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STUDIUL 1

2016
2 iulie

Studiul 1

cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei
drepţi și peste cei nedrepţi; Dacă iubiţi numai pe
cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptaţi? Nu
fac așa și vameșii? Și dacă îmbrăţișaţi cu dra-
goste numai pe fraţii voștri, ce lucru neobișnuit
faceţi? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiţi dar
desăvârșiţi, după cum și Tatăl vostru cel ceresc
este desăvârșit.”

Deuteronom 6,5.6
„Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu

toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată
puterea ta. Și poruncile acestea, pe care ţi le
dau astăzi, să le ai în inima ta.”

Deuteronom 32,45-47
„După ce a isprăvit Moise de rostit toate

cuvintele acestea înaintea întregului Israel, le-a
zis: ’Puneţi-vă la inimă toate cuvintele pe care vă
jur astăzi să le porunciţi copiilor voștri, ca să
păzească și să împlinească toate cuvintele Legii
acesteia. Căci nu este un lucru fără însemnă-
tate pentru voi; este viaţa voastră, și prin aceas-
ta vă veţi lungi zilele în ţara pe care o veţi lua în
stăpânire, după ce veţi trece Iordanul.”

Psalmi 37,31
„Legea Dumnezeului său este în inima lui; și

nu i se clatină pașii.”

Psalmi 40,8
„Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Și Legea

Ta este în fundul inimii mele.”

Proverbe 3,1.2
„Fiule, nu uita învăţăturile mele și păstrează în

inima ta sfaturile mele! Căci ele îţi vor lungi zilele
și anii și-ţi vor aduce multă pace.”

Reguli

pentru agenţii cerului

Întruchipare

  1.  Pregătire

A. Sursa

Matei 5,17-20
„Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau

Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.
Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece
cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o
frântură de slovă din Lege înainte ca să se fi
întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va
strica una din cele mai mici din aceste porunci și
va învăţa pe oameni așa va fi chemat cel mai mic
în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi și va
învăţa pe alţii să le păzească va fi chemat mare
în Împărăţia cerurilor. Căci vă spun că, dacă
neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea
cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veţi
intra în Împărăţia cerurilor.”

Matei 5,21.22
„Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ’Să nu

ucizi; oricine va ucide va cădea sub pedeapsa
judecăţii.’ Dar Eu vă spun că orișicine se mânie
pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii
și oricine va zice fratelui său: ’Prostule!’ va că-
dea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va
zice: ’Nebunule!’ va cădea sub pedeapsa focului
gheenei.”

Matei 5,43-48
„Aţi auzit că s-a zis: ’Să iubești pe aproapele

tău și să urăști pe vrăjmașul tău.’ Dar Eu vă spun:
’Iubiţi pe vrăjmașii voștri, binecuvântaţi pe cei ce
vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc și
rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigo-
nesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în
ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste
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Isaia 51,7
„Ascultaţi-Mă, voi care cunoașteţi neprihăni-

rea, popor care ai în inimă Legea Mea! Nu te
teme de ocara oamenilor și nu tremura de
ocările lor.”

Ieremia 31,33
„Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa

lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul: Voi
pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima
lor, și Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul
Meu.”

2 Corinteni 3,2.3
„Voi sunteţi epistola noastră, scrisă în inimile

noastre, cunoscută și citită de toţi oamenii. Voi
sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Hristos, scrisă
de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu
Duhul Dumnezeului cel viu, nu pe niște table de
piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne.”

Iacov 4,8
„Apropiaţi-vă de Dumnezeu, și El Se va

apropia de voi. Curăţiţi-vă mâinile, păcătoșilor,
curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită!

Tit 1,16
„Ei se laudă că Îl cunosc pe Dumnezeu, dar

cu faptele Îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă:
nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună.”

B. Ce trebuie să se spună despre su-
biectul „Reguli pentru agenţii cerului”
În Predica de pe Munte, când abordează

subiectul Legii lui Dumnezeu, Isus atinge coarda
cea mai sensibilă a religiei oamenilor. Scrierile,
istorisirile, psalmii și, în aceeași măsură, cuvântul
profeţilor erau considerate a fi revelaţia sacră a
lui Dumnezeu. Poate că unii consideră că, atunci
când a zis: „Aţi auzit că s-a zis celor din vechi-
me..., dar Eu vă spun...”, El intenţiona de fapt să
pună capăt Legii lui Dumnezeu și să prezinte o
lege nouă. Dimpotrivă, Isus arată ce înseamnă
împlinirea Legii, ilustrând-o și nuanţând-o în viaţa
omului. El nu a schimbat Legea ca să o facă mai
ușor de păzit, ci arată că este greu de ţinut,
îndemnându-i pe oameni să o trăiască pe deplin
în inima lor. Studiul de faţă va arăta cum sunt
ilustrate (împlinite) regulile din vechime în per-
soana lui Hristos. Pe lângă faptul că vom privi
Legea veche dintr-o perspectivă nouă, Îi vom

cere lui Dumnezeu să ne pună Legea în inimă,
lucru pe care El Și-l dorește foarte mult.

C. Încotro ne îndreptăm cu subiectul
„Reguli pentru agenţii cerului”
În această lecţie, ne propunem ca elevii:

1. Să discute despre semnificaţia și scopul Legii
în Scriptură.

2. Să înţeleagă ce înseamnă să „întruchipezi”
voinţa lui Dumnezeu.

3. Să aplice principiile Legii lui Dumnezeu în
situaţiile din viaţa de zi cu zi.

D. Materiale necesare

Introducere
Activitatea A: hârtie, creioane și imagini care

să prezinte scene pitorești (tablouri sau foto-
grafii).

Conexiune
Biblia, studiul pentru juniori.

Aplicaţie
Fișa de lucru „Aplică practic” (pag. 10).

  2.  O punte de legătură

A. Ce știm deja

Pe parcursul celor zece minute în care se
adună juniorii:

1) Întrebaţi-i ce text au ales să memoreze din
secţiunea de miercuri a studiului lor. Oferiţi-le
ocazia de a spune textul din memorie.

2) Oferiţi-le ocazia de a citi ce au scris la secţi-
unea pentru luni a studiului. Întrebaţi-i care
sunt pasajele care nu reflectă viaţa creștinu-
lui. Este posibil ca citatele de această natură
să nu apară în fiecare lecţie.

3) Recapitulaţi răspunsurile pe care le-au dat la
scenariul propus la secţiunea pentru dumi-
nică a studiului. Dacă este posibil, descărcaţi
răspunsurile de pe forum, de pe pagina http://
RealTimeFaith.adventist.org. Luaţi în discuţie
o gamă cât mai mare de răspunsuri, încheind
cu gânduri de la secţiunea de săptămâna
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trecută „Ce trebuie să se spună despre...” din
ghidul pentru instructori.
Dacă aveţi o grupă mare, invitaţi niște adulţi

care să parcurgă această secţiune în grupe mai
mici.

B. Alte elemente ale Școlii de Sabat

• Cântare
• Momentul veștilor misionare (vizitaţi http://

RealTimeFaith.adventist.org)
• Raportul Școlii de Sabat

  3.  Introducere
Notă: Construiţi-vă propriul program, folosind

opţiunile din secţiunile următoare: Introducere,
Conexiuni, Aplicaţie și Încheiere. Nu uitaţi însă că
juniorii au nevoie de activităţi interactive (parti-
cipare activă și în raport unii cu alţii) și de stu-
dierea Cuvântului lui Dumnezeu. Alegeţi un mo-
ment în care să le distribuiţi copiile după studiul
lor sau să le atrageţi atenţia asupra materialului
din studiu.

A. Activitate introductivă

Pe locuri
Scopul acestei activităţi este ca juniorii să

surprindă în numai câteva cuvinte frumuseţea
unei scene pitorești. Ceea ce trebuie să înţe-
leagă ei este faptul că imaginile prezentate în
tablouri pot fi descrise pe mai multe pagini, și nu
doar în câteva cuvinte. Într-un anumit sens,
venirea lui Hristos pe pământ pentru a ilustra ce
înseamnă Legea este la fel. Înainte de începerea
studiului, căutaţi câteva imagini deosebit de
sugestive (tablouri sau fotografii).

Fiţi gata
Fiecare junior (dacă aveţi o grupă mai mare,

formaţi perechi) primește un tablou sau o foto-
grafie și va fi rugat să descrie imaginea în cât
mai multe detalii posibile, fără să depășească 35
de cuvinte.

Start
Spuneţi: Vă voi da la fiecare câte o imagine

și vă rog să nu o arătaţi colegilor voștri. Vă rog

să o descrieţi cât mai bine posibil pe foaia de
hârtie primită. Prezentaţi cât mai multe detalii
cu putinţă și alegeţi cuvintele cu grijă. După ce
le acordaţi 10 minute de lucru, formaţi grupe de
trei sau patru și cereţi-le să prezinte în grupe, pe
rând, fiecare compunere. Acum pot să le arate
colegilor și tabloul pe care l-au descris. Să
discute cât de bine au surprins detaliile și ceea
ce nu au observat. O altă variantă a acestei
activităţi, care se potrivește la o grupă mai mică:
strângeţi toate compunerile și expuneţi toate
tablourile. Apoi citiţi fiecare descriere și cereţi-le
juniorilor să ghicească despre care tablou este
vorba. Și în acest caz, discutaţi mai întâi care
aspect a fost bine surprins și apoi care a fost
trecut cu vederea.

Concluzie
Întrebaţi: Ce asemănări există între această

activitate și viaţa noastră? Ce lucruri din viaţă
sunt greu de exprimat în cuvinte? Putem spune
că viaţa lui Isus este pentru noi ca un tablou?

B. Activitate introductivă

Pe locuri
Activitatea aceasta este mai veche, dar se

potrivește foarte bine la subiect. Este despre
comunicare (de fapt ceea ce noi numim telefo-
nul fără fir). Formaţi un cerc și cereţi-le să nu
rostească absolut niciun cuvânt. Să aștepte
până vor primi un mesaj; apoi să transmită
mesajul persoanei din stânga lor. Vor asculta o
singură dată mesajul transmis și îl vor repeta tot
o singură dată persoanei din stânga.

Fiţi gata
Formaţi un cerc și cereţi-le să tacă.

Start
Spuneţi: Îi voi spune lui (Sebastian) un scurt

mesaj și îl voi ruga să îl transmită mai departe,
la persoana din stânga lui. Fiecare îl va trans-
mite, pe rând, la persoana din stânga. Trebuie
să ascultaţi cu atenţie. Veţi asculta mesajul o
singură dată și îl veţi transmite în șoaptă mai
departe tot o singură dată. Nu aveţi voie să îl
repetaţi. Așteptaţi ca mesajul să ajungă din nou
la Sebastian. După ce aţi apreciat dacă mesajul
a fost transmis sau nu corect, transmiteţi apoi un
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altul, dar de data aceasta doar prin Sebastian. El
va trebui să treacă pe la fiecare și să-i șopteas-
că mesajul la ureche. Observaţi diferenţa.

Concluzie:
Întrebaţi: Cum s-a transmis mesajul? A fost

modificat (dacă este cazul)? Care este metoda
cea mai eficientă de a transmite acest mesaj?
Cum ne transmite Dumnezeu mesajele Lui? Care
este cel mai eficient mijloc de comunicare pe
care L-a folosit Dumnezeu? (Domnul Isus Hristos)

C. Ilustraţie introductivă
În propriile cuvinte, prezentaţi următoarea

ilustraţie:
În urmă cu numai 30 de ani, unui american i-a

dispărut calul din curtea casei. Când făptașul a
fost prins, procurorul a descoperit o lege care
mai exista încă în districtul respectiv: ea prevedea
ca persoana care fură un cal să fie pedepsită cu
moartea prin spânzurare. Păgubașul a strigat în
glumă să se facă dreptate. În realitate, sistemul
juridic actual din Statele Unite nu mai poate con-
damna un hoţ de cai la moartea prin spânzurare.
De atunci, legea a suferit modificări.

Există un site care conţine „legi proaste”.
Deși nu se pretinde că legile enumerate mai jos
au fost verificate, se pare că într-adevăr unele
dintre ele au existat în urmă cu câteva sute de
ani. Iată câteva legi (verificate sau nu, voi
decideţi):

În Marea Britanie, toţi bărbaţii englezi de
peste 14 ani trebuie să înveţe să tragă cu arcul
cel puţin două ore pe săptămână, sub suprave-
gherea clericilor locali.

În Singapore este interzisă comercializarea
gumei.

Bicicliștii din Mexico City nu au voie să ridice
niciunul dintre picioare de pe pedale, ca să nu-și
piardă echilibrul. De asemenea, cei care fluieră
la un biciclist sau îl deranjează vor fi arestaţi.

În Franţa, între orele 8 dimineaţa și 8 seara,
70% din muzica difuzată la radio trebuie să fie
compusă de artiști francezi.

În Tasmania, copiii nu au voie să cumpere
ţigări, dar au voie să fumeze.

Statul Alabama avea o lege care interzicea
purtarea unei mustăţi false, care poate provoca
râsul în biserică.

În Burlingame, California, este ilegal să scuipi
în afara terenului de baseball.

În Florida, dacă un elefant este legat în
perimetrul parcării, stăpânul elefantului trebuie
să plătească taxa obișnuită de parcare.

Iar în statul Vermont, SUA, este ilegal să fluieri
sub apă și este ilegal să negi existenţa lui
Dumnezeu. (vezi www.dumb-laws.com)

Deși legile acestea par exagerate în vremea
noastră, dacă sunt privite din punctul de vedere
al contextului istoric, unele dintre ele par potri-
vite. În privinţa primei legi din lista celor menţi-
onate, singurii adulţi care puteau să facă un
astfel de antrenament erau clericii, iar în vreme
de război, toţi bărbaţii de peste 14 ani erau
obligaţi să vină la oaste. Pentru locul și timpul
respectiv, legea aceasta era firească. În Singa-
pore, nu ai voie să mesteci gumă pentru că la ei
este interzis să scuipi pe stradă. Dacă ai vizitat
vreodată acest oraș, probabil ai observat că
este unul dintre cele mai curate și mai plăcute
orașe de pe glob.

Spuneţi: Astăzi vom vorbi despre ceea ce a
spus Isus cu privire la Legea lui Dumnezeu și
despre ce dorea El să facă oamenii cu ea. Deși
pare că Isus desfiinţează Legea sau o submi-
nează, în realitate El vrea să facă altceva.

Concluzie
Întrebaţi: Ce vrea să spună Isus în Matei 5

despre Legea lui Dumnezeu? Ce reguli (de la
școală, de acasă sau din societate) au apărut
ca urmare a convingerilor larg răspândite și
care dintre ele vi se par logice? Explicaţi de ce.

  4.  Conexiune

A. Conexiunea cu Împărăţia

Prezentaţi următoarele gânduri în propriile
cuvinte:

Agenţii din Împărăţia lui Dumnezeu doresc să
Îl cunoască pe Împărat, și nu numai să se supu-
nă unor reguli ale Împărăţiei. Cei mai mulţi oa-
meni se alătură Împărăţiei nu datorită regulilor, ci
pentru că au ajuns să-L iubească pe Împărat. Nu
este dificil să observi însemnele caracterului
Împăratului în regulile Împărăţiei – dacă te
gândești la caracterul Său. Acest lucru încerca
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Isus să-L demonstreze, când îi îndemna pe
oameni să privească la Lege și să observe
însemnele personalităţii lui Dumnezeu în regulile
pe care le-a dat.

Spuneţi: Gândiţi-vă la un mare lider pe care
l-aţi cunoscut personal (lider al bisericii, director
de școală sau o oficialitate din societate) și
descoperiţi una dintre regulile după care tră-
iește. (Exemplu: Bunica mea le oferea întotdea-
una oamenilor credibilitate. Dacă se răspândea
un zvon în oraș, ea îl respingea imediat ca fiind o
minciună. Ea iubea adevărul!) În timp ce juniorii
discută, faceţi câteva observaţii despre regulile
pe care oamenii și le fac singuri și pe care le
respectă, subliniind faptul că regulile respective
vorbesc despre personalitatea sau caracterul
lor.

Cuvintele „reguli” și „legi” ne dau un fior rece
și neplăcut, spre deosebire de cuvintele „com-
pasiune”, „milă” și „acceptare”, care ne dau un
sentiment plăcut. În ciuda acestui fapt, regulile
ajută la definirea relaţiilor. Datorită lor, relaţiile
dintre noi funcţionează. Fie că vă daţi seama sau
nu de acest fapt, prieteniile pe care le-aţi legat
funcţionează pe baza anumitor reguli, scrise sau
nescrise. Dacă îţi trădezi prietenul, spunând la
toţi secretul pe care ţi l-a încredinţat, încalci
regula încrederii. Dacă îl rănești din punct de
vedere fizic, încalci regula respectului. Regulile
reprezintă o parte importantă a relaţiilor dintre
noi. Gândiţi-vă la regulile care stau la baza rela-
ţiilor de prietenie pe care le aveţi. Când vi s-au
imprimat bine în inimă, regulile acestea devin o
binecuvântare, și nu o povară. Aceasta dorea
Isus să le arate oamenilor atunci când Se afla
printre ei. Citiţi regulile din secţiunea „Cum
procedez?” din studiul vostru și întrebaţi-vă:
„Cum poate regula aceasta să devină o povară
pentru oameni? Cum poate fi ea o
binecuvântare?”

B. Conexiunea cu ilustraţia lecţiei
Rugaţi pe cineva în prealabil să vină la grupă

și să citească sau să redea povestirea din
secţiunea pentru Sabat a studiului juniorilor.

Întrebaţi: Aţi văzut vreodată cum arată o
radiografie? Aţi făcut până acum vreo radio-

grafie? Cum a fost? De ce a fost important pentru
noi ca Isus să vină în trup omenesc, asemănător
cu al nostru, ca să ni-L arate pe Tatăl?

C. Conexiunea cu viaţa
Prezentaţi următorul scenariu:
Un grup de tineri au realizat în cartierul lor un

sondaj de opinie prin care doreau să afle ce
părere au oamenii despre adventiștii de ziua a
șaptea. Ei au descoperit că mulţi oameni cre-
deau că adventiștii sunt niște persoane care
încearcă să asculte de un număr de reguli, ca
mod de manifestare a religiei lor.

Întrebaţi: Ce aţi răspunde la o astfel de
afirmaţie? Ce putem face pentru a le oferi altora
o perspectivă corectă asupra identităţii
noastre? Ce fel de proiecte sociale aţi putea
realiza pentru a schimba această percepţie?

Rugaţi juniorii să răspundă la aceste întrebări
în grupe de doi sau trei. Apoi cereţi fiecărei
grupe să prezinte răspunsurile în faţa grupei
mari, reunite.

  5.  Aplicaţie

A. Activitate aplicativă

La secţiunea aceasta, se potrivește fie
activitatea de mai jos, fie cea de la secţiunea de
vineri a studiului juniorilor. Cele două activităţi
sunt asemănătoare; obiectivul principal este
același. Formaţi grupe de 2-4 juniori și daţi-le fișa
de lucru Aplică practic (pag. 10) pe care să o
completeze pe grupe. Cereţi fiecărei grupe să
citească Matei 5,17-20, versetele din Predica de
pe Munte despre Lege și noua ei interpretare, și
să urmeze instrucţiunile din fișa de lucru.

B. Întrebări aplicative

1. Alcătuiește o listă cu trei reguli esenţiale prin
care biserica să crească și să fie activă.

2. Care dintre legile din Vechiul Testament ar
trebui accentuate mai mult în zilele noastre,
așa cum au fost ele întruchipate în persoana
lui Hristos?

3. De ce oamenii pierd din vedere importanţa
anumitor legi?
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4. Aţi fost vreodată martorii înnoirii credinţei în
Cuvântul lui Dumnezeu datorită faptelor
oamenilor?

5. Ce poţi face ca să vezi mai bine persoana lui
Hristos în regulile Bibliei?

6. Exprimă-ţi acordul sau dezacordul: Cele mai
multe dintre regulile din Vechiul Testament ne
spun în mare parte cum să ne purtăm frumos
cu oamenii. (De ce da sau de ce nu? Dă
exemple.)

  6.  Încheiere

Rezumat

În propriile cuvinte, concluzionaţi cu urmă-
toarele idei:

Secole la rând, Dumnezeu a încercat să le
transmită oamenilor trăsăturile Lui de caracter.
Avem relatări despre minuni, rugăciuni ascul-

tate, discuţii sfinte, profeţii împlinite și făgăduinţe
despre un viitor plin de speranţă. Însă, în
realitate, ele nu sunt altceva decât niște cuvinte
scrise pe o foaie, fără o Persoană care să le
susţină. Fie că au fost săpate în piatră, fie că au
fost înscrise pe piei de animale în urmă cu mii de
ani, cuvintele acestea ne-au vorbit neîncetat
despre persoana lui Dumnezeu. „Să nu ucizi”
este o regulă, dar prin Hristos noi înţelegem mai
mult decât atât. Noi înţelegem că nu trebuie să
urâm până acolo încât să ajungem să ne dorim
să ucidem, de fapt să nu urâm deloc, ci să ne
vindecăm ura, iertându-i pe alţii și cunoscându-L
pe Dumnezeu! Într-un anume sens, cu cât
ajungem să-L cunoaștem mai bine pe Hristos ca
pe un prieten, cu atât mai logice ni se vor părea
regulile. Gândiţi-vă ce a spus Ioan în 1 Ioan 5,3:
„Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea
poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele.”
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Pentru Studiul 1 ________________________ Fișă de lucru (pentru activitatea aplicativă)

Aplică practic

Instrucţiuni: Pasajele de mai jos conţin cu-
vintele rostite direct de Isus. Scopul activităţii
este să răspundeţi la întrebările următoare,
referitoare la fiecare dintre pasajele biblice de
mai jos. Răspundeţi la întrebări pe grupe și
pregătiţi-vă să le prezentaţi înaintea grupei
reunite.

Întrebări:

1. La ce regulă veche se referă Isus aici?
2. Prin noua interpretare pe care o dă Isus,

regula devine mai ușor sau mai greu de
ţinut? De ce da sau de ce nu?

3. Cotează regula (cea nouă) pe o scală de la 1
la 5, unde 1 înseamnă ușoară, iar 5 extrem
de grea.

4. Care credeţi că a fost reacţia oamenilor
când au auzit aceste cuvinte? Care ar fi
reacţia oamenilor de astăzi?

Matei 5,21.22
„Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ’Să nu

ucizi; oricine va ucide va cădea sub pedeapsa
judecăţii.’ Dar Eu vă spun că orișicine se mânie
pe fratele său va cădea sub pedeapsa jude-
căţii; și oricine va zice fratelui său: ’Prostule!’ va
cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va
zice: ’Nebunule’ va cădea sub pedeapsa
focului gheenei.”

Matei 5,27.28
„Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ’Să nu

preacurvești.’ Dar Eu vă spun că orișicine se
uită la o femeie ca s-o poftească a și preacurvit
cu ea în inima lui.”

Matei 5,31.32
„S-a zis iarăși: ’Oricine își va lăsa nevasta

să-i dea o carte de despărţire.’ Dar Eu vă spun
că orișicine își va lăsa nevasta, afară numai de
pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească;
și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de
bărbat preacurvește.”

Matei 5,33-37
„Aţi mai auzit iarăși că s-a zis celor din

vechime: ’Să nu juri strâmb; ci să împlinești faţă
de Domnul jurămintele tale.’ Dar Eu vă spun:
’Să nu juraţi nicidecum; nici pe cer, pentru că
este scaunul de domnie al lui Dumnezeu; nici
pe pământ, pentru că este așternutul picioare-
lor Lui; nici pe Ierusalim, pentru că este ceta-
tea marelui Împărat. Să nu juri nici pe capul
tău, căci nu poţi face un singur păr alb sau
negru. Felul vostru de vorbire să fie: ’Da, da;
nu, nu’; ce trece peste aceste cuvinte vine de
la cel rău.”

Matei 5,38.39
„Aţi auzit că s-a zis: ’Ochi pentru ochi și

dinte pentru dinte.’ Dar Eu vă spun: Să nu vă
împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te
lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe
celălalt.”

Matei 5,43-45
„Aţi auzit că s-a zis: ’Să iubești pe aproape-

le tău, și să urăști pe vrăjmașul tău.’ Dar Eu vă
spun: ’Iubiţi pe vrăjmașii voștri, binecuvântaţi
pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă
urăsc și rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc și
vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru
care este în ceruri; căci El face să răsară
soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă
ploaie peste cei drepţi și peste cei nedrepţi.’”

După părerea voastră, care dintre regulile
vechi trebuie aplicată mai mult în zilele
noastre?
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Textul-cheie: Alege unul dintre textele de la
secţiunea pentru miercuri a lecţiei. Notează-l
aici și memorează-l săptămâna aceasta.
� _______________________________________

________________________________________
________________________________________

Oase fără carne
(Aceasta este doar o ilustraţie. Ce legătură

există între ea și textele biblice de la secţiunea
de miercuri?)

Unele dintre cele mai ciudate lucruri din lume
se întâmplă de obicei în tabără. Deși nu avem
nicio dovadă știinţifică și nici date statistice cu
care să susţinem această afirmaţie, se pare
totuși că ea exprimă un adevăr.

Un accident straniu a avut loc chiar la înce-
putul mesei de seară. Juniorii erau adunaţi în
cantină, făcând o larmă grozavă. De obicei
mâncarea era destul de bună, dar uneori – ca în
seara aceea, de pildă – a fost cât se poate de
obișnuită.

La una dintre mese, opt băieţi stăteau înghe-
suiţi și mâncau cu poftă. Mai ales unul dintre ei
înfuleca pe nerăsuflate, oprindu-se din când în
când numai ca să vadă dacă s-a adus și felul
doi. Parcă respira pe urechi, fiindcă avea tot
timpul gura ocupată cu mâncare.

Lăsând legumele la urmă, el a luat cuţitul și
furculiţa ca să taie morcovii în bucăţi mai mici. Cu
furculiţa într-o mână și cuţitul în cealaltă, a apă-
sat cu putere ca să taie morcovul încăpăţânat,
însă mâinile lui fiind pline de ulei de la cartofii
prăjiţi, morcovul a sărit din farfurie, cuţitul i-a
alunecat și Brendon a lovit cu braţul muchia
mesei, moment în care s-a auzit un trosnet
strașnic.

Toţi au fost surprinși de zgomotul acesta.
Cineva a ieșit în fugă din cantină ca să cheme o
asistentă și o mașină care să-l ducă la spital.

Materialul pentru elevi

2 iulie 2016 Reguli pentru agenţii cerului

Timpul trecea, dar durerea era tot mai vie. În
final, după câteva ore bune de așteptare,
doctorul i-a chemat pe Brendon și pe cei care-l
ajutau în cabinet ca să interpreteze radiografia.
Pe panoul luminat erau mai multe imagini cu
oasele de la braţ. Doctorul a arătat spre fractura
dintr-o imagine și a spus:

– Ai reușit, băiete. Ai căzut de pe un cal?
Toţi au râs pe înfundate și i-au povestit

despre confruntarea aprigă cu morcovul.
Toate radiografiile de pe panou păreau foarte

asemănătoare. Una era a unui băiat de 12 ani,
alta a unei fete de 16 ani și alta a unui băieţel
care trebuia să aibă cam opt ani. Fără carne,
piele, pistrui și fără uleiul de la cartofii prăjiţi, era
destul de greu să descoperi care dintre oase
erau ale lui Brendon.

Acesta este adevărul despre oase – ele nu
au personalitate, individualitate, caracter. Până
în clipa în care Hristos S-a făcut trup, imaginea
pe care o aveam despre Dumnezeu semăna cu
cea dintr-o radiografie. Însă, după ce a venit
Isus, cuvintele din Vechiul Testament au căpătat
viaţă, culoare, profunzime și frumuseţe prin
persoana lui Hristos.

1. Duminică

Iată părerea mea
� Kim își iubește sora, însă aceasta s-a

schimbat puţin de când s-a făcut mare și de
când a plecat la facultate. Colega de cameră a
surorii ei și alte colege se adună în dormitor ca
să stea de vorbă. La un moment dat, ele încep să
vorbească despre religie și despre cum pot să
crească într-un mediu religios. Kim le ascultă
cum râd de felul în care au fost crescute și le
aude zicând: „Au trecut vremurile acelea.
Oricum nimeni nu ţine cu adevărat toate regulile
acelea – ce rost au ele? Creștinismul nu este
altceva decât o listă cu reguli și sfaturi – cine
mai are nevoie de așa ceva?” Sora lui Kim tace –
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lucru care nu-i place lui Kim. Este clar că sora ei
e derutată în privinţa multor lucruri, inclusiv în
privinţa credinţei ei în Dumnezeu și în privinţa
modului în care a fost crescută. Ce ar putea să
facă sau să spună Kim pentru a o încuraja pe
sora ei? Spre ce anume ar trebui să-și îndrepte
ea atenţia?

Deschide la pagina www.guidemagazine.org/
rtf http://RealTimeFaith.adventist.org  pentru a-ţi
posta răspunsul. Fii deschis și onest! Exprimă-ţi
părerea!

2. Luni

Ce încearcă ei să spună?
Oameni diferiţi, opinii diferite. Unele dintre ci-

tatele de mai jos sunt concepţiile unor adevăraţi
cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu; altele nu
sunt. Observi deosebirile? Cum se raportează
aceste afirmaţii la ceea ce spune Dumnezeu în
Cuvântul Său? După ce vei parcurge textele din
secţiunea Dumnezeu spune..., scrie o frază care
să conţină convingerea ta personală. Fii pregătit
să o citești la Școala de Sabat.

� „Legile bune ușurează săvârșirea binelui
și îngreunează săvârșirea răului.” – William
Gladstone, prim-ministru britanic din secolul al
XIX-lea

� „Unii au înţeles – avem 35 de milioane de
legi care încearcă să impună cele Zece Porunci.”
– Earl Wilson, jurnalist american din secolul XX

� „Du-te la Biblie ca să-L cunoști pe
Hristos... El este autorul ei, tema ei, poarta spre
comorile ei, simfonia răsunătoare din care Adam
și profeţii au auzit numai o melodie firavă.” –
Andre Seu

� „Este ca și cum Dumnezeu Tatăl ne-ar
spune: ’Din moment ce v-am spus totul prin
Cuvântul Meu, care este Fiul Meu, nu mai am
cuvinte care, la momentul acesta, să mai spună
sau să descopere ceva în plus. Aţintiţi-vă privi-
rea numai asupra Lui, pentru că în El v-am des-
coperit totul, v-am spus totul și pentru că în El
veţi găsi mai mult decât doriţi sau cereţi. Dacă vă
aţintiţi privirea asupra Lui, veţi găsi totul, pentru
că El este tot cuvântul Meu și tot răspunsul Meu.
El este toată viziunea Mea și toată revelaţia
Mea.” – Anthony M. Coniaris, preot ortodox și
scriitor american din secolul XX

� „Într-o ocazie, un om de afaceri bine
cunoscut pentru cruzimea lui, l-a anunţat pe
scriitorul Mark Twain: ’Înainte să mor, vreau să
merg în pelerinaj în Ţara Sfântă. Voi urca pe
Muntele Sinai și voi citi cele Zece Porunci cu
voce tare din vârful muntelui.’ ’Am o idee mai
bună’, i-a răspuns Twain. ’Ai putea să rămâi în
Boston și să le ţii aici.’” – Today in the Word de la
Moody Biblie Institute, septembrie 1991, pag. 32

Notează propriul citat
Ce spun eu...

� _______________________________________
________________________________________
________________________________________

3. Marţi

Ce importanţă are pentru mine?
� Când citești Biblia, este destul de clar că

Dumnezeu vrea să recruteze „cetăţeni păzitori ai
legii” pentru Împărăţia Lui. Când a venit pe
pământ, Isus a umblat cu Dumnezeu într-o relaţie
strânsă. El a construit pentru toţi credincioșii un
pod. El ne-a arătat cum să Îl iubim pe Dumnezeu,
unind punctele. Îţi amintești de activităţile care îţi
cereau să unești punctele ca să obţii o anumită
imagine? Nu puteai să îţi dai seama despre ce
imagine era vorba decât după ce uneai
punctele.

� Fiecare pagină din Scriptură, fie că este
scrisă în piatră sau pe o foaie de hârtie, are un
singur scop: să ţi-L descopere pe Dumnezeul
iubitor și uimitor. Fiecare regulă, de exemplu
„Respectă-ţi părinţii!” sau prin extindere „Nu
copia de la colegul de bancă!”este, deși poate
părea lipsită de sens și învechită, o lege care ne
amintește de personalitatea lui Dumnezeu.
Dumnezeu este drept. Dumnezeu este credin-
cios. Dumnezeu iubește necondiţionat. Aceste
trăsături sunt vizibile în persoana lui Hristos și în
ceilalţi oameni care și le însușesc. Alegerea îţi
aparţine. Regulile înseamnă mai mult decât niște
cuvinte scrise pe o foaie. Ca să treci dincolo de
regulă, ai nevoie să descoperi inima
Dumnezeului de dincolo de regulă.
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4. Miercuri

Dumnezeu spune...

� Matei 5,17-20
„Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau

Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.
Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece
cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o
frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi
întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va
strica una din cele mai mici din aceste porunci și
va învăţa pe oameni așa va fi chemat cel mai mic
în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi și va
învăţa pe alţii să le păzească va fi chemat mare
în Împărăţia cerurilor. Căci vă spun că, dacă
neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea
cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veţi
intra în Împărăţia cerurilor.”

� Deuteronom 6,5.6
„Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu

toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată
puterea ta. Și poruncile acestea pe care ţi le
dau astăzi să le ai în inima ta.”

� Psalmi 40,8
„Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Și Legea

Ta este în fundul inimii mele.”
� Proverbe 7,3.4
„Leagă-le la degete, scrie-le pe tăbliţa inimii

tale. Zi înţelepciunii: ’Tu ești sora mea!’ Și
numește priceperea prietena ta...”

� Ieremia 31,33
„Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa

lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul: Voi
pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima
lor și Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul
Meu.”

� 2 Corinteni 3,2.3
„Voi sunteţi epistola noastră, scrisă în inimile

noastre, cunoscută și citită de toţi oamenii. Voi
sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Hristos, scrisă
de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu
Duhul Dumnezeului cel viu, nu pe niște table de
piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne.”

� Deuteronom 32,45-47
„După ce a isprăvit Moise de rostit toate

cuvintele acestea înaintea întregului Israel, le-a
zis: ’Puneţi-vă la inimă toate cuvintele pe care vă
jur astăzi să le porunciţi copiilor voștri, ca să

păzească și să împlinească toate cuvintele legii
acesteia. Căci nu este un lucru fără însemnă-
tate pentru voi; este viaţa voastră, și prin aceas-
ta vă veţi lungi zilele în ţara pe care o veţi lua în
stăpânire, după ce veţi trece Iordanul. ’”

5. Joi

Ce îmi spune acest lucru?
� Înainte ca poruncile să fie scrise pe

piatră, în ce formă erau ele vizibile? Numai într-o
singură formă: în Persoana lui Dumnezeu. Legea
era cuprinsă într-un singur cuvânt: dragoste. Din
acest motiv, Biblia ne spune: „Dumnezeu este
dragoste” (1 Ioan 4,16). Regulile împărăţiei erau
cuprinse în persoana uimitoare a Împăratului.
Dorinţa cea mai mare a lui Dumnezeu este să Îl
cunoaștem și nu putem cunoaște pe cineva
decât dacă stăm în preajma lui, dacă mergem
împreună cu el, dacă trăim, învăţăm și experi-
mentăm viaţa împreună cu el.

� Dacă ai descoperit că nu mai poţi vedea
altceva în afară de reguli și că nu mai poţi simţi
decât așteptările imposibile de a asculta de ele,
atunci dă-te un pas înapoi pentru o clipă. Ce
crezi că vrea Dumnezeu de la tine? El vrea să Îl
cunoști. Ai dat vreodată greș până acum? Bun
venit în clubul tuturor credincioșilor care au
greșit lamentabil, dar care știu că esenţa Împă-
răţiei Sale este mila și că numai în El se află pu-
terea de a face ceea ce ne cere. El vrea ca în
primul rând să venim la El cu multele noastre
greșeli și nu să stăm departe de El și să pierdem
prietenia Sa de-o viaţă.

6. Vineri

Cum procedez?
� Versetele de mai jos sunt scurte,

seamănă cu poruncile și pot fi considerate fie
reguli, fie imagini ale personalităţii lui Dumnezeu.
Tu decizi. Alege una sau două reguli care
consideri că sunt foarte importante pentru viaţa
ta. Roagă-L să te ajute să le pui în practică
săptămâna aceasta.


