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Împărăţia lucrurilor
anormale
„Ce vrei să spui?”

1. Pregătire
A. Sursa
Exodul 20,3-17 (citiţi din Biblie)
Matei 22,37-40
„Isus i-a răspuns: ’Să iubești pe Domnul,
Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul
tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi
și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea
ei, este: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine
însuţi. În aceste două porunci se cuprind toată
Legea și Prorocii.’”
Matei 23,11.12
„Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul
vostru. Oricine se va înălţa va fi smerit; și oricine
se va smeri va fi înălţat.”
Psalmii 44,3
„Căci nu prin sabia lor au pus mâna pe ţară,
nu braţul lor i-a mântuit, ci dreapta Ta, braţul
Tău, lumina Feţei Tale, pentru că îi iubeai.”
Solii pentru tineret, pag. 148, în original –
„Mulţi se așteaptă să le fie încredinţată o lucrare
măreaţă. Zilele trec, iar ei nu fructifică oportunităţile de a-și manifesta credincioșia faţă de
Dumnezeu; nu își împlinesc cu seriozitate micile
datorii ale vieţii, care li se par neatrăgătoare.
Viaţa lor se scurge, în timp ce ei așteaptă o
lucrare măreaţă în care să-și pună la lucru
presupusele lor talente nemaipomenite.”
Messiah, pag. 11,12 – „Jertfa lui Isus pe
Calvar ne arată că legea dragostei neegoiste
este legea vieţii pe pământ și în ceruri. Această
dragoste neegoistă vine direct din inima lui
Dumnezeu.”

B. Ce trebuie să se spună despre subiectul „Împărăţia lucrurilor anormale”
Isus ne spune în Biblie să Îi urmăm exemplul
pe care L-a dat când Se afla pe pământ. Când
privim la oameni, observăm deseori că ei apreciază comportamente și trăsături opuse celor
prezentate de Hristos. Spre exemplu, Dumnezeu
ne-a cerut să Îl iubim cu toată inima, sufletul și
mintea. În împărăţia lumii, care este condusă de
Satana, se așteaptă de la oameni să-și facă o
pasiune din a câștiga bani, premii sau să devină
cei mai frumoși și mai atrăgători.
Biblia ne spune să îi iubim pe ceilalţi așa cum
ne iubim pe noi. Inclusiv să îi cinstim pe părinţii
noștri. Satana ne spune că nu este greșit să îi
ignorăm, să nu îi ascultăm și să râdem de ei. (Aţi
observat la ce scene râd oamenii, în general?)
Pe cel rău nu-l interesează modul în care ne manifestăm dispreţul faţă de principiile dragostei
neegoiste, atâta timp cât le dispreţuim.
Fiecare principiu al lui Dumnezeu a fost denaturat, sucit și contrafăcut de Satana. El știe că
ceea ce a spus Dumnezeu este calea cea mai
bună, iar ţinta lui este să facem orice altceva în
afară de ceea ce ne-a spus Dumnezeu că va
duce la succes în Împărăţia Sa.
Ca agenţi ai Împărăţiei lui Dumnezeu, trebuie
să privim continuu spre principiile Împărăţiei
Sale, astfel încât contrafacerile Diavolului să nu
ne înșele. Totul a început când „legea dragostei
neegoiste a fost încălcată chiar în ceruri.
Păcatul a început sub forma egoismului.”
(Messiah, pag. 12)
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C. Încotro ne îndreptăm cu subiectul
„Împărăţia lucrurilor anormale”
În această lecţie, ne propunem ca elevii:
1. să înţeleagă faptul că principiile Împărăţiei lui
Dumnezeu se opun principiilor lumii acesteia;
2. să înţeleagă faptul că legea dragostei
neegoiste este calea spre adevărata fericire;
3. să recunoască faptul că viaţa în conformitate
cu Legea lui Dumnezeu poate fi trăită pe
acest pământ numai prin puterea Duhului
Sfânt.

D. Materiale necesare
Introducere:
Activitatea A: busolă, o imagine cu Isus sau o
foaie pe care să scrie Numele lui Isus; cartonașe
pe care scrie S, N, V, N-V, S-V, N-E, S-E. (Dacă
aveţi timp suficient, puteţi face și cartonașe cu N
– N-E; E – N-E, E – S-E, S – S-E, S – S-V, V – S-V, V
– N-V, N – N-V)
Activitatea B: hârtie, creioane, tablă

Conexiune
Biblia, studiul pentru juniori, hârtie, pixuri sau
creioane

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 secţiunea pentru luni a studiului. Întrebaţi-i care
sunt pasajele care nu reflectă viaţa creștinului. 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 duminică a lecţiei. Dacă este posibil, descărcaţi răspunsurile de pe site-ul (http://RealTimeFaith.
adventist.org). Luaţi în discuţie o gamă cât
mai mare de răspunsuri, încheind cu gânduri
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de la secţiunea „Ce trebuie să se spună
despre...” din ghidul anterior pentru
instructori.
Dacă aveţi un colectiv mare, invitaţi niște
adulţi care să parcurgă această secţiune în
grupe mai mici.

B. Alte elemente ale Școlii de Sabat
• cântare
• momentul veștilor misionare
• 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 (participare activă și în raport unii cu alţii) și de studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Alegeţi un moment 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 de a consolida
înţelegerea juniorilor cu privire la faptul că există
o singură cale spre Isus. Sunt și alte direcţii
apropiate, dar numai una care ne duce pe calea
cea bună. Pregătiţi imaginea cu Isus și cartonașele cu punctele cardinale. Instructorul trebuie
să le pună juniorilor la dispoziţie un spaţiu larg, în
care să se poată deplasa. Cereţi-le câtorva
voluntari să participe la această activitate.

Fiţi gata
Întrebaţi: Știe cineva dintre voi cum funcţionează o busolă? (În emisfera nordică, busola
va indica nordul magnetic; în emisfera sudică,
busola va indica sudul magnetic.) Întrebaţi: Ce
direcţie ne indică acul busolei? Când folosim
busola? În ce situaţii avem nevoie de ea?

Start
Spuneţi: Acum, că știm ce este o busolă și
cum să o folosim, să facem o încercare. Am
nevoie de un voluntar. Daţi-i busola voluntarului.
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Spuneţi: Mergi spre est și oprește-te lângă perete. După ce a localizat peretele estic, așezaţi
imaginea lui Isus acolo. Apoi, rugaţi alt voluntar
să încerce să găsească vestul. Puneţi acolo
cartonașul cu litera V. Dacă aveţi mai mulţi juniori
în grupă, daţi-le să caute câte un singur punct
cardinal, dacă aveţi mai puţini, daţi-i fiecăruia să
caute mai multe puncte cardinale și să le marcheze cu cartonașele corespunzătoare.

Concluzie
Întrebaţi: În ce punct cardinal se găsește
imaginea lui Isus? Ce alte puncte cardinale am
mai descoperit? Dacă nu le-aţi marcat, întrebaţi:
Ce alte puncte cardinale mai sunt? (N – N-E, E –
N-E, E – S-E, S – S-E, S – S-V, V –S-V, V – N-V, N –
N-V.) Este ușor să ne dăm seama când mergem
în altă parte, și nu în direcţia în care se află
Isus? (Da, destul de ușor.) Vi s-a părut, la un
moment dat, că cineva se îndrepta chiar spre
imaginea cu Isus, dar, de fapt, s-a oprit puţin
mai departe de ea? Ni se întâmplă și nouă să
spunem că Îl urmăm pe Isus, dar, în realitate, să
mai păstrăm câteva dintre părerile personale
sau dintre principiile pe care le vedem în lumea
din jur?
Care este busola pe care creștinii o pot
folosi pentru a merge împreună cu Isus? (Biblia,
care conţine poruncile lui Dumnezeu, experienţa
unor persoane care ne ajută să le înţelegem,
Duhul Sfânt, părinţii, pastorii, profesorii, prietenii,
Spiritul Profetic.) Spuneţi: Cel mai bun dintre
toate este exemplul pe care ni l-a lăsat Isus prin
viaţa Sa plină de dragoste neegoistă.

lucru”.) Spuneţi-i primei echipe: Fiecare dintre
„punctele de lucru” din echipa voastră trebuie
să alcătuiască o listă cu 10 reguli pentru oamenii care doresc să devină cei mai bogaţi și
cei mai renumiţi de pe pământ. Celei de a doua
echipe spuneţi-i: Fiecare dintre punctele de
lucru să alcătuiască o listă cu 10 reguli pentru o
persoană care își dorește să își însușească
dragostea neegoistă a lui Dumnezeu și să le-o
împărtășească altora.

Start
Acordaţi-le timpul necesar pentru alcătuirea
listelor. Dacă este posibil, rugaţi un adult să ajute
o echipă, iar dumneavoastră ajutaţi juniorii din
echipa cealaltă să ajungă la consens în privinţa
listei finale.
După ce fiecare echipă a reușit să facă lista
cu cele 10 reguli, reuniţi grupa Școlii de Sabat și
cereţi fiecărei echipe să prezinte lista alcătuită.

Concluzie:
Întrebaţi: La ce vă gândiţi când auziţi ce
conţin cele două liste? Care este principiul de
bază al fiecăreia dintre ele? (Una dintre ele este
egocentrică, iar cealaltă altruistă.) Ce asemănări observaţi între ele? Care sunt deosebirile?
Cum privește o persoană care respectă toate
regulile dintr-o listă pe o persoană care respectă toate regulile din cealaltă listă? Ce asemănări și ce deosebiri sunt între cele 10 reguli
pentru reflectarea dragostei neegoiste a lui
Dumnezeu și cele Zece Porunci?

C. Ilustraţie introductivă
B. Activitate introductivă
Pe locuri
Împărţiţi grupa Școlii de Sabat în două echipe.
Apoi rugaţi-i pe juniori să formeze „puncte de
lucru” de doi sau trei. Daţi-i fiecărui „punct de
lucru” hârtie și instrument de scris. Cereţi-le să
stabilească un secretar.

Fiţi gata
Daţi-i fiecărei echipe instrucţiunile necesare,
fără ca juniorii din echipa cealaltă să vă audă.
Apoi, fiecare punct de lucru trebuie să urmeze
instrucţiunile. (Dacă aveţi puţini juniori în grupă,
puteţi să renunţaţi la formarea „punctelor de

În propriile cuvinte, prezentaţi următoarea
analogie:
În urmă cu câteva generaţii, în nopţile foarte
întunecoase și ceţoase, pe coasta stâncoasă a
Ţărilor de Jos, se afla un om cocoţat pe o stâncă
înaltă, cu un felinar mare în mână. Vasele, văzând lumina, credeau că acolo se afla un port.
Dar se înșelau, căci omul cu lanterna nu era un
far. Omul acesta nu era singurul care făcea așa;
de-a lungul coastei, mai erau și alţii care așteptau să păcălească vasele și să se sfărâme în
felul acesta de stâncile din apropierea coastei.
Apoi, piraţii atacau vasul și dispăreau cu prada.

87

STUDIUL 11

Concluzie:
Întrebaţi: Cum au transformat piraţii ceva bun
în ceva rău? (Lumina este bună, dar ei o foloseau ca să păcălească oamenii.) Ce ar fi putut
căpitanii să facă pentru a nu se lăsa păcăliţi?
(Să cunoască bine zona de coastă și să știe
unde se află farul.) Ce asemănări observaţi între
această povestire și viaţa voastră ca agenţi ai
Împărăţiei?

4. Conexiune
A. Conexiunea cu Împărăţia
Prezentaţi următoarele idei în propriile cuvinte:
Întrebaţi: În lume există foarte multe idei cu
privire la ce înseamnă succesul. Puteţi să spuneţi câteva dintre ele?
Spuneţi: Să vedem ce ne spune Biblia despre
succes. Acum este timpul să priviţi textele din
ghidul pentru instructori și textele din studiul
pentru juniori. Observaţi mai ales citatul din
Messiah, o adaptare modernă a cărţii Hristos,
Lumina lumii.
Întrebaţi: După ce aţi văzut ce spune Biblia,
comparaţi cu ceea ce spune lumea despre
succes.
Întrebaţi: Care sunt principiile de bază ale
fericirii pe care ni le oferă Biblia?
Spuneţi: Să citim Exodul 20,3-17 și să descoperim aceste principii ale fericirii și succesului.
Rugaţi-i pe juniori să citească fiecare poruncă.
Conduceţi o discuţie despre modul în care ne
arată ele că „legea dragostei neegoiste este
legea vieţii pe pământ și în ceruri” și despre
modul în care ne oferă ele fericire și succes real.
1. Exodul 20,3
Principiul: Creștinismul este singura religie
care are un model desăvârșit (Isus) al legii dragostei neegoiste pe care să-l urmăm (prin puterea Sa). Nicio altă religie și niciun alt Dumnezeu
nu ne oferă așa ceva. Vom fi fericiţi dacă ne vom
feri de alţi dumnezei și de credinţele false. (Religiile precum New Age, hinduism, islamism, iudaism etc. sunt o contrafacere care ne va îndepărta de Isus, de puterea Sa și de adevăratul
succes.)
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2. Exodul 20,4-6
Principiu: Vom găsi fericirea când vom pune
relaţia noastră cu Isus pe primul loc și când nu
vom lăsa alte lucruri să devină atât de importante încât să uităm de Isus și de dragostea
noastră pentru El.
3. Exodul 20,7
Principiu: Vom fi mai fericiţi în viaţă dacă Îl
vom reprezenta în mod corect pe Isus. Nu suntem fericiţi când folosim Numele lui Dumnezeu în
mod neglijent. Nu putem să fim bucuroși nici
atunci când le prezentăm altora o imagine
greșită despre Isus.
4. Exodul 20,8-11
Principiu: Ziua a șaptea are o binecuvântare
specială. Când ne oprim din activitate și când
lăsăm deoparte îngrijorările, suntem mai fericiţi.
Isus așteaptă cu nerăbdare această zi, fiindcă
este ocazia când ne bucurăm de prietenia
noastră deosebită cu El. Numai dacă petrecem
timp împreună cu El suntem schimbaţi după
chipul Său.
5. Exodul 20,12
Principiu: Familia noastră este fericită când
ne respectăm părinţii și când îi tratăm așa cum
ne place să fim trataţi. Dumnezeu îi binecuvântează în mod special pe cei care respectă legăturile de familie pe care El ni le-a dăruit. Familia
este laboratorul perfect în care putem aplica
principiile Împărăţiei Sale.
6. Exodul 20,13
Principiu: Pierderea vieţii sau distrugerea
vieţii unuia dintre copiii lui Dumnezeu este un act
de mare egoism, este principiul împărăţiei lui
Satana, și nu al Împărăţiei lui Dumnezeu.
7. Exodul 20,14
Principiu: Suntem fericiţi când membrii familiei
se iubesc unii pe alţii și când păstrează această
afecţiune exclusiv pentru cercul familiei. Orice
altă acţiune este egoistă și rănește mulţi oameni.
Ea nu se bazează pe principiul dragostei lui
Dumnezeu.
8. Exodul 20,15
Principiu: Când ne însușim lucrurile care
aparţin altora, îi rănim pe oameni. Și pe noi ne-ar
durea dacă cineva ne-ar fura lucrurile, deci ar
trebui să îi tratăm pe alţii așa cum dorim să fim

STUDIUL 11

trataţi. Nu suntem fericiţi nici atunci când ne
temem că cineva ne vede sau că ne descoperă
sau când ne temem că altcineva va lua din ceea
ce ne aparţine.
9. Exodul 20,16
Principiu: Nu vom fi fericiţi când nu spunem
adevărul. Minciuna creează mai multe probleme,
cum ar fi teama de a nu fi prins sau neputinţa de
a ne aminti ce minciună am spus ca să nu fim
prinși. Și, fiindcă știm cât de mult ne iubește
Dumnezeu, vrem să ne purtăm cu ceilalţi copii ai
Săi cu dragostea Sa neegoistă.
10. Exodul 20,17
Principiu: Fericirea și bucuria izvorăsc din
atitudinea de mulţumire faţă de ceea ce avem,
din încrederea că Dumnezeu ne-a dat tot ce
avem nevoie. Nu putem fi bucuroși când ne
gândim numai la noi înșine și când ne dorim
mereu ceea ce nu avem și ceea ce ne închipuim
că avem nevoie.

Apoi, prezentaţi-le următoarele gânduri în
cuvintele proprii:
Perspectiva oamenilor asupra vieţii este
foarte limitată. Iată câteva exemple: cei mai mulţi
oameni consideră că succesul și fericirea sunt
strâns legate de viaţa pe acest pământ și de
lucrurile care se petrec în jurul lor. De aceea,
perspectiva lor este foarte egoistă, exact ceea
ce își dorește Satana. Tocmai din acest motiv a
fost el alungat din ceruri. Când privim la imaginea
de ansamblu pe care numai Dumnezeu o poate
vedea, descoperim că legea vieţii în Univers este
legea dragostei neegoiste și că vom fi fericiţi și
vom avea succes pentru veșnicie dacă vom trăi
în conformitate cu legea, la fel ca Isus, care ne
dă puterea necesară. Însă dragostea neegoistă
este o idee anormală pentru lumea aceasta.

5. Aplicaţie
A. Activitate aplicativă

Prezentaţi următoarele idei în propriile
cuvinte:
„Legea dragostei neegoiste este legea vieţii
pe pământ și în ceruri. Această dragoste
neegoistă vine direct din inima lui Dumnezeu”
(Messiah, pag. 11, 12). Din acest motiv, succesul
în Împărăţia lui Dumnezeu este asigurat de
legătura cu Dumnezeu prin Isus și prin Duhul
Său, pentru a ne însuși acest principiu și pentru
a-l aplica în relaţiile cu ceilalţi. Toate cele Zece
Porunci au la bază această concepţie. Ea vine în
contradicţie totală cu concepţia lumii despre
succes, care de obicei are în centru egoismul,
dorinţa oamenilor de a ajunge unde își doresc
sau ceea ce își doresc. Calea lui Dumnezeu spre
succes aduce adevărata fericire. Satana îi lasă
pe oameni goi și nefericiţi în cele din urmă,
fiindcă succesul în această lume nu durează
veșnic.

B. Conexiunea cu ilustraţia lecţiei
În prealabil, rugaţi pe cineva să citească sau
să povestească ilustraţia din secţiunea pentru
Sabat a studiului.
Întrebaţi: La ce vă gândiţi când auziţi aceste
concepţii greșite? (Permiteţi-le juniorilor să
concluzioneze.)

Prezentaţi următoarele gânduri în propriile
cuvinte:
Am discutat despre succes, despre cum
poate fi el obţinut în Împărăţia diferită a lui Dumnezeu și despre modul în care Satana încearcă
să contrafacă principiile succesului date de
Dumnezeu în împărăţia lui de pe acest pământ.
Ce înseamnă acest lucru pentru noi? Există
domenii în viaţa noastră în care acţionăm ca și
cum am aparţine împărăţiei pământești? Ne
aflăm pe o cărare care, deși pare că ne duce la
Isus, ne duce de fapt într-o direcţie diferită?
Cereţi-le juniorilor să prezinte listele pe care
le-au alcătuit în secţiunea de vineri a studiului lor –
cum aplică ei în viaţa lor principiile dragostei
neegoiste a lui Dumnezeu. Rugaţi-i să discute cu
sinceritate pe grupe de doi sau trei despre modul
în care arată viaţa lor din ultima săptămână.
Reuniţi grupa și întrebaţi: Ce gânduri v-au
venit în minte când aţi discutat despre aceste
principii ale Împărăţiei vieţii? Poate cineva să
ne vorbească despre domeniile în care vrea să
aibă o legătură mai strânsă cu Isus săptămâna
viitoare? (Acum este prilejul potrivit ca instructorul să spună în ce domeniu din viaţa lui/ei și-ar
dori să aibă o legătură mai strânsă cu Isus.)
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B. Întrebări aplicative
1. Ce înseamnă să ai succes în Împărăţia lui
Dumnezeu?
2. Este posibil să ai succes și în Împărăţia lui
Dumnezeu, și în lumea aceasta?
3. De unde ne dăm seama că faptele noastre
sunt motivate de dragostea neegoistă?
4. La cine putem apela după ajutor ca să trăim
după principiile Împărăţiei lui Dumnezeu?
5. Cum putem avea o bună imagine de sine și, în
același timp, să ne considerăm „slujitorii”
altora, „cei din urmă”, și nu cei dintâi?

6. Încheiere
Rezumat
În propriile cuvinte, concluzionaţi cu
următoarele idei:
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Lumea ne înfăţișează stiluri de viaţă care nu
respectă principiile biblice. Ea ne dă lecţii de
viaţă la televizor, în cărţi și în reviste. Cărarea lui
Isus este cea care duce spre bucuria și fericirea
adevărată, chiar dacă acest lucru pare greu de
crezut când lumea ne bombardează cu imaginile
ei. Pentru a lua deciziile corecte în această lume
„anormală”, trebuie să cunoaștem principiile
fericirii date de Dumnezeu. Dacă ne vom gândi
ce I-ar plăcea lui Isus să facem într-o situaţie
sau alta, vom înţelege mai bine care este decizia
cea bună. Toată puterea din Univers ne stă la
dispoziţie ca să aflăm ce este important și ca să
facem ce este bine. Singurul lucru pe care
trebuie să-l facem este să menţinem legătura
noastră cu Isus.
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Materialul pentru elevi
11 iunie 2016

Împărăţia lucrurilor anormale

Textul-cheie: Alege unul dintre textele de la
secţiunea pentru miercuri a lecţiei. Notează-l
aici și memorează-l săptămâna aceasta.
 _______________________________________
________________________________________
________________________________________

„Ce vrei să spui?”
(Aceasta este doar o ilustraţie. Ce legătură
există între ea și textele biblice de la secţiunea
de miercuri?)
Iată câteva preziceri uimitoare, ale unor
oameni bine informaţi, care nu s-au împlinit așa
cum se așteptau.
În 1859, Edwin L. Drake a încercat să își facă o
echipă de oameni care să-l ajute să sape un puţ
de petrol. Replica lor a fost: „Să sapi un puţ
pentru petrol? Adică să sapi în pământ ca să
cauţi petrol? Ești nebun?”
În 1876, nota care circula în Western Union
era: „Acest ’telefon’ are prea multe deficienţe ca
să fie considerat în mod real un mijloc de
comunicare. Dispozitivul nu are în sine nicio
valoare pentru noi.”
În 1895, Lord Kelvin, președintele Royal
Society, spunea: „Este imposibil de construit un
aparat mai greu decât aerul, care să poată
zbura.”
Mareșalul Ferdinand Foch, profesor de
strategie militară, École Supérieure de Guerre:
„Avioanele sunt niște jucării interesante, dar nu
au nicio valoare din punct de vedere militar.”
Pe la 1920, David Sarnoff îi îndemna pe
asociaţii lui să investească în radio, iar ei i-au
răspuns: „Este imposibil ca o cutie muzicală fără
fir să aibă vreo valoare comercială. Cine ar da
bani pentru un mesaj transmis nimănui și
tuturor?”

Raportul Comisiei Parlamentului Britanic cu
privire la becul electric inventat de Thomas
Edison: „Nu merită atenţia oamenilor de știinţă
practici.”
În 1962, Compania de înregistrări Decca a
respins formaţia Beatles, spunând: „Nu ne place
cum cântă, iar chitarele nu mai sunt la modă.”
Thomas Watson, președintele IBM, spunea în
1943: „Cred că, la ora actuală, piaţa mondială are
o cerere de cinci computere, poate.”
O revistă de tehnică din 1949: „Computerele
vor putea ajunge în viitor la greutatea de aproximativ 1,5 tone.”
Ken Olson, președinte și fondator al Digital
Equipment Corporation, 1977: „Nimeni nu are
vreun motiv să achiziţioneze un computer ca să-l
folosească acasă.”
Bill Gates, 1981: „640K este tot ceea ce și-ar
dori cineva.”
Un profesor de management de la Universitatea Yale a spus cu privire la lucrarea lui Fred
Smith, în care acesta propunea un serviciu de
livrare nocturn: „Ideea este interesantă și bine
formulată, dar, ca să obţii mai mult de nota 6,
trebuie să vii cu o idee practică.” (Fred Smith a
pus bazele unei firme de transport.)
Charles H. Duell, membru al Comisiei Americane pentru Brevetare, 1899: „Tot ce se putea
inventa s-a inventat deja.” – Adaptare după
Famous False Predictions,
ozsermonillustrations.com.
Cum vi se par acum aceste preziceri? Lipsite
de realism? Lipsite de bun simţ? Acum cunoaștem mai multe și, ceea ce odată li se părea oamenilor a fi un lucru firesc, nouă ni se pare acum
a fi cu totul pe dos. Ce ne spune acest lucru
despre percepţia lucrurilor din punctul de vedere al lumii în care trăim și din punctul de vedere
mai larg al Împărăţiei lui Dumnezeu? Privim
uneori anumite lucruri prin ochelarii împărăţiei
lumii?
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1. Duminică

Iată părerea mea
 Kevin vrea să participe la activităţile
școlii la care tocmai s-a mutat. Nu vrea neapărat
să devină popular, ci vrea să fie acceptat în
rândul celorlalţi elevi și să simtă că face parte
din școala respectivă. Fiindcă nu este pasionat
de sport, ascultă sfatul părinţilor lui de a se implica în activităţile reprezentanţilor elevilor. Însă,
bineînţeles, toate poziţiile importante sunt ocupate de copiii populari, chiar dacă pot sau nu
să-și îndeplinească bine sarcinile. I se spune că
singurul loc disponibil este cel de responsabil cu
nevoile elevilor din școală.
 Să accepte această poziţie? Ce mesaj le
va transmite el astfel noilor lui colegi? Va fi el
considerat vreodată altceva decât un „servitor”?
Ce sfat i-aţi da lui Kevin, înainte ca el să ia o
decizie?
 Conectează-te la 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 citatele 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.
 „Dacă ai descoperit în sufletul tău
dorinţa de a avea grijă de cineva, ai reușit.” –
Maya Angelou, scriitoare, poetă, actriţă și
compozitoare americană contemporană
 „Dragostea adevărată este aceea când
devii altruist și când ești mai preocupat de
persoana colegului sau a copilului tău decât de
persoana ta. Când dai, și nu când primești.” –
Sylvester Stallone, actor american contemporan
 „Suntem formaţi și modelaţi de gândurile
noastre. Cei a căror minte este modelată de
gânduri altruiste transmit bucurie prin cuvintele
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și faptele lor. Bucuria îi urmează la fel ca o umbră
ce nu se dezlipește de ei.” – Budda, fondatorul
budismului, secolele VI-V î.Hr.
 „Numai cei care știu ce înseamnă
puterea ajutorului sincer și altruist trăiesc
bucuria cea mai profundă a vieţii: adevărata
împlinire.” – Anthony Robbins, consilier
american contemporan
 „Valoarea unui om rezidă în ceea ce
oferă, și nu în ceea ce este capabil să primească.” – Albert Einstein, fizician american (născut
în Germania) din secolele XIX-XX, a obţinut
Premiul Nobel pentru Fizică în 1921
 „Automobilele sunt lipsite de egoism, de
pasiune, de prejudecăţi și de gândurile inutile cu
privire la ce restaurant să ia masa. Ele sunt, la
propriu, lipsite de egoism. Dacă lumea ar fi
proiectată pentru automobile, și nu pentru
oameni, șoselele ar fi mai largi, sufrageriile ar fi
mai mari, ar fi mai puţine scări de urcat și nu ar
exista pasaje subterane urât mirositoare pentru
metrouri.” – P. J. O’Rourke, umorist și jurnalist
american contemporan
Notează propriul citat
Ce spun eu...
 _______________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

3. Marţi

Ce importanţă are pentru mine?
 În Împărăţia lui Dumnezeu, totul este
lipsit de egoism. Uneori, acest lucru este greu de
înţeles cu adevărat, mai ales în această
perioadă a vieţii, când de-abia descoperi cine
ești tu de fapt. Dar nu te lăsa derutat de cuvinte.
 Tu ești copilul special, unic, valoros al lui
Dumnezeu. Nu mai este nimeni ca tine. Însă harul și puterea care te-au făcut să fii așa se bazează pe legea dragostei altruiste. Știm că slava
care strălucește pe chipul lui Isus este slava
dragostei altruiste, iar El vrea să purtăm chipul
Său. Când citești poruncile de care ne cere să
ascultăm dacă Îl iubim, afli că fiecare dintre ele
îţi vorbește despre cum să Îl iubești pe Dumnezeu și apoi cum să îi iubești pe cei din jurul tău.
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Succesul în Împărăţia lui Dumnezeu este inversul succesului din împărăţia lumii acesteia.
Dar să nu confundăm lucrurile. Nu este vorba
despre dragostea superficială, lipsită de coloană vertebrală. Pentru a trăi după modelul lui
Dumnezeu e nevoie de curaj. La urma urmei,
egocentrismul este caracteristica principală a
lui Satana și a împărăţiei lui.

4. Miercuri

Dumnezeu spune...
 1 Împăraţi 2,3
„Păzește poruncile Domnului, Dumnezeului
tău, umblând în căile Lui și păzind legile Lui,
poruncile Lui, hotărârile Lui și învăţăturile Lui,
după cum este scris în legea lui Moise, ca să
izbutești în tot ce vei face și ori încotro te vei
întoarce.”
 1 Împăraţi 11,38
„Dacă vei asculta de tot ce-ţi voi porunci,
dacă vei umbla în căile Mele și dacă vei face ce
este drept înaintea Mea, păzind legile și poruncile Mele, cum a făcut robul Meu David, voi fi cu
tine, îţi voi zidi o casă trainică, așa cum am zidit
lui David, și-ţi voi da ţie pe Israel.”

5. Joi

Ce îmi spune acest lucru?
 Ca cetăţean al Împărăţiei lui Dumnezeu,
ai acces la o perspectivă mai amplă decât cei
care sunt loiali împărăţiei lumii acesteia. Poţi privi
lucrurile din această perspectivă mai vastă a
dragostei altruiste a lui Dumnezeu, a dragostei
care este esenţa întregului Univers. Fiindcă faci
parte din această împărăţie, înseamnă că tot
ceea ce faci respectă marile porunci ale lui
Dumnezeu: „Iubește pe Domnul, Dumnezeul tău,
cu toată inima ta și pe aproapele tău, ca pe tine
însuţi.”
 Aceasta este cheia către succes în
Împărăţia lui Dumnezeu. Agentului acestei
împărăţii nu-i va trece prin minte să folosească
în mod ușuratic Numele lui Dumnezeu, nu va
face acuzaţii false împotriva altcuiva și nici nu își
va dezonora părinţii.
 Dar aceste lucruri ni se par a fi anormale
când nu Îl urmăm pe Isus și când nu ne lăsăm
conduși de harul Său iubitor. Sarcina de a trăi o
viaţă de dragoste altruistă într-o lume egocentrică este copleșitoare. Ești gata să răspunzi
acestei provocări?

6. Vineri
 Matei 20,26-28
„Între voi să nu fie așa. Ci oricare va vrea să
fie mare între voi să fie slujitorul vostru; și
oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie
rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se
slujească, ci El să slujească și să-Și dea viaţa ca
răscumpărare pentru mulţi.”
 Marcu 10,31
„Mulţi din cei dintâi vor fi cei de pe urmă, și
mulţi din cei de pe urmă vor fi cei dintâi.”
 1 Corinteni 9,24
„Nu știţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul?
Alergaţi dar în așa fel ca să căpătaţi premiul!”
 Efeseni 6,10.11
„Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul și în
puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată
armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept
împotriva uneltirilor Diavolului.”

Cum procedez?
 Săptămâna aceasta, ia-ţi timp să citești
cele Zece Porunci ale lui Dumnezeu prin prisma
unei vieţi de dragoste altruistă. Cere-I Duhului
Sfânt să te ajute să trăiești așa săptămâna
aceasta și mereu.

1.

2.
3.

4.

Săptămâna aceasta...
Am petrecut timp cu Dumnezeu în fiecare zi
înainte de a face orice altceva, m-am gândit
la dragostea Sa și am cerut călăuzirea Sa.
I-am cerut lui Dumnezeu ca El să fie pe primul
loc în viaţa mea, înainte de orice altceva.
Am ales să nu fac nicio faptă și să nu rostesc
niciun cuvânt care L-ar dezonora pe
Dumnezeu sau care L-ar reprezenta greșit.
Am respectat „întâlnirea” pe care o am cu
Dumnezeu sâmbăta, cunoscându-L mai bine
din Cuvântul Său și din natură și oferindu-le
ajutor altora.
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5. Prin puterea Duhului Sfânt, am fost ascultător
și respectuos cu părinţii mei, m-am gândit
cum se simt ei, și nu la mine.
6. I-am iubit pe ceilalţi și nu le-am distrus reputaţia, nu am urât pe nimeni, nu m-am răzbunat
pe nimeni pentru ceea ce mi-a făcut.
7. M-am păstrat curat, nu mi-am călcat promisiunea pe care I-am făcut-o lui Dumnezeu de
a rămâne curat chiar și în gând până după
căsătorie.
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8. Nu m-am atins de lucrurile care aparţin altora
și nu am luat nimic din ceea ce Dumnezeu nu
mi-a dat.
9. Nu i-am minţit pe alţii și nu am minţit pe nimeni
cu privire la altcineva; le-am spus adevărul
cu dragoste.
10. Nu mi-am pierdut timpul poftind ceea ce le
aparţine altora. Am avut credinţă că Dumnezeu mi-a dat tot ce am nevoie (inclusiv
puterea de a păzi poruncile Sale).

