lui Dumnezeu prin Pavel.”—Experiențe și viziuni, p. 207 engl. (cap. Pavel vizitează Ierusalimul).
Recomandare pentru studiu: Istoria faptelor apostolilor, p. 439-445 engl. (cap. 42,  
                                                             Călătoria și naufragiul).
Duminică 12 septembrie

1. LEGAT ÎN LANŢURI PE VAS

a. Care a fost scena următoarei încercări a lui Pavel — cu toate 
acestea, pe lângă Luca, cine altcineva i-a fost o mângâiere? Fap-
te 27:1, 2. Coloseni 4:10 (prima parte).

Fapte 27:1, 2: „După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel și pe 
alți câțiva întemnițați i-au dat pe mâna unui sutaș al cetei de ostași Augusta, nu-
mit Iuliu. Ne-am suit într-o corabie de la Adramit, care avea să meargă pe coasta 
Asiei, și am pornit. Aveam cu noi pe Aristarh Macedoneanul din Tesalonic.”

Coloseni 4:10 p.p.: „Aristarh, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate; tot 
așa și Marcu, vărul lui Barnaba”.„Soldații romani răspundeau cu propriile lor vieți de siguranța prizoni-erilor lor, și acest fapt condusese la obiceiul de a-i lega cu lanțuri pe prizoni-eri de încheietura mâinii drepte a soldaților, care se schimbau între ei. Astfel apostolul nu doar că nu putea avea libertatea de mișcare, ci era pus într-o legătură strânsă și constantă cu bărbați de caracterul cel mai dezagreabil și absolut respingător; bărbați care erau nu doar needucați și nerafinați, ci care, din influența demoralizatoare a mediului lor, deveniseră brutali și degradați.” – Sketches From the Life of Paul, p. 262.„Marinarii își rânduiau cursul în mare parte după poziția soarelui și a stelelor; iar când acestea nu apăreau, și erau indici de furtună, proprietarii 
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vaselor se temeau să se aventureze pe marea largă. În timpul unei parți din an, navigarea sigură era aproape imposibilă.Apostolul Pavel era chemat acum să sufere experiențele solicitante care urma să îi fie rânduite ca unui prizonier în lanțuri în timpul lungii și anevo-ioasei călătorii spre Italia... Din proprie alegere avea Aristarh parte de robia lui Pavel, ca să poată să îi slujească în suferințele lui.” — Istoria faptelor apos-
tolilor, p. 439, 440 (engl.) (cap. 42, Călătoria și naufragiul).
Luni 13 septembrie

2. O CĂLĂTORIE NESIGURĂ

a. Ce dovedește încrederea bine-meritată pe care Pavel a câștigat-o 
în curând de la Iulius, în a cărui custodie era el în călătoria spre 
Roma? Fapte 27:3. 

Fapte 27:3: „A doua zi, am ajuns la Sidon, și Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, 
i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi și să fie îngrijit de ei.”„Această permisiune [de a merge la prietenii săi] a fost foarte apreciată de apostol, a cărui sănătate era șubredă.”—Istoria faptelor apostolilor,  p. 440 engl. (cap. 42, Călătoria și naufragiul).
b. Cum a decurs călătoria — și referitor la ce a avertizat Pavel? 

Fapte 27:4-10. 

Fapte 27:4-10: „După ce am plecat de acolo, am plutit pe lângă Cipru, pentru că vân-
turile erau potrivnice. După ce am trecut marea care scaldă Cilicia și Pamfilia, am 
ajuns la Mira în Licia. Acolo, sutașul a găsit o corabie din Alexandria, care mergea în 
Italia, și ne-a suit în ea. Timp de mai multe zile, am mers încet cu corabia și nu fără gre-
utate am atins înălțimea Cnid, unde nu ne-a lăsat vântul să ne oprim. Am trecut pe la 
capătul Cretei, alături de Salmona. De abia am mers cu corabia pe marginea insulei și 
am ajuns la un loc numit „Limanuri bune”, de care era aproape cetatea Lasea. Trecuse 
destul de multă vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse 
chiar și „vremea postului”. De aceea Pavel a înștiințat pe ceilalți și le-a zis: „Oamenilor, 
călătoria văd că nu se va face fără primejdie și fără multă pagubă, nu numai pentru 
încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre.”„Vânturile erau încă potrivnice, și înaintarea vasului era dificilă... La Lima-nuri Bune ei au fost constrânși să rămână pentru o vreme, așteptând vânturi favorabile. Iarna se apropia cu grăbire; ‚navigatul era acum periculos’; iar cei care erau responsabili de vapor a trebuit să abandoneze speranța de a ajunge la destinație înainte ca sezonul de călătorie pe mare să fie închis pentru acel 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2021 93

an. Singura problemă de decis era acum, dacă să rămână la Limanuri Bune, sau să încerce să ajungă într-un loc mai favorabil pentru iernat.Această întrebare a fost discutată cu seriozitate, și a fost în cele din urmă adresată de sutaș lui Pavel, care câștigase respectul atât al marinarilor, cât și al soldaților. Apostolul i-a sfătuit fără ezitare să rămână unde se aflau.”  – Ibid., p. 440, 441 engl. 
c. Ce s-a decis în cele din urmă — însă cu ce rezultate? Fapte 27:11-17.

Fapte 27:11-17: „Sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corabiei 
decât de vorbele lui Pavel. Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au 
fost de părere să plece cu corabia de acolo, ca să încerce să ajungă la Fenix, liman 
din Creta, așezat spre miazăzi-apus și spre miazănoapte-apus, ca să ierneze acolo. 
Începuse să sufle un vânt ușor de miazăzi și, ca unii care se credeau stăpâni pe 
țintă, au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Dar nu după 
multă vreme, s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos, numit Eurachilon. Co-
rabia a fost luată de el, fără să poată lupta împotriva vântului, și ne-am lăsat duși 
în voia lui. Am trecut repede pe la partea de jos a unui ostrov numit Clauda și abia 
am putut să punem mâna pe luntre. După ce au ridicat-o, au întrebuințat mijloace 
de ajutor, au încins corabia cu frânghii și, de teamă să nu cadă peste Sirta, au lăsat 
pânzele în jos. Astfel s-au lăsat mânați de vânt.”„Sutașul a decis să urmeze judecata majorității... Mânat de furtună, vasul s-a apropiat de mica insulă Clauda, și în timp ce erau sub ocrotirea acesteia, marinarii s-au pregătit pentru ce era mai rău. Barca de salvare, singurul lor mijloc de scăpare în cazul în care corabia ar fi naufragiat, era legată și risca să fie zdrobită în bucăți în orice moment. Prima lor lucrare era de a trage această barcă sus la bord. S-au luat toate precauțiile necesare pentru a întări corabia și a o pregăti pentru a rezista furtunii. Protecția minimă oferită de micuța insulă nu le-a fost de ajutor pentru mult timp, și în curând ei erau din nou expuși violenței depline a furtunii.”—Ibid., p. 441, 442. 
Marți  14 septembrie

3. SPERANŢĂ PENTRU CEI DISPERAŢI

a. Descrieți „luptele” (eforturile) care au avut loc pe mare. Fapte 
27:18-20. 

Fapte 27:18-20: „Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au înce-
put să arunce în mare încărcătura din corabie, și a treia zi, noi, cu mâinile noas-
tre, am lepădat uneltele corabiei. Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile, și 
furtuna era așa de puternică, încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare.”
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„Toată noaptea furtuna a bătut și barca s-a spart. În ziua următoare, toți cei de la bord—soldați, marinari, pasageri și prizonieri—s-au unit în a arunca peste bord orice lucru de care se puteau lipsi. A venit din nou noap-tea, însă vântul nu s-a redus. Barca bătută de furtună, cu catargul rupt și pânzele sfâșiate, era lovită încoace și încolo de furia vijeliei. În fiecare mo-ment părea că scândurile care gemeau trebuia să cedeze în timp ce vasul se clătina și tremura sub șocul datorat furtunii. Spărtura a crescut rapid, și pasagerii și echipajul lucrau în mod constant la pompe. Nu exista niciun moment de odihnă pentru niciunul de la bord... O apatie întunecată se așeză asupra acelor trei sute de suflete, în timp ce vreme de paisprezece zile ei pluteau în derivă, neajutorați și lipsiți de speranță, sub un cer fără soare și stele. Nu aveau niciun mijloc de a găti, nu se putea aprinde niciun foc, uneltele fuseseră măturate de apă peste bord și majoritatea rezervelor erau îmbibate de apă și stricate. De fapt, în timp ce barca lor robustă se lupta cu furtuna, și valurile conversau cu moartea, nimeni nu dorea hrană.”—Sket-
ches from the Life of Paul, p. 265. 
b. Ce a făcut Pavel în acest moment — și cum a fost el în stare să le 

aducă speranță tuturor celor ce la bord? Psalmul 55:22; 56:3; 
Fapte 27:21-26. 

Psalmii 55:22: „Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini! El 
nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.”

Psalmii 56:3: „Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.”

Fapte 27:21-26: „Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci, Pavel s-a sculat 
în mijlocul lor și a zis: „Oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu cora-
bia din Creta, ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Acum, vă 
sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă 
pierdere decât a corabiei. Un înger al Dumnezeului al căruia sunt eu și căruia Îi 
slujesc mi s-a arătat azi-noapte și mi-a zis: ‘Nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai 
înaintea Cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia 
împreună cu tine.’ De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu 
că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Dar trebuie să dăm peste un ostrov.”„În timp ce toți împrejur așteptau doar distrugere rapidă, acest om al lui Dumnezeu, în serenitatea (calmul) unei conștiințe fără vină, își revărsa cererile serioase în favoarea lor.”—Ibid., p. 266.„[Pavel] s-a prins prin credință de brațul Puterii Infinite, și inima lui era ancorată în Dumnezeu. El nu se temea pentru sine însuși; el știa că Dum-
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nezeu urma să îl păstreze pentru a da mărturie în Roma pentru adevărul lui Hristos. Însă inima lui tânjea de milă pentru sărmanele suflete din jurul lui, păcătoase, degradate, și nepregătite să moară. În timp ce el pleda cu se-riozitate pe lângă Dumnezeu pentru a le cruța viețile, i s-a revelat faptul că rugăciunea lui a fost ascultată.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 442 engl. (cap. 42, Călătoria și naufragiul). „Din punct de vedere fizic fiind cel care suferea cel mai mult, [Pavel] avea cuvinte de speranță pentru cea mai întunecată oră, o mână de ajutor în fiecare situație de urgență.”—Sketches From the Life of Paul, p. 266. 
Miercuri 15 septembrie

4. PERICOL IMINENT

a. Ce complot înșelător au început marinarii egoiști într-o încer-
care de a salva doar propriile lor vieți (nu și ale altora)? Fapte 
27:27-30. 

Fapte 27:27-30: „În noaptea a paisprezecea, pe când eram împinși încoace și în-
colo cu corabia pe Marea Adriatică, pe la miezul nopții, marinarii au bănuit că se 
apropie de pământ. Au măsurat adâncimea apei și au găsit douăzeci de stânjeni; 
au mers puțin mai departe, au măsurat-o din nou și au găsit cincisprezece stân-
jeni. De teamă să nu se lovească de stânci, au aruncat patru ancore înspre cârma 
corabiei și doreau să se facă ziuă. Dar, deoarece corăbierii căutau să fugă din co-
rabie și slobozeau luntrea în mare, sub cuvânt că ar vrea să arunce ancorele înspre 
partea dinainte a corabiei...”„[Pasagerii și echipajul] erau amenințați acum de un nou pericol, acela ca barca să fie aruncată pe vreun țărm stâncos. Ei au aruncat imediat patru ancore, lucru care era acum singurul ce putea fi făcut. În toate orele rămase din acea noapte ei au așteptat, știind că orice moment ar putea fi ultimul. Spărtura creștea în mod constant, și barca părea să se scufunde în orice mo-ment, chiar dacă ancorele țineau. În cele din urmă, prin ploaie și furtună, lumina gri a căzut asupra fețelor lor slabe și înspăimântate. Conturul coastei bătute de furtună se putea în-trezări slab, însă nu era vizibil niciun singur reper familiar. Marinarii păgâni egoiști hotărâră să abandoneze barca și echipajul, și să se salveze pe ei în barca pe care cu atâta dificultate o trăseseră la bord. Pretinzând că puteau să facă ceva în plus pentru a asigura securitatea bărcii, ei dezlegară barca și începură să o lase la apă.”—Sketches From the Life of Paul, p. 267, 268 .
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b. Cum a dezarmat Pavel planul urzit de ei, care nu ar fi avut suc-
ces? Fapte 27:31. 

Fapte 27:31: „Pavel a zis sutașului și ostașilor: „Dacă oamenii aceștia nu vor ră-
mâne în corabie, nu puteți fi scăpați.”„Dacă [marinarii păgâni egoiști] ar fi avut succes, ei ar fi fost zdrobiți în bucăți pe stânci, în timp ce toți cei de la bord ar fi pierit din inabilitatea lor de a manevra vasul care se scufunda. În acest moment, Pavel a înțeles intenția josnică și a abătut pericolul. Cu obișnuita lui energie promptă și curaj el i-a spus sutașului și soldaților: ‚Dacă aceștia nu rămân pe vas, voi nu puteți fi salvați.’ Credința apostolului în Dumnezeu nu s-a clintit; el nu avea nicio îndoială cu privire la faptul că el va fi păstrat, însă promisiunea de siguranță pentru echipaj fusese condiționată de îndeplinirea de către ei a datoriei.”– Ibid., p. 268. 
c. Explicați cum inspira apostolul, chiar și acum, bucurie. Fapte 

27:32-38. 

Fapte 27:32-38: „Atunci, ostașii au tăiat funiile luntrii și au lăsat-o să cadă. Îna-
inte de ziuă, Pavel a rugat pe toți să mănânce și a zis: „Astăzi sunt paisprezece zile 
de când stați mereu de veghe și n-ați luat nimic de mâncare în gură. De aceea, vă 
rog să mâncați, căci lucrul acesta este pentru scăparea voastră și nu vi se va pierde 
niciun păr din cap.” După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulțumit lui Dum-
nezeu înaintea tuturor, a frânt-o și a început să mănânce. Toți s-au îmbărbătat 
atunci și au luat și ei de au mâncat. În corabie eram de toți două sute șaptezeci și 
șase de suflete. După ce s-au săturat, au ușurat corabia, aruncând grâul în mare.”

Joi 16 septembrie

5. EXACT CUM FUSESE PREZIS

a. Descrieți naufragiul final. Fapte 27:39-41. 

Fapte 27:39-41: „Când s-a făcut ziuă, n-au cunoscut pământul, dar au văzut de 
departe un golf, care avea maluri nisipoase, și au hotărât să împingă corabia într-
acolo, dacă va fi cu putință. Au tăiat ancorele, ca să le slobozească în mare, și au 
slăbit în același timp funiile cârmelor, apoi au ridicat ventrila cea mică după sufla-
rea vântului și s-au îndreptat spre mal. Dar au dat peste o limbă de pământ, unde 
s-a înfipt corabia, și partea dinainte a corabiei s-a împlântat și stătea neclintită, pe 
când partea dinapoi a început să se rupă de izbitura valurilor.”

b. Cum a păstrat Dumnezeu în mod miraculos pe toți cei de la 
bord. Fapte 27:42-44. 
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Fapte 27:42-44: „Ostașii au fost de părere să omoare pe cei întemnițați, ca să 
nu scape vreunul prin înot. Sutașul însă, care voia să scape pe Pavel, i-a oprit de 
la gândul acesta. A poruncit ca cei ce pot înota să se arunce de pe corabie în apă 
și să iasă cei dintâi la pământ, iar ceilalți să se așeze unii pe scânduri, iar alții pe 
frânturi de corabie, și așa s-a făcut că au ajuns toți teferi la uscat.”„Pavel și ceilalți prizonieri erau de acum amenințați de o soartă mai îngro-zitoare decât naufragiul. Soldații înțelegeau că în timp ce încercau să ajungă la țărm era imposibil ca ei să mențină controlul asupra prizonierilor. Fiecare om avea de făcut tot ce putea pentru a se salva pe sine însuși. Totuși dacă vreunul dintre prizonieri ar fi lipsit, viețile celor care erau răspunzători de ei ar fi fost pierdute. Ca urmare, soldații doreau să îi omoare pe toți prizonierii. Legea romană încuviința această crudă practică și planul ar fi fost executat imediat, dacă nu ar fi fost cel căruia îi erau profund îndatorați toți deopotrivă. Sutașul Iulius știa că Pavel fusese un factor cheie în salvarea vieții tuturor celor de la bord și, în plus, convins că Domnul era cu el, se temea să îl vatăme. Ca urmare el a ‚poruncit ca cei care puteau să înoate să se arunce primii în mare și să ajungă la țărm; și restul, unii pe scânduri și unii pe bucăți rupte din corabie. Și așa s-a întâmplat că toți au ajuns în siguranță la țărm.’ ”—Istoria faptelor apos-
tolilor, p. 445 engl. (cap. 42, Călătoria și naufragiul).„Când s-a strigat prezența, nu lipsea nimeni. Aproape trei sute de suflete, marinari, soldați, pasageri și prizonieri, stăteau în acea dimineață furtunoasă de noiembrie pe țărmul insulei Malta. Și erau acolo unii care s-au unit cu Pavel și frații săi în a aduce mulțumiri lui Dumnezeu, care le păstrase viețile și îi adu-sese teferi la țărm prin pericolele marelui adânc.” – Comentarii Biblice ale Noului 
Testament [E.G.White Comments], vol. 6, p. 1067 engl. (cap. referitor la Fapte 28).
Vineri  17 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Cum a ușurat Dumnezeu poverile mele, așa cum a făcut pentru 

Pavel când era în lanțuri?
2. Cum s-ar putea să fiu în pericol de a respinge o avertizare inco-

modă?
3. Ce pot învăța din grija lui Pavel pentru păgânii care erau la bordul 

navei?
4. De ce nu ar fi avut niciodată succes planul egoist cu barca de salva-

re?
5. Ce ar trebui să învăț din modul în care profeția lui Pavel s-a împli-

nit cu exactitate?
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   Lecția 13 Sabat, 25 septembrie 2021

În lanțuri de onoare
Text de memorat: „De aceea să vă fie cunoscut, că mântuirea lui 

Dumnezeu este trimisă la neamuri, și că ei o vor asculta.” (Fapte 
28:28 engl. KJV.)„[Puterea persecuției] nu poate împiedica lucrarea cuvântului ade-vărului asupra inimilor și a conștiințelor. Pavel putea fi legat, el putea fi un prizonier în lanțuri, însă cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi legat. El își va îndeplini lucrarea pentru care e trimis, și forțele omenești nu îl pot împiedica.”—The Review and Herald, 11 septembrie 1888.
Recomandare pentru studiu:  Istoria faptelor apostolilor, p. 445-454 engl.       (cap. 42, Călătoria și naufragiul; cap. 43, În  
     Roma), 485-497 engl. (cap. 46, În libertate;      cap. 47,  Arestarea finală, cap. 48, Pavel înaintea lui Nero).
Duminică 19 septembrie

1. PE INSULA MALTA

a. Cum au fost primiți naufragiații pe insula Malta — și ce l-a făcut în 
stare pe Pavel să arate imediat puterea lui Dumnezeu? Fapte 28:1-6.

Fapte 28:1-6: „După ce am scăpat de primejdie, am aflat că ostrovul se chema Mal-
ta. Barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită, ne-au primit pe toți la un 
foc mare, pe care-l aprinseseră din pricină că ploua și se lăsase un frig mare. Pavel 
strânsese o grămadă de mărăcini și-i pusese pe foc; o năpârcă a ieșit afară din pri-
cina căldurii și s-a lipit de mâna lui. Barbarii, când au văzut năpârca spânzurată 
de mâna lui, au zis unii către alții: „Cu adevărat, omul acesta este un ucigaș, căci 
Dreptatea nu vrea să-l lase să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare.” Pavel a 
scuturat năpârca în foc și n-a simțit niciun rău. Oamenii aceia se așteptau să-l vadă 
umflându-se sau căzând deodată mort, dar, după ce au așteptat mult și au văzut că 
nu i se întâmplă niciun rău, și-au schimbat părerea și ziceau că este un zeu.”„Mâinile lui Pavel au adus lemnele pentru a aprinde focul pentru bene-ficiul pasagerilor răciți, naufragiați. Când ei au văzut vipera mortală prinsă de mâinile lui, au fost umpluți de groază; însă Pavel a scuturat-o cu calm în foc, știind că aceasta nu putea să îi facă niciun rău; pentru că el se încredea în mod implicit în Dumnezeu.”—My Life Today, p. 334. 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2021 99

b. Explicați căile prin care Dumnezeu a asigurat oportunități ca 
Pavel să slujească celor de pe insulă. Fapte 28:7-10.

Fapte 28:7-10: „În împrejurimi erau moșiile mai-marelui ostrovului, numit Pu-
blius. El ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință, trei zile. Tatăl lui 
Publius zăcea atunci în pat, bolnav de friguri și de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a 
rugat, a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din 
ostrovul acela și au fost vindecați. Ni s-a dat mare cinste și, la plecarea noastră cu 
corabia, ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum.”„În timpul celor trei luni în care grupul de pe vas a rămas pe Malta, Pavel și tovarășii lui de lucru au folosit multe ocazii de a predica evanghelia. Într-un mod remarcabil, Domnul a lucrat prin ei. De dragul lui Pavel, întreaga grupă de naufragiați au fost tratați cu multă amabilitate.”—Istoria faptelor 
apostolilor,  p. 446 engl. (cap. 42, Călătoria și naufragiul).
Luni 20 septembrie

2. MOMENTE MEMORABILE

a. Când și-au reluat călătoria, ce binecuvântare au avut în Puzole? 
Fapte 28:11-14. 

Fapte 28:11-14: „După o ședere de trei luni, am pornit cu o corabie din Alexan-
dria, care iernase în ostrov și care purta semnul Dioscurilor. Am ajuns la Siracusa 
și am rămas acolo trei zile. De acolo, am mers înainte, pe lângă coastă și am venit 
la Regio, iar a doua zi, fiindcă sufla vântul de miazăzi, după două zile, am venit la 
Puzole, unde am dat peste niște frați, care ne-au rugat să mai rămânem șapte zile 
cu ei. Și așa am ajuns la Roma.”„În acest loc se aflau câțiva creștini, și ei au stăruit de apostol să rămână cu ei șapte zile, un privilegiu oferit cu amabilitate de sutaș.”—Istoria faptelor 
apostolilor, p. 447 engl. (cap. 43, În Roma).
b. Descrieți uimitoarea sosire a lui Pavel în Roma. Fapte 28:15, 16. 

Fapte 28:15, 16: „Din Roma ne-au ieșit înainte, până în „Forul lui Apiu” și până la 
„Cele Trei Cârciumi”, frații, care auziseră despre noi. Când i-a văzut Pavel, a mulțu-
mit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Când am ajuns la Roma, sutașul a dat pe cei 
întemnițați căpitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână 
într-un loc deosebit, cu un ostaș care-l păzea.”
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„Iulius i-a oferit cu generozitate apostolului fiecare favoare pe care stă-tea în puterea sa să i-o ofere; însă el nu putea să îi schimbe statutul de pri-zonier, nici să îl elibereze din lanțul care îl lega de soldatul-gardă a sa. Cu o inimă împovărată Pavel a înaintat în vizita sa mult așteptată în metropola lumii. Cât de diferite erau circumstanțele de cele pe care le anticipase el! Cum avea să proclame el evanghelia încătușat și stigmatizat? Speranțele sale de a câștiga suflete la adevăr în Roma păreau destinate dezamăgirii. În cele din urmă călătorii ajung la Apii Forum, aflat la patruzeci de mile de Roma. În timp ce își croiesc drum prin mulțimile care aglomerează ma-rea rută comercială, bătrânul încărunțit, înlănțuit cu un grup de delicvenți ce păreau împietriți, primește multe priviri de dispreț și este făcut subiectul câte unei batjocuri obraznice, defăimătoare.Dintr-odată se aude un strigăt de bucure, și un om sare din gloata care trecea și cade pe gâtul prizonierului, îmbrățișându-l cu lacrimi și bucurie, așa cum un fiu ar întâmpina un tată plecat de mult timp. Din nou și din nou scena se repetă...Când ucenicii cu inimi calde se îngrămădesc cu nerăbdare în jurul ta-tălui lor în evanghelie, întreaga grupă se oprește. Soldații sunt nerăbdători din cauza întârzierii, cu toate acestea nu îi lasă inima să întrerupă această revedere fericită; pentru că ei, de asemenea, au învățat să îl respecte și să îl iubească pe prizonierul lor. Pe fața aceea îmbătrânită, lovită de durere, ucenicii văd reflectat chipul lui Hristos. Ei îl asigură pe Pavel că nu l-au uitat, nici nu au încetat să îl iubească; deoarece îi sunt îndatorați pentru speranța plină de bucurie, care le animă viețile și le dă pace cu Dumnezeu. În ardoa-rea iubirii lor ei l-ar duce pe brațe întregul drum până în cetate, dacă măcar li s-ar oferi acest privilegiu.Doar puțini realizează semnificația cuvintelor lui Luca, spunând că atunci când Pavel i-a văzut pe frații săi, ‚el a mulțumit lui Dumnezeu și a prins curaj.’ ”—Ibid., p. 448, 449.
Marți 21 septembrie

3. ÎNTĂRIT PENTRU MISIUNE

a. Cum avea să exprime Pavel mai târziu cât de mângâiat a fost el 
de modul în care a fost primit în Roma? 2 Timotei 1:16, 17. 

2 Timotei 1:16, 17: „Domnul să-Și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de 
multe ori m-a mângâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu numai atât, dar, 
când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit.”
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„În mijlocul acestei grupe de credincioși plini de compasiune, care plân-geau, care nu se rușinau de lanțurile lui, apostolul L-a lăudat cu glas tare pe Dumnezeu. Norul de tristețe care zăbovise asupra spiritului lui fusese risipit. Viața sa creștină fusese o succesiune de încercări, suferințe și deza-măgiri, însă în acel ceas el se simțea răsplătit pe deplin. Cu un pas mai ferm și cu o inimă veselă, el a continuat să meargă pe calea sa. El nu se plângea de trecut, nici nu se temea de viitor. Îl așteptau lanțuri și suferințe, știa aceasta; însă știa de asemenea că fusese partea sa aceea de a elibera suflete dintr-o sclavie infinit mai îngrozitoare, și el se bucura în suferințele sale de dragul lui Hristos.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 449 engl. (cap. 43, În Roma).
b. Deși ar fi putut să îi pună din nou viața în risc, ce a făcut Pavel în 

mod prompt în decurs de trei zile? Fapte 28:17-20. 

Fapte 28:17-20: „După trei zile, Pavel a chemat pe mai-marii iudeilor și, când 
s-au adunat, le-a zis: „Fraților, fără să fi făcut ceva împotriva norodului sau obi-
ceiurilor părinților noștri, am fost băgat la închisoare în Ierusalim și de acolo am 
fost dat în mâinile romanilor. După ce m-au supus la cercetare, ei aveau de gând 
să-mi dea drumul, pentru că nu era în mine nicio vină vrednică de moarte. Dar iu-
deii s-au împotrivit și am fost silit să cer să fiu judecat de Cezar, fără să am de altfel 
niciun gând să pârăsc neamul meu. De aceea, v-am chemat să vă văd și să vorbesc 
cu voi, căci din pricina nădejdii lui Israel port eu acest lanț.”„În Roma, sutașul Iulius a predat prizonierii săi la căpitanul gărzii impe-riale. Raportul bun pe care l-a dat el despre Pavel, împreună cu scrisoarea de la Festus, au făcut ca apostolul să fie privit favorabil de căpitanul șef, și, în loc de a fi aruncat într-o închisoare, i s-a permis să locuiască în casa închiri-ată de el însuși. Deși era încă în mod constant legat în lanțuri de un soldat, el era liber să îi primească pe prietenii săi și să lucreze pentru înaintarea cauzei lui Hristos.Multora dintre iudeii care fuseseră alungați din Roma cu câțiva ani mai înainte li se permisese să se întoarcă, așa încât acum se găseau acolo într-un număr mare. Acestora, întâi de toate, Pavel era hotărât să le prezinte faptele legate de el însuși și de lucrarea sa, înainte ca vrăjmașii săi să aibă ocazia de a-i înrăi contra lui. De aceea, la trei zile după sosirea lui în Roma, el a chemat laolaltă pe toți oamenii lor de conducere și, într-un mod simplu și direct, le-a spus de ce venise la Roma ca prizonier... El nu spuse nimic despre abu-zurile pe care le suferise din mâinile iudeilor, sau despre planurile lor repe-tate de a-l asasina. Cuvintele sale erau marcate de precauție și amabilitate. El nu căuta să câștige atenție sau simpatie personală, ci să apere adevărul și să mențină onoarea evangheliei.”—Ibid., p. 449, 450. 
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Miercuri 22 septembrie

4. DÂND DIN NOU MĂRTURIE

a. Cum au răspuns iudeii la prezentarea lui Pavel? Fapte 28:21-33. 

Fapte 28:21-23: „Ei i-au răspuns: „Noi n-am primit din Iudeea nicio scrisoare cu 
privire la tine și n-a venit aici niciun frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău 
despre tine. Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta 
pretutindeni stârnește împotrivire.” I-au hotărât o zi și au venit mai mulți la lo-
cuința lui. Pavel le-a vestit Împărăția lui Dumnezeu, le-a adus dovezi și a căutat 
să-i încredințeze, prin Legea lui Moise și prin Proroci, despre lucrurile privitoare la 
Isus. Vorbirea ținea de dimineață până seara.”„Întrucât [iudeii] înșiși doreau aceasta, Pavel le-a spus să fixeze o dată când el le putea prezenta adevărurile evangheliei. La timpul stabilit, mulți s-au strâns laolaltă, ‚cărora le-a expus și le-a mărturisit împărăția lui Dum-nezeu, convingându-i cu privire la iudei, atât din legea lui Moise, cât și din profeți, de dimineața până seara.’ El le-a relatat propria lui experiență, și le-a prezentat argumente din Scripturile Vechiului Testament cu simplitate, sinceritate și putere. Apostolul le-a arătat că religia nu constă în ritualuri și ceremonii, în cre-zuri și teorii. Dacă ar fi stat așa lucrurile, omul firesc ar putea să o înțeleagă prin investigare (cercetare), așa cum înțelege lucrurile lumești. Pavel i-a învățat că religia este o energie practică, salvatoare, un principiu în întregi-me de la Dumnezeu, o experimentare personală a puterii regeneratoare a lui Dumnezeu asupra sufletului.El le-a arătat cum Moise indicase lui Israel în viitor spre Hristos ca acel Profet pe care trebuia să Îl asculte ei; cum toți profeții mărturisiseră despre El ca marele remediu al lui Dumnezeu pentru păcat, El Cel nevinovat, care urma să poarte păcatele celor păcătoși. El nu a găsit vină în respectarea de către ei a formelor și ceremoniilor, însă le-a arătat că, în timp ce ei mențineau serviciul ritualic cu mare exactitate, ei Îl respingeau pe Cel care era antitipul acelui în-treg sistem.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 451, 452 engl. (cap. 43, În Roma). 
b. Cum s-a încheiat întâlnirea, spre beneficiu lui Pavel? Fapte 

28:24-29. 

Fapte 28:24-29: „Unii au crezut ce le spunea el, iar alții n-au crezut. Fiindcă ei au 
plecat acasă în neînțelegere unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe: 
„Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri, când a zis: ‘Du-te 
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la poporul acesta și zi-i: «Veți auzi cu urechile voastre, și nu veți înțelege; cu ochii 
voștri veți privi, și nu veți vedea. Căci inima acestui norod s-a împietrit; ei aud greu 
cu urechile, și-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să 
înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec.»’ Să știți dar că mân-
tuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor și o vor asculta.” Când a 
zis aceste vorbe, iudeii au plecat, vorbind cu aprindere între ei.”„Au trecut multe luni după venirea lui Pavel în Roma, înainte ca evreii din Ierusalim să apară în persoană pentru a prezenta acuzațiile lor împo-triva prizonierului. În repetate rânduri planurile lor fuseseră zădărnicite; și acum când Pavel urma să fie judecat în fața celui mai mare tribunal al Imperiului Roman, ei nu doreau să mai riște o altă înfrângere. Lisias, Felix, Festus, și Agripa declaraseră toți faptul că îl credeau inocent. Vrăjmașii lui puteau să spere la succes doar încercând prin intrigă să îl influențeze pe împărat în favoarea lor. Amânarea urma să le promoveze scopul, întrucât le permitea să își perfecționeze și să își execute planurile, și astfel ei așteptară încă o vreme înainte de a prezenta personal acuzațiile lor contra apostolu-lui.”—Ibid., p. 453. 
Joi 23 septembrie

5. ADEVĂRUL LUI DUMNEZEU APĂRAT

a. Înainte ca Pavel să fie martirizat ceva mai târziu, ce a fost el în 
stare să facă — și ce putea el să declare? Fapte 28:30, 31;  
2 Timotei 4:6-8. 

Fapte 28:30, 31: „Pavel a rămas doi ani întregi într-o casă pe care o luase cu chi-
rie. Primea pe toți care veneau să-l vadă, propovăduia Împărăția lui Dumnezeu 
și învăța pe oameni, cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică, cele privitoare la 
Domnul Isus Hristos.”

2 Timotei 4:6-8: „Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa 
plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, 
am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da 
în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor 
ce vor fi iubit venirea Lui.”„În timp ce aparent era separat de lucrul activ, Pavel exercita o influență mai mare și mai de durată decât dacă ar fi fost liber să călătorească între biserici ca în anii anteriori.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 454 engl. (cap. 43, 
În Roma).
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b. Ce trebuie să ne întărească în zilele care vor veni? Psalmii 
76:10; 119:126.

Psalmii 76:10: „Cu siguranță furia omului te va lăuda; rămășița furiei o vei înfrâ-
na” (engl. KJV, rom. BTF).

Psalmii 119:126: „Este vremea ca Domnul să lucreze, căci ei calcă Legea Ta.”„Dumnezeu a lucrat întotdeauna pentru poporul Său în cea mai mare situație extremă, când părea că nu mai există decât cea mai slabă speranță că ruina ar putea fi evitată. Planurile oamenilor răi, ale vrăjmașilor bisericii, sunt supuse puterii și providenței Sale atot-guvernatoare. El poate mișca inimile oamenilor de stat; mânia celor turbulenți și nemulțumiți, a celor care Îl urăsc pe Dumnezeu, adevărul Său și poporul Său, poate fi întoarsă, la fel cum se schimbă cursul râurilor de apă, dacă El poruncește aceasta. Ru-găciunea mișcă brațul Omnipotenței. Cel care conduce în mers ordonat ste-lele în ordinea lor pe cer, al cărui cuvânt controlează valurile marelui adânc, același Creator infinit va lucra în favoarea poporului Său, dacă ei Îl cheamă cu credință. El va restrânge forțele întunericului până când se dă lumii aver-tizarea și toți cei care o vor asculta sunt pregătiți pentru conflict. [Psalmul 76:10 citat]. Dumnezeu intenționează ca adevărurile care tes-tează să fie aduse în față și să devină un subiect de examinare și discuție, chiar dacă ar fi ca aceasta să se realizeze prin disprețul care este adus asu-pra lui. Mințile oamenilor trebuie să fie stârnite. Fiecare controversă, fiecare reproș, fiecare defăimare, vor fi mijloacele lui Dumnezeu de a stârni cerce-tare și de a trezi minți care altfel ar dormi.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 452, 453 engl. (cap. 52, Criza care va veni). 
Vineri 24 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Cum s-ar putea ca situații ca un naufragiu să ofere oportunități?
2. Ce arată puterea pe care o aveau epistolele lui Pavel asupra 

credincioșilor?
3. Cum folosește Dumnezeu evenimente ca sosirea lui Pavel în Roma 

pentru a ne ridica?
4. Ce experiență a lui Pavel ne amintește că orarul sincronizat al lui 

Dumnezeu este perfect?
5. Cum poate Dumnezeu să mă folosească pentru a răspândi evan-

ghelia în circumstanțe dificile?



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2021 105

Sugestii pentru ora de studiu din Sabat, după amiază:
Solii pentru tineret și Mărturii pentru comunitate, vol. 9

Iulie - Solii pentru tineret
   3 – cap. 145, cap. 146, cap. 147
10 – Secțiunea XV, cap. 148, cap. 149, cap. 150
17 – cap 151, cap. 152
24 – cap. 153, cap. 154, cap. 155
31 – cap. 156, cap. 157.

August - Mărturii pentru comunitate, vol. 9
   7 – Secțiunea I, Pentru venirea Împăratului - Ultima criză
14 – Chemați pentru a fi martori   până la  O scenă impresionantă
21 – Lucrarea misionară internă   până la   Rezultatul neglijenței...
28 – Un apel pentru efort deosebit

Septembrie - Mărturii pentru comunitate, vol. 9. 
  4 –  „Fără plată ați primit, fără plată să dați!”
11 – Literatura în serviciu până la Primejdiile studiului speculativ (inclusiv)
18 – Demnitatea lucrării cu cărți   până la   O vedere mai largă (inclusiv)
25 – Adunările de tabără și publicațiile noastre (până la finalul secț.)

 Apusul soarelui pentru diferite zone ale țării:

Iulie
   2. B: 21:04; CT: 20:52; IS: 21:09; SV: 21:16; MS: 21:18; CJ: 21:23; SM: 21:30; AR: 21:30
   9. B: 21:01; CT: 20:50; IS: 21:06; SV: 21:13; MS: 21:15; CJ: 21:20; SM: 21:27; AR: 21:27
16. B: 20:57; CT: 20:46; IS: 21:01; SV: 20:08; MS: 21:10; CJ: 21:15; SM: 21:22; AR: 21:22
23. B: 20:51; CT: 20:40; IS: 20:54; SV: 20:01; MS: 21:04; CJ: 21:08; SM: 21:15; AR: 21:16
30. B: 20:43; CT: 20:32; IS: 20:45; SV: 20:52; MS: 20:56; CJ: 21:00; SM: 21:06; AR: 21:07

August
   6. B: 20:34; CT: 20:23; IS: 20:35; SV: 20:42; MS: 20:46; CJ: 20:50; SM: 20:56; AR: 20:58
13. B: 20:24; CT: 20:13; IS: 20:24; SV: 20:31; MS: 20:35; CJ: 20:39; SM: 20:45; AR: 20:47
20. B: 20:13; CT: 20:02; IS: 20:12; SV: 20:18; MS: 20:23; CJ: 20:27; SM: 20:32; AR: 20:35
27. B: 20:01; CT: 19:50; IS: 19:59; SV: 20:05; MS: 20:10; CJ: 20:14; SM: 20:19; AR: 20:23

Septembrie
  3. B: 19:48; CT: 19:38; IS: 19:46; SV: 19:51; MS: 19:57; CJ: 20:01; SM: 20:05; AR: 20:10
10. B: 19:36; CT: 19:25; IS: 19:32; SV: 19:37; MS: 19:43; CJ: 19:47; SM: 19:51; AR: 19:56
17. B: 19:22; CT: 19:12; IS: 19:17; SV: 19:23; MS: 19:29; CJ: 19:33; SM: 19:37; AR: 19:42
24. B: 19:09; CT: 18:58; IS: 19:03; SV: 19:09; MS: 19:15; CJ: 19:19; SM: 19:22; AR: 19:28  
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