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Studiul 11 5-11 decembrie

Legământul
Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Geneza 9:1-17; 12:1-3;  

Exodul 24; Ieremia 31:31-34; 1 Corinteni 11:24-26; Galateni 3:6-9,15-18.

Sabat după-amiază

Completează și memorează: „«Iată, vin zile», zice Domnul, «când 
voi face _______________________________________________
____________.»” (Ieremia 31:31)

Deşi în Biblie citim despre „legăminte” la plural (Romani 9:4; Gala-
teni 4:24), ele sunt, de fapt, două părți ale aceluiași legământ:  al haru-
lui, prin care Dumnezeu le oferă mântuire fiinţelor căzute. Ideea că ar 
exista mai multe legăminte derivă din faptul că Dumnezeu a reformu-
lat legământul inițial în funcţie de nevoile pe care le-a avut poporul Său 
la un moment dat.

Dar, fie că este vorba despre legământul încheiat cu primii oameni 
(Geneza 3:15), de legământul făcut cu Avraam (Geneza 12:1-3; Gala-
teni 3:6-9), de cel de la Sinai (Exodul 20:2), de legământul cu David 
(Ezechiel 37:24-27) sau de „noul legământ” (Ieremia 31:31-33), ideea 
este aceeaşi: Dumnezeu îi oferă omului mântuirea ca dar nemeritat, 
iar credincioşia şi ascultarea sunt răspunsul omului faţă de acest dar.

Prima menţionare a noului legământ se găseşte în Ieremia, în con-
textul promisiunii întoarcerii iudeilor din exil şi al binecuvântărilor pe 
care Dumnezeu avea să li le ofere. În ciuda îndărătniciei lor şi a cala-
mităţilor şi necazurilor pe care le suferiseră, Domnul le oferă speranţă 
şi restaurare.

Astăzi se încheie Săptămâna de Rugăciune. 
Dar pentru Săptămâna de Rugăciune.



140

Stu
diu

l 11
Duminică, 6 decembrie Legământul lui Dumnezeu cu toată omenirea

Când privim la lumea în care trăim, când vedem cât rău există în 
ea, ne mirăm că Dumnezeu ne mai rabdă. Cât de mult trebuie să fi 
degenerat lucrurile când Domnul a distrus întreaga lume printr-un 
potop? „Dumnezeu le dăduse oamenilor poruncile Sale ca o regulă de 
vieţuire, dar Legea Sa a fost călcată, iar urmarea a fost săvârşirea a tot 
felul de păcate care s-au putut închipui. Nelegiuirea oamenilor era fă-
ţişă şi îndrăzneaţă, dreptatea era călcată în picioare şi strigătele celor 
apăsaţi au ajuns până la cer.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, p. 91

1.  Ce legământ a încheiat Dumnezeu cu omenirea după potop? Ce ne 
spune acest legământ despre atitudinea Sa faţă de lumea pe care o 
crease? Geneza 9:1-17

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Legământul lui Dumnezeu cu Noe și urmașii lui este cel mai cu-
prinzător dintre toate legămintele, fiindcă a fost încheiat cu întreaga 
omenire şi includea animalele şi natura (Geneza 9:12). De asemenea, 
înţelegerea aceasta era unilaterală, în sensul că Domnul nu a impus 
nicio cerinţă sau condiţie asupra celeilalte părţi. Pur şi simplu Şi-a luat 
angajamentul de a nu mai distruge niciodată pământul prin apă. Spre 
deosebire de celelalte legăminte, acesta nu prevedea nicio condiţie.

Semnul vizibil al acestui legământ a fost curcubeul, simbolul făgă-
duinţei că pământul nu va mai fi distrus niciodată prin potop. De fie-
care dată când vedem un curcubeu, simplul fapt că suntem aici şi-l pri-
vim, este o împlinire a acestui legământ. Pe pământ suntem înconjuraţi 
de rele şi de păcat, dar suntem din când în când binecuvântaţi cu un 
frumos curcubeu, semnul harului lui Dumnezeu faţă de întreaga lume. 
Când privim la acest arc multicolor, nu asistăm doar la un fenomen 
minunat, ci vedem îl el un mesaj de la Dumnezeu despre dragostea Sa 
faţă de această sărmană planetă.

Ce sugerează faptul că Dumnezeu nu a impus nicio condiție în legătură 
cu legământul făcut după potop?
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Obiectivele instructorului
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să examineze pe rând 

diferitele ocazii de înnoire a legământului din Vechiul Testament 
şi să observe că ele arată spre înnoirea finală a legământului – 
spre legământul nou, aşa cum a fost el profetizat pentru prima 
oară de Ieremia.

La nivelul sentimentelor: Să dorească să experimenteze neprihă-
ni rea prin credinţă, care se bazează pe harul mântuitor necon di-
ţionat al lui Dumnezeu.

La nivel practic: Să trăiască frumuseţea vieţii de ascultare sub 
legământul veşnic al harului mântuitor. 

SCHIŢA STUDIULUI
I.  Cunoştinţe: Legământul veşnic

A.  Ce ne spun legământul cu Noe, cu Avraam şi cu poporul Israel la 
Sinai despre calea mântuirii?

B.  Ce anume era nou în legământul profetizat de Ieremia? De ce a 
fost el necesar?

II.  Sentimente: Mântuiţi prin har
A.  Cum putem rezolva presupusa tensiune dintre Lege şi har? Care 

este experienţa ta personală în această privinţă?
B.  Ce valoare are pentru tine vestea despre neprihănirea prin cre dinţă? 

Este subiectul acesta prezentat de la amvon în biserica voastră?

III.  Practic: Viaţa sub legământul nou
A.  Ca adventişti de ziua a şaptea, suntem în mod frecvent acuzaţi 

de legalism, de aderare la legea Vechiului Testament. Ce impact 
are Legea asupra vieţii noastre creştine zilnice?

B.  Ce înseamnă în mod concret să avem Legea lui Dumnezeu scrisă 
„în inima” noastră?

Rezumat: Profeţia lui Ieremia despre legământul nou reprezin-
tă reafirmarea legământului veşnic al lui Dumnezeu care îşi găseşte 
expresia cea mai înaltă în moartea lui Hristos pe cruce. Legământul 
veşnic a oferit de fiecare dată, în diferitele lui etape, mântuirea prin 
credinţa în jertfa Domnului Hristos.
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Luni, 7 decembrie Legământul cu Avraam

2.  Ce ne spun următoarele texte despre intenţiile pe care le-a avut  
Dumnezeu când a încheiat legământ cu Avraam? 

Geneza 12:1-3;  _________________________________________________

15:1-5;  _______________________________________________________

17:1-14. _______________________________________________________

Legământul cu Avraam este fundamental pentru întregul curs al is-
toriei mântuirii. Pavel a apelat la el pentru a explica planul de mântui-
re, aşa cum a fost el împlinit prin Isus.

3.  Ce asocieri face Pavel între legământul cu Avraam și Domnul Isus și 
mântuirea doar prin credinţă? Galateni 3:6-9,15-18

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Prin sămânţa lui Avraam (cuvântul „sămânţă” se referă la descen-
denţii lui, dar în special la Isus – vezi Galateni 3:16), Dumnezeu dorea 
să binecuvânteze întreaga lume. Toţi cei care sunt sămânţa lui Avraam 
(statut obţinut prin credinţa în Hristos – vezi Galateni 3:29) intră în 
acest legământ. Patriarhul „a crezut pe Dumnezeu şi credinţa aceasta 
i-a fost socotită ca neprihănire” (Galateni 3:6). El nu a fost mântuit prin 
fapte, tot aşa cum nici tâlharul de pe cruce nu a fost mântuit prin fapte. 
Numai harul mântuitor al lui Dumnezeu aduce mântuirea. Avraam a 
împlinit partea lui din legământ, dar nu pentru că era desăvârşit, ci ca 
dovadă a credinţei cu care şi-a însuşit făgăduinţa mântuirii. El nu a fost 
socotit neprihănit datorită ascultării, ci, din contră, ascultarea era do-
vada că el era deja socotit neprihănit. În aceasta constă în esenţă legă-
mântul şi aşa se manifestă el în viaţa de credinţă (vezi Romani 4:1-3).

Cum beneficiem noi, cei de azi, de făgăduința făcută de Dumnezeu lui 
Avraam?
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PAŞII ÎNVĂŢĂRII
1.  MOTIVARE

Pasajul central: 1 Corinteni 11:24-26.
Ideea de bază : Avem nevoie de ocazii de reînnoire a legământului 

pe care l-am făcut cu Hristos când am intrat în biserica Sa prin botez. 
Cina Domnului este ocazia cea mai bună în acest sens, deoarece atunci 
ne aducem aminte de viaţa şi moartea Domnului nostru, prin care a 
devenit posibilă mântuirea.

Noţiunea de înnoire a legământului, aşa cum este ea ilustrată de 
diferitele legăminte din Vechiul Testament, nu este chiar atât de com-
plicată cum lasă unii să se înţeleagă. Legământul cu Dumnezeu este ca 
o casă pe care El a închiriat-o copiilor Săi printr-un contract de închi-
riere în care se stipulează condiţiile ocupării ei. În Vechiul Testament, 
copiii Săi au încălcat contractul şi au început să demoleze casa.

De-a lungul secolelor, Dumnezeu i-a trimis la ei pe profeţi şi, în di-
ferite ocazii, a reînnoit contractul, dar nu pentru că acesta ar fi fost 
deficient, ci din cauză că „locatarii” nu l-au respectat şi au încercat să-l 
schimbe. În cele din urmă, a fost nevoit să încheie un nou contract, le-
gământul nou, care prevede aceleaşi condiţii, doar că este ratificat prin 
sângele lui Hristos; aceasta este forma desăvârşită a legământului veş-
nic. Legământul din Noul Testament este împlinirea în Hristos a ceea 
ce anticipa legământul din Vechiul Testament. Aceasta este numai o 
analogie (care are unele limite) care va fi utilă pentru a explica la grupă 
legământul veşnic cu etapele lui.

Discuţie introductivă: Cu ceva timp în urmă, fiind în concediu, un 
frate adventist a mers în Sabat împreună cu soţia lui la biserica din 
localitatea în care se aflau şi acolo au participat la Cina Domnului. În 
biserica lor, şi el, şi ea făceau spălarea picioarelor cu cineva din familie, 
întotdeauna cu aceeaşi persoană. Însă acum, a fost altfel. 

Ce experienţă înnoitoare! Fratele nostru şi-a dat seama că obiceiul 
lui îl făcea să piardă binecuvântarea de a interacţiona cu un alt frate 
de credinţă cu care poate că avea o dispută ce trebuia rezolvată sau, 
pur şi simplu, de a-i sluji unui prieten sau unui străin prin intermediul 
serviciului umilinţei.

Din nefericire, în unele zone, bisericile sunt vizibil mai goale în 
Sabatele cu Cina Domnului decât în Sabatele celelalte. Sunt şi biserici 
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Marţi, 8 decembrie Legământul de la Sinai

4.  Ce prevedea legământul încheiat de Domnul cu Israel, pe Sinai? Exo-
dul 24:1-8

______________________________________________________________

Ellen G. White scria: „Favoarea lui Dumnezeu faţă de israeliţi fuse-
se dintotdeauna condiţionată de ascultarea lor. La poalele Sinaiului, ei 
intraseră în relaţia de legământ cu El, ca o «comoară deosebită…, mai 
presus de toate popoarele» (Exodul 19:5, KJV). Ei promiseseră solemn 
să meargă pe calea ascultării: «Vom face tot ce a zis Domnul!» (vers. 8). 
Iar la câteva zile după aceea, când Legea lui Dumnezeu a fost rostită de 
pe Sinai şi când a fost transmisă prin Moise învăţătură suplimentară 
sub forma poruncilor şi legilor, israeliţii au promis din nou într-un glas: 
«Vom face tot ce a zis Domnul» (Exodul 24:3). La ratificarea legământu-
lui, poporul s-a unit iarăşi în declaraţia: «Vom face şi vom asculta tot ce 
a zis Domnul» (vers. 7). Dumnezeu îi alesese pe israeliţi ca popor al Său, 
iar ei Îl aleseseră pe El ca Împărat al lor.” – Patriarhi şi profeţi, p. 293

 După cum o demonstrează istoria sacră şi după cum o demonstrea-
ză de multe ori experienţa noastră, una este să promiţi că vei fi ascultă-
tor şi cu totul alta este să te prinzi cu credinţă şi supunere de puterea 
divină care îţi poate oferi harul de a fi ascultător!

5.  Care a fost cauza eșecului israeliţilor de a se bucura de făgăduinţele 
legământului? Evrei 4:2

______________________________________________________________

Noi putem fi ascultători numai prin credinţă şi prin însuşirea fă-
găduinţelor legământului. Ascultarea de Lege nu a fost contrară legă-
mântului veşnic nici în vremea lui Avraam şi nu este nici în vremea 
noastră. Percepţia greşită asupra Legii şi legămintelor, formată de re-
gulă în urma interpretării greșite a scrierilor lui Pavel, se datorează 
faptului că se ignoră contextul în care a scris el, mai exact combaterea 
legalismului iudaizanţilor. Ei doreau ca Legea și ascultarea de ea să fie 
esența vieții de credință, în timp ce, pentru Pavel, esența era Hristos, 
Hristos și neprihănirea Sa.

De ce nu reuşim să îndeplinim condițiile legământului? Cum putem evita 
să cădem în legalism?
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care iau în calcul ideea de a elimina complet serviciul spălării picioa-
relor sau alte părţi ale serviciului divin, pierzând ocazia de a-şi înnoi 
legământul.

Ce loc ocupă serviciul special al Sfintei Cine în biserica voastră şi în 
experienţa voastră personală?

2.  APROFUNDAREA STUDIULUI
Legământul este un subiect teologic important, iar legământul cel 

nou profetizat de Ieremia ridică o întrebare evidentă: Ce s-a întâmplat 
cu legământul vechi? Multe biserici îşi întemeiază concepţia despre le-
gământ pe o dihotomie (diviziune în două părţi) între Vechiul şi Noul 
Legământ, care se traduce prin discontinuitatea dintre Vechiul şi Noul 
Testament. De multe ori ne întâlnim cu afirmaţii de genul: „În Vechiul 
Testament, oamenii au trăit sub Lege. Acum însă, noi suntem sub har, 
iar în Noul Testament Legea a fost ţintuită pe cruce şi nu mai este va-
labilă.” Un obiectiv al acestui studiu este să demonstreze continuitatea 
legămintelor din Vechiul şi Noul Testament (termenul „testament” are 
de fapt înţelesul de „legământ”).

Comentariu biblic
În Epistola către evrei, apostolul Pavel scrie: „Dumnezeul păcii care, 

prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul 
nostru Isus, marele Păstor al oilor…” (Evrei 13:20; vezi şi Geneza 17:7; 
Leviticul 24:8 pentru legământul veşnic în Vechiul Testament). Este 
important să observăm etapele distincte ale acestui legământ veşnic şi 
modul în care ele se apropie treptat şi arată spre Hristos.

I. Legământul cu Avraam (Geneza 15:1-6; Galateni 3:6-9)
După legământul universal încheiat de Dumnezeu cu omenirea în 

urma potopului, în care El a promis că pământul nu avea să mai fie ni-
ciodată distrus prin apă (Geneza 9:7-17; observă că legământul acesta 
a fost ratificat după ce Noe a fost salvat), a venit legământul avraamic 
care prezintă mai explicit condiţiile legământului. Şi, lucru deloc sur-
prinzător, descoperim în el tot atâta har şi neprihănire ca şi în Noul 
Testament: „Avram a crezut pe Domnul şi Domnul i-a socotit lucrul 
acesta ca neprihănire” (Geneza 15:6). Declaraţia aceasta este urmată 
de un ritual al legământului (Geneza 15:7-21), Dumnezeu fiind din nou 
Cel care ia iniţiativa.
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Miercuri, 9 decembrie Noul Legământ (1)

6.  Care este semnificaţia următoarelor versete atât în contextul lor ime-
diat, cât și în contextul actual? Ieremia 31:31-34

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ieremia a rostit aceste cuvinte în toiul celei mai mari crize din isto-
ria poporului Israel: invazia babiloniană iminentă care ameninţa po-
porul cu dispariţia. Chiar când treceau prin această criză, ca şi în alte 
ocazii asemănătoare, Dumnezeu le-a oferit speranţă, prin făgăduinţa 
că, pentru ei, sfârşitul nu era acesta, ci aveau să mai primească o şansă 
de a prospera în prezenţa Sa.

Prima făgăduinţă din Biblie cu privire la „un legământ nou” este 
oferită în contextul întoarcerii viitoare a israeliţilor din exilul babiloni-
an şi a binecuvântării pe care Dumnezeu avea să le-o dea la întoarcerea 
lor în ţară. După cum încălcarea legământului făcut la Sinai (Ieremia 
31:32) i-a dus în exil, tot aşa refacerea legământului avea să le asigure 
ocrotire şi să le dea speranţă pentru viitor. Asemenea legământului de 
pe Sinai, legământul nou avea la bază aceleași condiții — ascultarea 
de Cele Zece Porunci, doar că acum ele aveau să fie scrise nu pe tăbliţe 
de piatră, ci în inimile lor, acolo unde ar fi trebuit să se afle de la bun 
început, așa cum subliniază și următorul citat:

„Aceeaşi lege săpată pe tăbliţele de piatră este scrisă de Duhul Sfânt 
pe tablele inimii. În loc să ne preocupăm să realizăm propria nepri-
hănire, noi primim neprihănirea Domnului Hristos. Sângele Său face 
ispăşire pentru păcatele noastre. Ascultarea Sa este primită ca fiind 
a noastră. Atunci inima înnoită prin Duhul Sfânt va aduce «roada  
Duhului». Prin harul Domnului Hristos, vom trăi în ascultare de Legea 
lui Dumnezeu scrisă în inimile noastre. Având Duhul lui Hristos, vom 
umbla aşa cum a umblat El.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, p. 372

Sub legământul nou, păcatele lor aveau să fie iertate, ei aveau să-L 
cunoască pe Domnul personal şi aveau să asculte de Legea Sa prin pu-
terea Duhului Sfânt care lucra în ei. De fapt, atât în vechiul legământ, 
cât și în noul legământ, mântuirea s-a primit doar prin credință, o 
credință care produce „roada Duhului” (Galateni 5:22).
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Este totuşi necesar să accentuăm faptul că, şi în cazul lui Avraam, 
credinţa nu a fost o precondiţie a neprihănirii, ci mai degrabă modul de 
a o accepta. Textul ebraic exprimă limpede această idee în Geneza 15:6; 
cuvântul tradus cu „a crezut” provine din amn (pronunţat „aman”) de 
unde derivă cuvântul „amin” pe care îl folosim astăzi. Prin urmare, 
am putea reda versetul acesta astfel: „Iar Avraam a spus «Amin» lui 
Yahweh şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire.” Avraam a acceptat făgă-
duinţa lui Dumnezeu ca fiind adevărată şi tot ce a putut spune ca fiinţă 
umană a fost „Amin!”, adică „Aşa să fie!”.

De discutat: Credinţa înseamnă să spunem „Amin!” la făgăduinţele 
lui Dumnezeu. De ce nu este necesar să mai adăugăm altceva la acest 
simplu „Amin!” pentru a fi mântuiţi? 

II. Legământul de la muntele Sinai (Exodul 24:1-18; Geneza 
12:1-3)

Înnoirea legământului şi proclamarea Celor Zece Porunci la mun-
tele Sinai este un eveniment semnificativ, îndeosebi pentru istoria de 
după exod. Şi de data aceasta, ideea este clară: Legea este pentru oa-
menii care au fost salvaţi, nu este calea spre salvare. Însă reacţia isra-
eliţilor şi lucrurile pe care le-au făcut după ce spuseseră: „Vom face şi 
vom asculta tot ce a zis Domnul”(Exodul 24:7) ne întristează. La scurt 
timp, încrederea aceasta în forţele proprii i-a condus la episodul cu 
viţelul de aur, relatat în Exodul 32. Neprihănirea prin credinţă este 
pusă în contrast cu neprihănirea prin fapte, la fel ca în Geneza 11 şi 
12, unde făgăduinţa iniţială făcută lui Avraam ([Eu, Dumnezeu] îţi voi 
face un nume mare”, Geneza 12:2) este pusă în contrast cu construirea 
Turnului Babel, întruchipare a faptelor omului („haide… să ne facem 
un nume”, Geneza 11:4). Legământul lui Dumnezeu are la bază harul 
oferit prin neprihănirea prin credinţă şi nu prin fapte, iar Vechiul Tes-
tament a făcut clar deosebire între cele două.

De discutat: Care este diferenţa dintre neprihănirea prin credinţă 
şi neprihănirea prin fapte?

III. Legământul cel nou (Ieremia 31:31-34)
Ieremia face profeţia cu privire la legământul cel nou într-o vreme în 

care nimic nu lăsa să se întrevadă că s-ar putea adeveri astfel de promisi-
uni. De-a lungul istoriei lor, israeliţii încălcaseră iar şi iar prevederile legă-
mântului veşnic pe care Dumnezeu îl făcuse cu oamenii încă de la început 
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Joi, 10 decembrie Noul Legământ (2)

Profeţia lui Ieremia despre noul legământ are o dublă semnificație: 
în primul rând, se referă la întoarcerea iudeilor la Dumnezeu şi în pa-
tria lor şi, în al doilea rând, se referă la lucrarea lui Mesia, a cărui moar-
te avea să ratifice legământul şi să restabilească relaţia. Planul de mân-
tuire, descoperit doar prin umbre şi tipuri în vechiul legământ (Evrei 
10:1), este dezvăluit complet în legământul nou.

7.  Ce trimiteri fac următoarele texte la profeţia lui Ieremia? Luca 22:20;  
1 Corinteni 11:24-26.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Pâinea este un simbol al trupului frânt al lui Hristos, care, până 
atunci, era simbolizat de mielul pascal, iar mustul reprezintă sânge-
le lui Isus. Cina Domnului constituie veriga care leagă tot ce a făcut 
El de-a lungul istoriei mântuirii, atât în vremea Vechiului Testament, 
cât și a Noului Testament. Aşadar, pâinea şi mustul sunt o imagine-
rezumat a istoriei mântuirii. Ele sunt nişte simboluri prin interme-
diul cărora înţelegem lucrarea extraordinară împlinită de Dumnezeu 
pentru noi.

Pavel scrie că Cina Domnului arată atât spre moartea lui Hristos, cât 
şi spre revenirea Sa, fără de care moartea Sa ar fi fost fără rost. Însuşi 
Mântuitorul a stabilit această legătură când a afirmat: „Vă spun că, de 
acum încolo, nu voi mai bea din acest rod al viţei până în ziua când îl 
voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu” (Matei 26:29). Prima Sa 
venire este în mod indisolubil legată de a doua venire. Prima îşi găseşte 
împlinirea completă în cea de-a doua.

De ce noi, adventiștii, considerăm pâinea și vinul de la Sfânta Cină doar 
simboluri, nu realități obiective (trup și sânge), așa cum le consideră alți 
creștini?
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(Geneza 3:15). Era nevoie de o înnoire a lui. Legământul este nou pentru 
că a fost împlinit de Domnul Isus Hristos, nu de oameni. El este pus astfel 
în contrast cu legământul vechi, pe care Ieremia îl asociază cu muntele 
Sinai. El oferă o nouă cale spre mântuire, întrucât calea veche fusese dis-
torsionată de oameni prin necredincioşia lor (Ieremia 31:32).

Termenul ebraic tradus cu „nou” (khadash) poate fi redat şi cu „în-
noit” şi este utilizat cu acest sens în alte părţi ale Vechiului Testament 
(de exemplu, Plângerile 3:23 unde este utilizat ca verb). Elementul 
important al legământului nou este interiorizarea Legii în inimă şi în 
minte (Ieremia 31:33), dar nu este deloc un element nou, ci o reluare a 
invitaţiei din Pentateuh (Deuteronomul 6:4-6) de a avea o relaţie per-
sonală mântuitoare cu Dumnezeu.

De discutat: Ce înseamnă, concret, să avem Legea lui Dumnezeu 
scrisă în inimă?

3. APLICAŢIA 
La prima vedere, studiul despre legământ pare a fi prea teologic şi 

abstract ca să aibă vreo importanţă practică. Totuşi teologia nu este o 
disciplină pur teoretică, ci una cu aplicabilitate în viaţa credincioşilor. 
Legământul stă la baza relaţiei dintre Dumnezeu şi omenire.

Întrebări 
1. Legea şi harul sunt puse frecvent în opoziţie. Adventiştii de ziua a 

şaptea cred că Legea face necesar harul, iar harul conduce la ascultarea 
Legii. Cum putem sublinia importanţa Legii fără să devenim legalişti?

2. Toate legămintele au fost clădite de la bun început pe har. Pe ce 
este clădit legământul tău cu Dumnezeu?

4.  ACTIVITATE
Sfânta Cină este o ocazie deosebită de înnoire a legământului cu 

Dumnezeu. Aveţi grijă ca nicio parte a acestei sărbători să nu fie omisă 
în biserica voastră!

Activităţi
1. Sărbătoriţi înnoirea legământului printr-o pregătire specială şi o 

bună organizare a serviciului Sfintei Cine. Luaţi-vă suficient timp pen-
tru spălarea picioarelor şi pentru mărturiile personale.

2. Pe parcursul săptămânii, pregătiţi-vă pentru acest serviciu speci-
al, rezolvând disensiunile pe care le aveţi cu alţi oameni. 
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Întrebări recapitulative
1. Ce legământ a încheiat Dumnezeu cu oamenii după potop și ce rol 

are curcubeul în cadrul acestui legământ? Ce ne spune faptul că 
Dumnezeu nu a impus nicio condiție în legătură cu acest legământ?

2. În ce a constat legământul lui Dumnezeu cu Avraam? Cum beneficiem 
noi, cei de astăzi, de făgăduința făcută de Dumnezeu lui Avraam? 

3. Ce prevedea legământul încheiat de Domnul cu Israel pe Sinai? De 
ce nu reuşim noi, oamenii, să împlinim condițiile legământului? 
Cum putem evita capcana căderii în legalism?

4. Care era „noutatea” noului legământ despre care a vorbit Ieremia? 
Ce are acesta în comun cu vechiul legământ și cine avea să împli-
nească toate condițiile prevăzute? Ce trebuie să facem noi, în pre-
zent, pentru a beneficia de făgăduințele acestui legământ?

5. Cum a poruncit Mântuitorul să fie comemorată ratificarea noului 
legământ? De ce noi, adventiștii, considerăm pâinea și vinul de la 
Sfânta Cină doar simboluri, nu realități obiective (trup și sânge), 
așa cum le consideră alți creștini?

BIBLIA ŞI CARTEA ANULUI – STUDIU LA RÂND

Biblia: Numeri 22–28
1. Cum dorea Balaam să-şi încheie viaţa? 
2. Cum şi de ce a murit Zimri, fiul lui Salu? 
3. Ce lege nouă, de ordin civil, au determinat fetele lui Ţelofhad?
4. Prin ce se deosebea jertfa de Sabat de jertfele din restul zilelor? 

Cartea Viața lui Iisus, capitolul 50
5. Ce rezultat a avut protestul lui Nicodim?
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VEȘTI MISIONARE

3 octombrie

1. O carieră foarte satisfăcătoare (1)
Harry şi Alex* lucrau ca paznici în Malawi. Stăteau de vorbă deseori 

ca să scape de plictiseală. Într-o noapte, Alex i-a spus:
– Am o idee! Noi am putea să câştigăm nişte bani în plus! 
– Ce idee? întrebă Harry curios.
– Am putea folosi armele într-o mică afacere, zise Alex. Bogaţii au 

mai mult decât le trebuie, iar noi avem prea puţin. Am putea lua câte 
ceva de la ei ca să echilibrăm balanţa!

Harry a ezitat la început, dar, în final, a acceptat. Au spart locuinţa 
unei familii bogate şi au furat bani şi tot ce puteau duce. După câteva 
zile, au mai jefuit şi alte locuinţe. Însă, într-o noapte, au fost prinşi. În 
timp ce se afla în închisoare, Harry şi-a dat seama de gravitatea fap-
telor lui. Amândoi fuseseră condamnaţi la opt ani de muncă silnică 
într-o închisoare de maximă securitate, dar au fost trimişi în centre de 
detenţie diferite.

Oricum, Harry era hotărât să evadeze. Avea imprimată pe cămaşă 
perioada detenţiei. Într-o zi, a mituit un alt deţinut să facă schimb de 
cămaşă cu el pentru că avea o perioadă de detenţie mai mică.

Datorită cămăşii noi, a primit de lucru în grădina închisorii unde 
nu era atât de bine păzit. A observat că, în fiecare după-amiază, gar-
dianul înarmat moţăia. Într-o zi, în timp ce gardianul căsca, Harry şi-a 
aruncat sapa şi a luat-o la fugă. Odată cu el au luat-o la fugă şi ceilalţi 
deţinuţi.

Gardienii au reuşit să-i prindă pe toţi, cu excepţia lui Harry, care se 
ascunsese printre nişte stânci. La lăsarea întunericului, au abandonat 
căutările şi s-au întors în închisoare. Harry a ieşit din ascunzătoare şi 
a scăpat neprins.

Apoi şi-a găsit un loc de muncă şi, timp de optsprezece luni, şi-a 
văzut de treabă şi nu a mai intrat în conflict cu legea. Dar, într-o zi, 
când a ajuns în staţia de autobuz, a fost prins de poliţie şi dus înapoi la 
închisoare. Acum, perioada de detenţie se prelungise la zece ani.
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Spre uimirea lui, în celula în care a fost repartizat l-a găsit pe Alex, 
fostul lui prieten de hoţii.

– Hei, am o idee! i-a zis Alex după o vreme.
– Ce idee mai ai? îl întrebă Harry, amintindu-şi de zilele de odini-

oară.
Fiindcă zidurile închisorii erau din chirpici şi erau acoperite cu un 

strat gros de ciment, cei doi s-au gândit să sape un mic culoar şi să 
evadeze. În trei zile, culoarul era gata. Au aşteptat până când s-a făcut 
întuneric şi apoi s-au strecurat afară.

Era linişte deplină, dar, în timp ce se căţărau pe zidul exterior, au 
fost observaţi de un gardian care a dat imediat alarma. Gardienii au 
pornit în urmărirea lor, dar ei erau deja departe.

Ajunşi la şosea, au oprit o maşină, l-au scos pe şofer în drum şi i-au 
luat maşina. S-au dus în oraş şi au vândut maşina piesă cu piesă. O 
persoană a devenit suspicioasă şi i-a denunţat la poliţie. Alex a scăpat, 
dar Harry a fost prins. De data aceasta, a fost trimis într-un centru de 
detenţie mic, în care putea fi urmărit îndeaproape. 

(Va continua.)
*Alex este un pseudonim.

10 octombrie

2. O carieră foarte satisfăcătoare (2)
Câţiva creştini veneau săptămânal în vizită la închisoarea în care 

se afla Harry, ca să-i înveţe pe deţinuţi despre Dumnezeu. Unul dintre 
ei l-a invitat pe Harry să li se alăture. El a acceptat, dar, în timpul în-
tâlnirilor, mintea lui era ocupată tot timpul cu găsirea unei metode de 
evadare. Cineva i-a dat cartea Tragedia veacurilor. A citit-o, dar avea 
convingerea că, la câte delicte săvârşise, nu prezenta interes pentru 
Dumnezeu.

De multe ori, noaptea, unii deţinuţi cântau şi se rugau împreună din 
celulele lor. Odată, cuvintele unui imn al lor i-au atins inima. „Am ră-
tăcit departe de Dumnezeu, dar acum mă întorc acasă”, cântau ei. L-au 
năpădit lacrimile şi a început să suspine. La fel s-a întâmplat şi după 
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alte câteva zile. Atunci şi-a dat seama că Dumnezeu îl chema acasă, iar 
el nu putea spune „nu”.

Harry a ezitat să se alăture unei anumite grupări religioase, pen-
tru că nu ştia care dintre ele susţineau adevărul biblic. A început să le 
studieze. A învăţat şi limba arabă ca să poată citi Coranul. Totuşi nicio 
religie nu îl satisfăcea.

Apoi şi-a adus aminte de cartea pe care o primise şi a început să o 
recitească. De data aceasta, şi-a dat seama că în ea se găsea adevărul.

S-a alăturat apoi grupei de studiu biblic condus de adventişti. S-a 
înscris la clasa de botez şi a început să se pregătească. Însă, din nefe-
ricire, nu i s-a permis să iasă din închisoare ca să se boteze, din cauza 
evadărilor anterioare.

După o lună, a fost transferat la prima închisoare din care evadase. 
Gardienii l-au recunoscut imediat. Unii dintre ei auziseră că se schim-
base şi îl urmăreau să vadă dacă era adevărat. Chiar i-au mituit pe nişte 
deţinuţi ca să-l spioneze!

Harry a fost foarte bucuros când a aflat că adventiştii susţineau ser-
vicii divine şi în acea închisoare. Li s-a alăturat şi a continuat să studi-
eze seminarul „Vocea profeţiei”, pe care îl începuse cu câteva luni mai 
înainte. În final, i s-a permis să se boteze.

Le-a scris rudelor lui şi le-a anunţat că îşi predase viaţa lui Dumnezeu. 
Acestea l-au vizitat şi s-au mirat cât de mult se schimbase. Harry le-a 
propus să se roage împreună, iar gardienii şi-au plecat şi ei capul în 
semn de respect. Ba chiar i-au dat voie să rămână singur cu mama lui, 
ştiind că nu mai avea intenţia să evadeze!

Harry s-a dedicat lucrării în închisori din interior. Organiza întâl-
niri, înscria deţinuţi la cursurile „Vocea profeţiei” şi le oferea cărţi de 
Ellen G. White. Până la eliberarea din închisoare, grupul de adventişti 
de acolo a crescut până la aproape o sută de persoane.

Când a ajuns acasă, a început să lucreze ca evanghelist cu literatura. 
Îi place mult să le vorbească altora despre credinţa lui şi să-i conducă 
la Dumnezeu.

„Conducerea sufletelor la Isus este o carieră nouă şi satisfăcătoare 
pentru mine, cu mult mai bună decât cea care m-a adus la închisoare!” 
mărturiseşte el.

Harry Mitengo trăieşte în Liwonde, Malawi.
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17 octombrie

3. Răspunsul surprinzător
Câţiva adventişti din Malawi au luat decizia să organizeze o evan-

ghelizare. În prima seară, au fost dezamăgiţi pentru că au venit 
puţini oameni. Deşi s-au rugat, nu au avut decât cel mult treizeci de 
participanţi. Unii au sugerat ca întâlnirile să fie anulate, dar vorbitorul 
nu a fost de acord.

– Dacă ne vom ruga serios, a spus el, Dumnezeu va face o minune.
În seara următoare, au venit aceleaşi treizeci de persoane. Au cân-

tat şi s-au rugat împreună şi apoi s-a ridicat vorbitorul. Deodată, în 
timpul prezentării, cuvintele lui au fost acoperite de bătăi din palme şi 
de strigătele unei mulţimi de afară.

Zgomotul creştea pe măsură ce mulţimea se apropia, având în 
frunte un nyau – un închinător la spirite, îmbrăcat în fuste foşnitoare 
din ierburi şi zdrenţe şi purtând pe cap o mască bogat împodobită. 
Probabil că mergeau cu toţii spre cimitir.

Când alaiul a ajuns în dreptul lor, vraciul s-a oprit din dansul 
lui şi s-a uitat la vorbitor. Mulţimea s-a oprit şi ea. Nyau a rămas 
nemişcat, rezemat de un perete şi dădea impresia că vrea să-l ascul-
te pe evanghelist. Oamenii au făcut linişte, iar vorbitorul şi-a reluat 
prezentarea.

Nyau a ascultat atent până la sfârşit. Cineva a estimat că, odată cu 
el, au ascultat predica alte două sute de persoane! Vorbitorul şi-a con-
tinuat cu emoţie prezentarea despre visul lui Nebucadneţar din Daniel, 
capitolul 2. După rugăciunea de închidere, nyau şi alaiul său şi-au con-
tinuat drumul spre cimitir.

În seara următoare, întâlnirea a început cu aceleaşi treizeci de per-
soane, dar, pe parcurs, s-au alăturat tot mai mulţi oameni. A venit chiar 
şi nyau, cu masca şi fustele lui foşnitoare! De data aceea, nu a mai ră-
mas afară, ci a intrat şi a luat loc. Şi cei care îl urmau au luat loc. Vorbi-
torul nu şi-a dat seama dacă era acelaşi nyau din seara precedentă, dar 
i-a recunoscut pe mulţi dintre cei care erau cu el. Au mai venit şi alţi 
vizitatori, curioşi să afle ce anume îl determinase pe nyau să participe. 
În ocazia aceea, au venit aproape optzeci de persoane!
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Numărul participanţilor a continuat să crească. După câteva seri, 
vorbitorul i-a invitat să-L primească pe Isus ca Mântuitor şi nouăzeci şi 
cinci de persoane au răspuns „da” şi au solicitat studii biblice.

În seara următoare, au venit aproape două sute de oameni, inclusiv 
alţi doi nyau, îmbrăcaţi în haine zdrenţuite şi purtând ramuri de co-
pac ca să-şi acopere faţa. Cu ocazia aceea, alte cincizeci de persoane au 
răspuns la apelul de a-L primi pe Isus. Evanghelizarea s-a încheiat cu o 
clasă de botez. La final, s-au botezat o sută patruzeci şi cinci de persoa-
ne. Printre ele s-a aflat şi acel nyau care a întrerupt întâlnirea în prima 
seară. El a continuat să-I fie credincios lui Isus.

Astăzi, adventiştii care s-au rugat şi au lucrat în acea zonă se în-
chină într-o biserică mai mare, fiindcă biserica de dinainte devenise 
neîncăpătoare pentru noii membri şi pentru vizitatorii interesaţi de 
mesajul care i-a atras pe închinătorii Diavolului la închinarea înaintea 
lui Dumnezeu.

Willan Mkandawire, cel care relatează experienţa, este lucrător laic în 
Lilongwe, Malawi.

24 octombrie

4. Nimic altceva decât credință (1)
John a avut de mic convingerea că Dumnezeu îl cheamă să fie pas-

tor. A încercat să ignore chemarea sau să o evite, dar nu a reuşit.
În Zimbabwe, studenţilor le este aproape imposibil să-şi gă-

sească un loc de muncă. De aceea, când s-a înscris la Universi tatea 
Solusi, John a fost nevoit să se bazeze pe mama lui pentru achi-
tarea taxelor.

Fiindcă îndrăgeşte lucrarea de evanghelizare, John a susţinut mai 
multe programe de evanghelizare în vacanţe. Astfel, într-o vacanţă, a 
susţinut evanghelizări scurte în mai multe biserici şi, spre marea lui 
bucurie, o sută de persoane s-au predat lui Hristos!

Când s-a întors acasă, se aştepta ca taxele să fie plătite deja, dar nu 
erau. Mama i-a explicat că nu reuşea să mai facă vânzare.

– Cred că trebuie să amâni un semestru, i-a spus ea necăjită.
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– Stai liniştită! a încurajat-o John. Dumnezeu m-a chemat la slujirea 
pastorală şi tot El mă va ajuta să plătesc taxele!

John şi-a făcut bagajul, şi-a luat la revedere de la mama lui şi s-a 
urcat în autobuzul care ducea la Solusi, deşi ştia că, odată ajuns acolo, 
nu avea cu ce să-şi cumpere bilet de întoarcere. Nu avea cu el decât 
credinţa!

Ajuns la universitate, a rămas peste noapte în camera unui prieten, 
fiindcă perioada de înscriere se încheiase deja. A doua zi, l-a căutat pe 
pedagogul căminului de băieţi ca să-i ceară o cameră. La început, pe-
dagogul nu a fost dispus să-i dea pentru că nu plătise taxa, dar, fiindcă 
îl cunoştea, a acceptat.

– Uite cheia, i-a spus el. Dar, dacă nu-mi aduci până mâine la ora 5 
după-amiază dovada că ai plătit taxa, va trebui să pleci!

John i-a mulţumit şi şi-a aşezat lucrurile în cameră. Înainte să des-
pacheteze, a îngenuncheat şi s-a rugat: „Doamne, Îţi mulţumesc pentru 
timpul pe care-l pot petrece în această cameră. Dacă nu Te vei îngriji 
de taxă, mâine va trebui să plec. Deci depinde de Tine! Îţi mulţumesc, 
Doamne! Amin.”

John aflase că sora Jeremy, o evanghelistă, susţinea întâlniri de 
evanghelizare în campus. S-a gândit să-i facă o vizită.

– Ai plătit taxa? l-a întrebat ea.
– Nu, a răspuns el cu francheţe. Mama nu are bani. Am venit la dum-

neavoastră ca să ne rugăm împreună.
– Hai să-I cerem bani lui Dumnezeu! l-a îndemnat ea. Să-I mulţumim 

că-ţi dă banii de care ai nevoie.
Au îngenuncheat amândoi şi sora Jeremy I-a mulţumit Domnului 

pentru banii pe care nu-i primise încă.
Banii nu au venit în ziua aceea. În timp ce se plimba prin campus, 

câţiva prieteni l-au întrebat ce face. John nu le-a povestit ce problemă 
avea, dar le-a spus zâmbind:

– Sunt foarte bine. Dumnezeu Se ocupă de toate!
O fată din campus cunoştea situaţia lui şi i-a sugerat să renunţe. El 

i-a răspuns cu încredere:
– Nu încerca să mă descurajezi. Dumnezeu îmi va purta de grijă.
Însă ziua a trecut şi nimic nu s-a întâmplat. John şi-a aşezat din nou 

cazul în mâinile Domnului şi s-a dus la culcare.
(Va continua.) 



181

31 octombrie

5. Nimic altceva decât credință (2)
A doua zi de dimineaţă, John a participat la devoţionalul organizat 

în campus. Sora Jeremy îl conducea şi a întrebat dacă dorea cineva să 
se roage pentru toţi studenţii. S-a oferit John. S-a rugat cu voce tare 
pentru studenţii care aveau diferite nevoi, iar în gând s-a rugat şi pen-
tru el.

După câteva ore, s-a întâlnit cu un prieten.
– Ce mai faci? l-a întrebat acesta. Eşti bine?
– Da, a răspuns John. Sunt bine. Dumnezeu are grijă.
– Ce mai face mama ta?
– E bine şi ea, a răspuns el, apoi, fără să-şi dea seama, a adăugat: E 

îngrijorată că nu-mi pot plăti taxa.
– De cât ai nevoie?
John avea nevoie de 50 000 de dolari zimbabwieni ca să se înscrie. 

Prietenul lui a scos imediat din buzunar câteva bancnote şi i le-a întins. 
Erau bancnote botswaneze care valorau în total 23 000 de dolari zim-
babwieni. John i-a mulţumit fericit şi i-a acceptat. „Bine, Doamne”, şi-a 
spus el în gând, „cum să schimb acum aceste bancnote în aşa fel încât 
să am suficienţi bani pentru taxa de înscriere?”

În numai câteva minute, a reuşit să schimbe bancnotele, obţinând 
jumătate din suma necesară. S-a grăbit apoi să-i dea mamei lui un 
telefon ca să o anunţe că Dumnezeu făcuse deja o jumătate de minune.

– Mamă, i-a spus el apoi, poţi, te rog, să o trimiţi la bancă pe Mercy 
[sora lui John] ca să depună 25 000 de dolari [zimbabwieni]?

– John, ştii că nu am atâţia bani!
– Trimite-o pe Mercy în oraş, i-a spus el, pentru că Dumnezeu ne va 

da banii ăştia.
Mama lui era încurcată, dar nu i s-a opus. Dacă el avea o credinţă atât 

de puternică, ea nu a îndrăznit să se îndoiască. A rugat-o pe Mercy să 
plece la oraş şi să aştepte acolo ca Dumnezeu să-i dea banii pentru John.

În acest timp, John s-a dus în oraş să depună în contul Universităţii 
Solusi cei 25 000 de dolari primiţi. Când a ajuns în oraş, a sunat-o iar 
pe mama lui.
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– Şi eu am încercat să dau de tine! i-a spus ea. Mercy s-a întâlnit cu 
un prieten de-al tău care îţi promisese bani pentru alimente. Dar, fiind-
că tu erai deja plecat, a rugat-o pe ea să-i depună în contul tău. Când 
a auzit de cât ai nevoie, şi-a dat seama că era mai mult decât plănuise 
să dea, dar când a deschis portofelul, a văzut că avea în el mai mult de  
25 000 de dolari. Atunci, i-a dat banii de care aveai nevoie. Spune-ne 
acum numărul contului ca să-i depunem!

Ochii lui John s-au umplut cu lacrimi când a auzit ce frumos i-a răs-
puns Dumnezeu la rugăciune. I-a dictat numărul contului şi i-a mulţu-
mit ei şi surorii lui pentru că au contribuit la împlinirea miracolului.

S-a întors repede la şcoală şi a ajuns cu numai câteva minute înainte 
de închiderea casieriei. Avea inima uşoară şi parcă plutea când se gân-
dea că Dumnezeu făcuse o nouă minune pentru un tânăr care nu avea 
nimic altceva decât credinţă!

La Universitatea Solusi studiază peste 1 000 de studenţi. Mulţi din-
tre ei au ajuns acolo la fel ca John, prin credinţă. Campusul se extinde 
şi este nevoie de mai mult spaţiu în cantină. Vă mulţumim pentru daru-
rile pe care le veţi aduce în Sabatul al Treisprezecelea pentru lucrarea 
de acolo!

John Mavesere era student la Teologie la Universitatea Solusi  
din Zimbabwe când a fost scrisă această experienţă.  

El Îi slujeşte acum Domnului în patria lui.

7 noiembrie

6. O perspectivă mai amplă (1)
N-am avut niciodată în plan să devin creştin. L-am cunoscut pe 

Dumnezeu la un liceu de stat cu internat. De fapt, am cunoscut o fată 
cu care mi-am dorit să fiu prieten. Mi-am făcut curaj s-o invit în oraş şi 
m-am dus la sala de lectură ca s-o conving să iasă cu mine. Ştiam că era 
creştină, dar lucrul acesta nu mă deranja. Am găsit-o citind o broşură. 
Am luat loc lângă ea şi am întrebat-o despre ce citea. Ea mi-a oferit o 
broşură, iar eu m-am prefăcut că citeam, ca s-o impresionez. Am invi-
tat-o să iasă în oraş cu mine, dar ea a refuzat politicos şi mi-a spus că 
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puteam să păstrez broşura. În seara aceea, mi-am luat timp s-o citesc. 
Era un studiu despre iad din seminarul „Vocea profeţiei”. M-am tulbu-
rat mult şi nu am dormit bine în noaptea aceea.

Mi se întâmpla des să încalc regulamentul şcolii şi să intru în bu-
cluc. Într-o sâmbătă dimineaţă, a doua zi după ce o invitasem pe aceas-
tă fată să iasă cu mine, m-am dus la administraţie ca să văd dacă eram 
pe lista elevilor sancţionaţi.

În timp ce citeam lista, a venit la mine un băiat şi m-a invitat la un 
serviciu religios care avea loc atunci în amfiteatru. Nu-mi dau seama 
cum de-am acceptat invitaţia lui, pentru că nu mai intrasem într-o bi-
serică de zece ani şi nu eram interesat de religie. Am traversat cam-
pusul împreună şi am intrat în amfiteatru. Nu ştiam că fata căreia îi 
propusesem să iasă cu mine cu o zi înainte era adventistă.

Mai departe s-a întâmplat ceva foarte straniu. Aveam în buzunar 
doi dolari pe care intenţionam să-i cheltuiesc pe băutură în seara ace-
ea. Totuşi, când a trecut coşul pentru daruri prin dreptul meu, m-am 
trezit că am dat şi eu tot ce aveam. Mai târziu, mi-am dat seama că 
faptul acesta m-a ferit de băutură în weekedul acela.

Am aflat apoi că elevii care se strângeau acolo făceau mai mult de-
cât să se roage şi să cânte. Aveau un program pentru exploratori foarte 
bine pus la punct. M-am interesat de programul lor şi am rămas şi du-
pă-amiază ca să-i văd ce făceau. Sâmbăta următoare m-am înscris şi eu 
în Clubul Exploratorilor. Toţi au rămas foarte miraţi.

Trebuie să ştiţi că eu nu am acceptat invitaţia de a merge la biserică 
pentru că fata care-mi plăcea era adventistă, dar m-am bucurat când 
am văzut-o acolo. Ea s-a apropiat de mine şi m-a ajutat să mă simt bine 
la biserică. Însă nu a acceptat să iasă cu mine.

Din prima zi în care am intrat în biserică, am decis să nu mai fu-
mez şi să nu mai beau. Îi mulţumesc Domnului că de atunci nu am mai 
consumat niciodată alcool şi nu am mai fumat! Am încetat să mă mai 
văd cu vechii mei prieteni, iar ei mi-au făcut probleme din cauza inte-
resului meu pentru religie. Au insistat să merg cu ei şi au făcut tot ce 
le-a stat în putinţă ca să mă câştige înapoi. Dar eu am refuzat. Mi-am 
făcut noi prieteni la biserică şi, după câteva luni, mi-am predat viaţa lui 
Hristos şi am primit botezul. Aveam şaptesprezece ani la data aceea.

(Va continua.)
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14 noiembrie

7. O perspectivă mai amplă (2)
După absolvirea liceului, am lucrat ca evanghelist cu literatură trei 

ani. Într-o zi, am făcut o vizită la un spital şi am zărit o persoană care îmi 
părea cunoscută – era unul dintre foştii mei tovarăşi de pahar, un prieten 
din copilărie, dar l-am recunoscut cu greu. Era bolnav de tuberculoză şi 
de SIDA şi era pe moarte. Am fost şocat să-l văd zăcând acolo inconştient. 
Era prea târziu să-i vorbesc despre Hristos. M-a urmărit o vreme gândul 
că, dacă m-aş fi împotrivit chemării lui Dumnezeu, aş fi putut ajunge la 
fel ca el. După câteva zile, vechiul meu prieten a murit. Experienţa aceas-
ta mi-a adâncit convingerea despre importanţa de a răspunde chemării 
divine oricând şi oriunde. Respingerea ei poate însemna moarte.

Planul meu era să lucrez toată viaţa ca evanghelist cu literatura. 
Până la urmă, foaia tipărită mă ajutase să-L cunosc pe Hristos! Însă 
Conferinţa locală m-a solicitat să păstoresc trei biserici. Nu aveam pre-
gătire pastorală şi nici nu-mi trecuse vreodată prin minte că aş putea 
face o astfel de lucrare. Mi-a fost greu să iau o decizie pentru că nu se 
potrivea deloc cu direcţia în care credeam eu că mă conducea Dumnezeu. 
În final, am acceptat.

După câţiva ani de lucrare, Conferinţa m-a îndemnat să mă înscriu 
la Universitatea Solusi. M-am înscris, iar în vacanţe am susţinut întâl-
niri de evanghelizare oriunde eram solicitat. S-a răspândit vestea că 
eram dispus să lucrez şi am primit mai multe invitaţii. Am descoperit 
că îmi plăcea foarte mult acest tip de lucrare.

În timpul unei prezentări, vorbitorul ne-a provocat să ne lărgim per-
spectiva despre modul în care ne poate folosi Dumnezeu în lucrarea Sa.

– Nu vă puneţi limite, spunea el, şi nu-I puneţi limite lui Dumnezeu.
Cuvintele acestea au fost provocatoare pentru mine. Cum îmi pu-

team lărgi mai mult perspectiva despre ceea ce aştepta Dumnezeu de 
la mine? El făcuse deja cu mult mai mult decât mă gândisem vreodată 
că ar fi posibil!

După câteva luni, am fost solicitat să susţin o campanie de evan-
ghelizare în Africa de Sud. Când am verificat calendarul, mi-am dat 
seama că perioada stabilită cădea exact în sesiunea de examene. Nu  
le-am vorbit celor din Africa de Sud despre problema mea, pentru că 
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mă rugasem ca Dumnezeu să-mi extindă teritoriul, dar am postit şi 
m-am rugat ca El să facă posibilă plecarea. Eram convins că va găsi o 
cale. Nici perioada de desfăşurare a evanghelizării şi nici sesiunea nu 
aveau cum să fie devansate. Dar Dumnezeu a lucrat pentru mine şi am 
aflat că sesiunea a fost amânată cu o săptămână. Ce bucurie că puteam 
să slujesc în Africa de Sud şi să susţin examenele fără probleme!

Evanghelizarea a fost o experienţă binecuvântată. Nouăspreze-
ce persoane şi-au predat viaţa lui Dumnezeu. Cât de adevărat este că 
Dumnezeu mi-a extins teritoriul, mi-a lărgit perspectiva şi a transfor-
mat un păcătos într-un instrument al puterii Sale!

Moses Muyunda şi-a încheiat studiile de teologie şi slujeşte acum ca 
pastor hirotonit în Zambia.

21 noiembrie

8. Mâna salvatoare a lui Dumnezeu (1)
Wesley Banda păstorea câteva comunităţi de ţară în Malawi. El locu-

ia împreună cu familia lui într-o casă cu două camere. În zonă nu exista 
energie electrică, iar soţia lui pregătea hrana la un foc făcut afară.

Într-o seară, după cină, doamna Banda s-a întors la focul din curte  
ca să pregătească pentru a doua zi de dimineaţă sadza, o mâncare tra-
diţională din porumb. Soţul ei era în camera din faţă şi citea. Copiii stă-
teau liniştiţi în casă şi aşteptau timpul pentru altar. Doar micul Joshua, 
în vârstă de cinci ani, adormise pe covor, la picioarele tatălui său.

Când pastorul Banda a aprins lampa cu parafină, singura lor sur-
să de lumină, a observat că flacăra sfârâia. Combustibilul se consuma 
rapid. A luat parafină şi a umplut din nou rezervorul. Nu ştia că era 
amestecată cu puţină gazolină. În timp ce o turna în rezervor, vaporii 
de gazolină s-au aprins şi lampa a explodat în mâinile lui.

Instinctiv, pastorul Banda a aruncat lampa în colţul celălalt al came-
rei, dar hainele i-au luat foc. Soţia lui a auzit explozia şi când a ridicat 
privirea, soţul ei ieşea din casă cu hainele în flăcări. A aruncat imediat 
pe hainele lui un vas cu apă în timp ce el se tăvălea pe pământ. În scurt 
timp, focul a fost stins.

Copiii au ieşit din casă ţipând: „Foc! Foc!” Focul cuprinsese camera 
din faţă. În agitaţia momentului, nimeni n-a observat că micuţul Joshua 
lipsea. După câteva clipe, doamna Banda a întors privirea spre uşa ca-
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sei şi l-a văzut pe băiat ieşind târâş din casă cu hainele de pe el arzând. 
A scos un ţipăt, l-a luat în braţe şi l-a afundat într-un vas cu apă. Focul 
s-a stins cu un sfârâit, dar micuţul Joshua avea arsuri serioase.

Vecinii au ieşit din case alarmaţi. S-au grăbit să ajute la stingerea incen-
diului, dar casa şi bunurile din ea au fost distruse în cea mai mare parte.

În sat nu exista nici clinică şi nici spital. Un vecin s-a dus în grabă 
acasă la un fermier care avea maşină. A bătut cu putere la poartă şi l-a 
implorat să dea ajutor. El s-a suit imediat în maşină ca să-i ducă pe cei 
din familia Banda la spital. Aproape de miezul nopţii, au ajuns la urgen-
ţe. Trecuseră patru ore de la explozie.

Când au văzut arsurile suferite de pastor şi de băiat, medicii au 
dat din cap îngrijoraţi. Amândoi aveau arsuri grave, dar Joshua era cel 
mai afectat – avea arsuri întinse pe picioare, pe abdomen şi pe piept 
şi acestea îi provocau mari dureri. În timp ce îl tratau, ei încercau să-i 
pregătească pe părinţi pentru eventualitatea că băiatul nu avea să 
supravieţuiască.

– Facem tot ce putem pentru fiul dumneavoastră, a spus medicul, 
încercând să-i menajeze, dar are arsuri atât de grave, că ar fi mai bine 
pentru el să moară.

– Nu! i-a răspuns doamna Banda pe un ton ferm. Dumnezeu i-a sal-
vat viaţa. Dumneavoastră faceţi ce trebuie să faceţi, dar Dumnezeu îmi 
va salva copilul.

(Va continua.)

28 noiembrie

9. Mâna salvatoare a lui Dumnezeu (2)
Tratarea rănilor a fost aproape la fel de dureroasă ca arsurile. Asis-

tentele le desfăceau bandajele în fiecare zi, înmuindu-le cu apă sărată. 
Pe urmă curăţau cu blândeţe arsura, ca să îndepărteze pielea moartă, 
prevenind astfel infecţia. Asistentele au învăţat-o pe doamna Banda să 
spele rănile şi să aplice tratamentul. Ea a rămas cu soţul şi cu fiul ei în 
spital ca să le pregătească mâncare şi să ajute la îngrijirea lor.

După două luni de zile, pastorul Banda a simţit că nu mai putea să 
stea la spital. Muşchii îi erau slăbiţi şi se deplasa greu, dar era îngrijo-
rat de membrii bisericii.
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După plecarea lui, soţia şi băiatul au rămas internaţi încă patru luni. 
Doamna Banda îi vorbea duios copilului în timp ce-i curăţa şi-i trata 
rănile. Prezenţa ei i-a făcut bine băiatului şi i-a dat speranţă.

Separarea aceasta de câteva luni a fost grea pentru familie. Nu s-au 
putut vedea în tot acest timp, dar s-au rugat unii pentru alţii.

Au trecut şase luni şi Joshua a fost transferat la un spital de recu-
perare, unde timp de trei luni a făcut fizioterapie. Nu putea să meargă 
singur, dar a învăţat să se deplaseze cu un cadru. Doamna Banda a înce-
put să se adapteze la noua rutină de terapie zilnică. Îi ţinea picioarele 
în apă caldă, apoi îi întindea muşchii de la picioare. Era dureros, dar l-a 
încurajat să nu mai plângă şi să cânte.

În cele din urmă, Joshua s-a întors acasă, dar mama a continuat să-l 
trateze şi l-a îndemnat să meargă pe jos. Când îi vedea pe prietenii lui 
că se jucau afară, îşi dorea să iasă cu ei. După un an de zile de recupe-
rare şi terapie, a putut să meargă singur fără ajutor.

Şi recuperarea pastorului Banda a durat mult. Muşchii de la picioare, 
care fuseseră afectaţi, nu îi mai permiteau să meargă cu bicicleta. Din 
acest motiv, deplasarea de la o biserică la alta îi era mult îngreunată. 
Cu toate acestea, bisericile lui au continuat să crească atât ca număr de 
membri, cât şi în credinţă.

Pastorul Banda are convingerea că Dumnezeu a fost lângă fiecare din-
tre ei în acest necaz, oferindu-le încurajare, binecuvântare şi vindecare.

– Dumnezeu ne-a binecuvântat chiar şi în ceasul cel mai greu, ne 
spune el. După accident, când mi-am reluat slujirea ca pastor, biserica 
a prosperat şi mai mult şi au venit la credinţă mai mulţi oameni.

Şi doamna Banda este recunoscătoare pentru binecuvântările lui 
Dumnezeu din această perioadă dificilă.

– Îi mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a salvat soţul şi copilul, ne spune 
ea. Din experienţa aceasta am învăţat că este important să-mi iau mai 
mult timp pentru familie, spune ea. Am remarcat calităţile deosebite 
ale lui Joshua în timpul pe care l-am petrecut în spital. Spre exemplu, 
nu mi-am dat seama că are un talent deosebit la cântat decât atunci 
când l-am auzit cântând pe patul de spital. În perioada internării am 
devenit foarte buni prieteni unul cu altul şi cu Dumnezeu.

Wesley Banda a studiat la Universitatea Solusi din Zimbabwe, iar acum 
lucrează ca pastor hirotonit în Malawi. Și soţia lui, Oliva Banda, a parti-

cipat la câteva cursuri când au stat în campus.
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5 decembrie

10. Strigătul deşertului Kalahari (1)
Valurile de căldură dansau deasupra nisipurilor fierbinţi. Un boşi-

man negru şi mic de statură se îndrepta cu pas hotărât spre răsărit, tra-
versând marele deşert Kalahari, şi îşi ridica mereu privirea spre micul 
nor cenuşiu de pe cer. Sekoba urma instrucţiunile pe care le primise 
într-un vis. Un înger îi spusese să caute un om pe nume William, care 
avea să-l înveţe despre Dumnezeul adevărat.

Asemenea înţelepţilor care au urmat o stea, Sekoba a urmat norul 
până când s-a oprit deasupra unui sat. Le-a spus localnicilor despre 
visul lui, dar ei l-au luat în râs. În noaptea aceea, îngerul i s-a arătat din 
nou şi i-a spus să-şi continue drumul spre răsărit. După ce a călătorit 
prin deşert o lună, l-a găsit pe pastorul William Moyo, care, la rândul 
său, fusese pregătit printr-un vis pentru venirea acestui om.

Pastorul l-a învăţat pe Sekoba timp de mai multe săptămâni. Boşi-
manul i-a povestit despre modul minunat cum îl călăuzise Dumnezeu 
până atunci. În tinereţe, avusese o convingere interioară că trebuia să 
înveţe să citească şi să scrie, aşa că acum putea să citească singur din 
Biblia pastorului. Cu câţiva ani în urmă, când se aflau într-o zonă în 
care leii le omorau vitele, a avut convingerea că o putere superioară îi 
stăpânea pe lei. El s-a rugat acestei puteri, iar leii au plecat. Când a aflat 
despre creştinism şi a început să-L caute pe Dumnezeu cu ardoare, un 
înger i s-a arătat în vis şi l-a condus la pastorul William.

După ce a aflat despre vestea bună a mântuirii, Sekoba l-a luat pe 
pastorul William cu el ca să le vorbească şi membrilor familiei lui des-
pre Dumnezeu şi să-i pregătească pentru botez. În acest fel, cu ocazia 
unei adunări de tabără din 1948, primii convertiţi dintre boşimani au 
intrat în apa botezului.

Boşimanii sunt nişte oameni scunzi, cu o înălţime medie de 1,50 m, 
care rătăcesc în grupuri mici, vânând şi culegând fructe sălbatice. Ei 
sunt un popor nomad care a învăţat să supravieţuiască în zona deşer-
tică dificilă din Botswana.

Clima Botswanei este în general uscată. În deşertul Kalahari, situat în 
sud-vestul ţării, precipitaţiile medii anuale sunt foarte scăzute: sub 230 
mm. Timp de mulţi ani, ei au avut contact cu adventiştii de ziua a şaptea 
prin medicii devotaţi de la Spitalul Kanye. Săptămâna următoare, dr. K. 
Seligman ne va relata o întâmplare adevărată. (Va continua.)
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12 decembrie

11. Strigătul deşertului Kalahari (2)
Razele fierbinţi ale soarelui se revărsau necruţătoare peste bărbatul 

scund care înainta tiptil, cu arcul în mâini. După trupul slab şi plin de 
zbârcituri, dădea impresia că ar avea în jur de şaptezeci de ani, dar el 
era obişnuit cu lipsa de apă şi hrană şi avea reflexe vii.

Purtând cu el înţelepciunea acumulată de strămoşii lui, se apropia 
încet de mica turmă de căpriori care păşteau. Când a ajuns destul de 
aproape, şi-a potrivit săgeata otrăvită în arc, a ochit şi a tras. Ţinta a 
fost lovită, dar, cum pielea căpriorului era tare, săgeata nu a pătruns 
adânc. Căpriorul s-a uitat în jur şi l-a atacat pe boşiman, luându-l în 
coarne şi scuturându-l cu putere până când l-a sfârtecat şi i-a tăvălit 
intestinele prin nisip şi pietriş. După plecarea căpriorului, omul s-a ri-
dicat cu greu în picioare şi, ţinându-şi măruntaiele strâns, a plecat să 
ceară ajutor la singurul spital pe care îl ştia: spitalul adventist aflat la 
câţiva kilometri depărtare!

Când a ajuns la spital, era la un pas de a-şi pierde cunoştinţa. Îngro-
zite, cadrele medicale l-au transportat imediat la sala de operaţii, uimi-
te de puterea lui de rezistenţă. Chirurgul s-a rugat fierbinte în timp i-a 
curăţat intestinele, le-a aşezat înapoi în cavitatea abdominală şi a cusut 
rana. Ştia că numai Dumnezeu putea să-l vindece.

După o îngrijire medicală atentă şi multă rugăciune, boşimanul s-a 
vindecat şi s-a întors la familia lui, fără să dea vreun semn că ar fi cu-
noscut dragostea lui Dumnezeu pe parcursul internării.

După câteva luni, un bărbat scund cu o cicatrice mare pe abdomen 
a adus la spital un şir de mărgele lung de peste un metru, lucrat cu 
minuţiozitate cu unelte primitive, ca semn al recunoştinţei sale pentru 
medicul care îl salvase.

O parte din darurile care se vor strânge la colecta din Sabatul al 
Treisprezecelea va ajuta la construirea unei şcoli primare adventiste 
în Botswana. Vă rugăm, faceţi planuri ca să aduceţi un dar generos în 
Sabatul al Treisprezecelea!

Dr. K. Seligman este medic în Gaborone, Botswana.
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19 decembrie

12. Toate lucrează împreună spre binele nostru
Ca mulţi alţi tineri africani, Siyoka migrase din satul natal într-un 

oraş, în căutarea unui loc de muncă. Stătea în gazdă la nişte rude şi 
trimitea tot ce putea acasă, la mama lui, rămasă văduvă, şi la cei doi 
fraţi ai lui mai mici.

Primul lucru care l-a atras la prezentările susţinute de pastorul Mbena 
a fost muzica. Iar când a aflat despre Isus, s-a gândit mult timp ce frumos 
ar fi să meargă la cer împreună cu El. Se gândea cum va fi în paradis, când 
nu-i va mai fi foame şi frică niciodată, şi când nu va mai fi trist şi singur.

La sfârşitul prezentărilor, Siyoka a decis să se întoarcă acasă şi să 
meargă la şcoală pentru ca, într-o zi, să devină pastor. Prezbiterul local 
care a avut grijă de participanţii la evanghelizare a crezut că tânărul 
şi-a pierdut interesul pentru biserică după ce a părăsit oraşul.

Ca să-şi poată plăti taxele şcolare, Siyoka muncea oriunde se putea, dar 
şi în grădina familiei. Însă în anul acela nu a plouat.

Atunci au fost loviţi de foamete. Mulţi au murit şi mulţi alţii, inclusiv Siyo-
ka, s-au îmbolnăvit. Mama lui a fost disperată văzându-l că era pe moarte. A 
reuşit să-l ducă la spitalul din oraşul cel mai apropiat. Acolo l-a găsit pasto-
rul Mbena, care venise să-i viziteze pe câţiva membri ai bisericii.

După ce i-a povestit ce i s-a întâmplat, Siyoka i-a spus cu glas pier-
dut, dar cu faţa strălucitoare de bucurie:

– Dumnezeu este bun, pastore Mbena. El m-a ocrotit în timpul foa-
metei şi acum mă va ajuta să supravieţuiesc ca să-mi văd sătenii bote-
zaţi. Veţi veni în satul meu, nu-i aşa?

– Da, Siyoka, trebuie să vin în satul tău şi să ţin o evanghelizare pen-
tru ca oamenii să afle despre Isus, i-a răspuns pastorul cu afecţiune.

– Dar ei Îl cunosc deja pe Isus, frate pastor! l-a asigurat Siyoka. Două-
zeci şi cinci de persoane sunt pregătite deja pentru botez. Le-am spus tot 
ce am învăţat la prezentările dumneavoastră şi i-am învăţat şi cântările! 
M-am întâlnit cu ei în fiecare Sabat. Chiar şi când foametea s-a înrăutăţit 
ne-am rugat, iar Dumnezeu a răspuns rugăciunilor noastre. El m-a adus 
aici ca să vă găsesc pe dumneavoastră. Când veniţi la noi?

Pastorului Mbena nu-i venea să creadă ce auzea. Băiatul acesta, care 
avusese atât de puţin timp la dispoziţie ca să-L cunoască pe Dumnezeu, 
devenise predicator al Său! Când Siyoka s-a însănătoşit, pastorul a 
mers până acasă la el. Le-a făcut vizite sătenilor şi a descoperit că fu-
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seseră bine învăţaţi. Ce zi extraordinară a fost aceea când Siyoka şi cei 
douăzeci şi cinci de convertiţi ai lui au primit botezul!

Experienţa aceasta a fost consemnată de Charlotte Ishkanian.

26 decembrie
13. Acum este timpul!

Debora, o adventistă de ziua a şaptea, tânjea de dor după biserica 
ei. Se căsătorise cu un necredincios şi se mutase împreună cu el într-o 
zonă unde nu exista nicio biserică adventistă.

După mai mulţi ani, câţiva adventişti care se prezentau ca fiind Echipa 
„Acum este timpul” au hotărât să susţină o evanghelizare în zona aceea. 
În prima seară, soţul lui Deborei se afla prin preajmă şi a intrat. Cu toate 
că era ameţit de băutură, şi-a dat seama că prezentările erau conduse 
de membrii bisericii din care făcea parte soţia lui şi a început să strige:

– Unde aţi fost până acum? Soţia mea este adventistă şi vă aşteaptă 
de ani de zile să veniţi!

Unul dintre organizatori l-a convins să iasă din sală ca să nu tulbure 
întâlnirea şi, în final, i-a dat o Biblie pentru soţia lui.

În noaptea aceea, Debora a visat că soţul ei îi aducea o Biblie. S-a 
trezit şi se gândea la vis. Soţul ei nu ar fi dat nicidecum banii pe o Biblie.

Pe la ora 2 noaptea, a sosit şi soţul ei şi i-a dat Biblia, exact aşa cum vi-
sase! Entuziasmată de acest semn al grijii lui Dumnezeu, nu a mai putut să 
doarmă şi s-a ridicat din pat, dornică să afle unde se ţinea evanghelizarea.

A aflat şi a ajuns acolo devreme dimineaţa. I-a găsit pe predicatori şi 
a studiat Biblia împreună cu ei plină de elan. A decis ca de atunci înain-
te să-I slujească fără nicio oprelişte Dumnezeului care îi vorbise în vis.

Soţul ei era tolerant, dar părinţii lui s-au supărat. I-au ars toate hai-
nele, inclusiv pe cele pe care i le dăduseră membrii echipei de evanghe-
lişti. Când au înţeles că Debora nu avea să renunţe la credinţa ei, au alun-
gat-o din casă şi au cumpărat altă soţie pentru băiatul lor, dar, văzând 
că el nu era fericit, s-au domolit şi au reprimit-o pe Debora ca noră.

Soţul ei s-a bucurat, dar nu a arătat niciun interes pentru religie. 
Totuşi, pe măsură ce ea a căutat să-l mulţumească şi să-i intre în voie, 
viaţa ei creştină frumoasă de ajutorare a semenilor l-a impresionat şi a 
decis să devină adventist de ziua a şaptea. Astăzi, lucrează împreună cu 
Debora pentru a le vorbi altora despre dragostea lui Dumnezeu.

Debora şi soţul ei trăiesc într-o ţară din Africa.
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