Studiul 5

25-31 iulie

Captivii ca misionari
Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Geneza 41; Isaia 39:5-7;
Daniel 1 – 12; Matei 24:14,15.
Sabat după-amiază

Studiul 5

Textul de memorat: „I S-a dat stăpânire, slavă şi putere împărătească, ca să-I slujească toate popoarele, neamurile şi oamenii de
toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire veşnică şi nu va trece nicidecum şi Împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată.” (Daniel
7:14)
Ca oameni ai profeţiei, adventiştii de ziua a şaptea cred în revenirea
iminentă a lui Isus Hristos. Venirea Sa va pune capăt istoriei acestei
lumi aşa cum o cunoaştem şi va instaura Împărăţia lui Dumnezeu, des
crisă astfel în cartea lui Daniel: „Domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului
sfinţilor Celui Preaînalt. Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică şi toate
puterile Îi vor sluji şi-L vor asculta!” (Daniel 7:27). Împărăţia aceasta reprezintă punctul culminant al credinţei noastre; este moștenirea
sfântă – cetatea „al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu” (Evrei
11:10); este acea „patrie mai bună”, cum este numită în Evrei 11:16, pe
care au aşteptat-o toţi oamenii lui Dumnezeu din toate secolele.
Cartea lui Daniel este şi un fel de manual pentru activitatea misionară. Din ea putem afla cum a lucrat Domnul prin credincioşii Săi pentru a ajunge la oamenii care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Credincioşii
aceştia, prin loialitatea, zelul şi credinţa lor, le-au descoperit celor care
se închinau la dumnezei falşi realitatea existenţei unui Dumnezeu viu
şi le-au oferit şansa de a avea un loc în Împărăţia Sa veşnică.

Sabatul viitor: Ziua misiunii mondiale (colectă)
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Duminică, 26 iulie

Captivitatea

1. Citeşte Isaia 39:5-7 şi Daniel 1:1,2. Ce legătură există între aceste pasaje?

Studiul 5

______________________________________________________________

Daniel, al cărui nume înseamnă „Dumnezeu este judecătorul meu”,
a fost luat cu forţa din Ierusalimul cucerit şi a fost dus în capitala Babilonului. Cartea sa prezintă câteva evenimente din viaţa pe care a
petrecut-o la curtea regală a Babilonului şi a Persiei. După trei ani de
instruire în Babilon, Daniel a fost angajat ca funcţionar civil şi consilier
regal. Prin puterea lui Dumnezeu, el s-a ridicat peste nivelul obişnuit
al statutului de prizonier de război şi a devenit misionar cu o funcţie
înaltă în administraţia celor două superputeri.
Cartea lui Daniel este mai mult decât un tezaur de literatură profetică. Cititorul află aici despre câteva dintre problemele cu care s-au
confruntat evreii într-o cultură străină care nu le-a oferit niciun sprijin
vizibil pentru loialitatea lor faţă de Dumnezeul lui Israel şi care, uneori,
le-a fost ostilă în mod făţiş. Cartea oferă totodată un frumos portret al
oamenilor care au învăţat să îşi exprime devotamentul faţă de adevăr
în absenţa templului, a preoţilor şi a jertfelor.

2. Citeşte Daniel 1:8-13; 5:12; 6:4; 9:3-19. Ce ne spun aceste texte despre caracterul lui Daniel, datorită căruia a devenit un misionar atât de
mare?
______________________________________________________________

„Orice instituţie care poartă numele de adventistă de ziua a şaptea
trebuie să fie pentru lume ce a fost Iosif în Egipt şi ce au fost Daniel şi
tovarăşii lui în Babilon. În providenţa lui Dumnezeu, bărbaţii aceştia
au fost luaţi prizonieri pentru a duce la naţiunile păgâne cunoaşterea
despre Dumnezeul adevărat. Ei trebuiau să fie reprezentanţii Săi în
lumea noastră. Ei nu trebuiau să facă niciun compromis cu naţiunile
idolatre cu care au fost puşi în contact, ci trebuiau să rămână loiali
credinţei lor, purtând ca o onoare specială numele de închinători ai
Dumnezeului care a creat cerurile şi pământul.” – Ellen G. White, Mărturii,
vol. 8, p. 153

Gândeşte-te cât de uşor i-ar fi fost lui Daniel să recurgă la compromisuri în acele împrejurări dificile. Ce ne învaţă exemplul său despre
ce avem de făcut în împrejurări asemănătoare?
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Obiectivele instructorului
La nivelul cunoştinţelor: Membri grupei să identifice lecţiile
principale transmise de experienţa exilaţilor biblici cu privire
la viaţa de credincioşie faţă de Dumnezeu în circumstanţe mai
puţin decât ideale.
La nivelul sentimentelor: Să se simtă inspiraţi de curajul spiritual
al unor oameni ca Daniel, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego.
La nivel practic: Să ia decizia de a nu se retrage din societatea în
care trăiesc, ci să se implice în viaţa ei în moduri care să atragă
atenţia asupra valorilor Împărăţiei lui Dumnezeu.

SCHIŢA STUDIULUI
I. Cunoştinţe: Ancora identităţii
A. Ca să poată supraviețui la curtea babiloniană, Daniel şi ceilalţi
exilaţi poate că au renunţat la unele dintre practicile tradiţionale
evreieşti. Care este semnificaţia lucrurilor despre care exilaţii au
hotărât că nu sunt negociabile?
B. Există niște atitudini, obiceiuri după care adventiștii pot fi
recunoscuți, chiar dacă nu spun că sunt adventiști? Cum ne
menţin ele ancoraţi în credinţa şi în misiunea noastră?

II. Sentimente: Letargie spirituală
A. Cum ar putea sentimentul de siguranţă în practicarea credinţei
să dăuneze sănătăţii noastre spirituale?
B. Cum ne simţim când manifestăm curaj spiritual într-o situaţie
dificilă? Dar când alegem calea uşoară de ieşire?

III. Practic: Exercitarea credinței
A. Care este ultima ocazie în care L-ai pus pe Dumnezeu la încerca
re cum L-a pus Daniel prin experimentul său de zece zile (Daniel
1:12-15)? Ce impact a avut asupra credinţei tale?
B. Pot cei din jurul tău să-şi dea seama că eşti un om al rugăciunii,
chiar dacă nu te rogi cu fereastra deschisă? De unde îşi pot da seama?
C. Cum ne poate ajuta rugăciunea Domnului Isus din Ioan 17:1518 să înfruntăm cu mai mult curaj provocările zilnice ale vieţii?
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Luni, 27 iulie

Martorii

Studiul 5

În capitolul 2 al cărţii sale, Daniel scrie că a fost pus în situaţia de
a da mărturie despre puterea Dumnezeului adevărat, în opoziţie cu
dumnezeii falşi ai Babilonului. După ce L-a binecuvântat pe Dumnezeu
împreună cu conaţionalii lui şi I-a mulţumit pentru că le-a răspuns la
rugăciuni (Daniel 2:20-23), Daniel a interpretat visul împăratului şi a
făcut o mărturisire despre măreţia lui Dumnezeu şi despre stăpânirea
Sa asupra tuturor împărăţiilor pământului.

3. Ce cuvinte ne arată că împăratul învăţase ceva despre Dumnezeul adevărat? Vezi Daniel 2:47; 3:28.
În capitolul 2, citim că Daniel nu a avut de ales: trebuia să îi dea
împăratului ceea ce dorea, altfel îl aștepta moartea. În schimb, în capitolul 3, citim că prietenii lui ar fi putut să scape de cuptorul aprins
prin simpla supunere faţă de porunca împăratului. Ei au refuzat să se
supună şi, prin atitudinea lor, au putut să mărturisească despre puterea
Dumnezeului adevărat.

4. Ce nouă declaraţie despre Dumnezeul adevărat a făcut împăratul
Nebucadneţar, graţie mărturiei date de Daniel? Daniel 4:37
„De unde ştia Nebucadneţar că silueta celui de-al patrulea semăna
cu Fiul lui Dumnezeu? El auzise despre Fiul lui Dumnezeu de la captivii
evrei din împărăţia lui. Ei aduseseră cunoaşterea despre Dumnezeul
cel viu care stăpâneşte peste toate lucrurile.” – Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, 3 mai 1892
5. Cu ce se deosebeşte mărturia dată de Daniel în faţa lui Belşaţar de măr
turia dată lui Nebucadneţar? De ce această diferenţă? Daniel 5:17-23
În capitolul 5, este prezentată ultima apariţie a lui Daniel la curtea
babiloniană, ocazie în care este chemat să explice scrierea neobişnuită
de pe zidul palatului lui Belşaţar, scriere care prezicea cucerirea Imperiului Babilonian de către mezi şi perşi. Belşaţar a fost în mod sigur
impresionat de Daniel, dar era prea târziu pentru el; soarta lui era deja
pecetluită. Din nefericire, el nu fructificase ocaziile de a cunoaşte adevărul şi de a se smeri.
Să privim fiecare la sine şi să ne întrebăm: Ce mărturie le dau oamenilor prin viaţa mea? Ce îmi spune despre mine răspunsul la această întrebare?
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Rezumat: Când urmaşii lui Hristos se simt prea ca acasă în lumea
aceasta, ceva nu este în regulă. Pe de altă parte, deşi dorim să ajungem
cât mai repede în casa noastră veşnică, să nu uităm că avem aici o misiune – de a interacţiona cu societatea în mod creativ şi de a demonstra
puterea transformatoare a credinţei în condiţiile date.

1. MOTIVARE
Pasajul central: Daniel 3:17,18
Ideea de bază: La fel ca Daniel şi ceilalţi exilaţi credincioşi din Babilon, şi noi avem ocazia de a-L reprezenta pe Dumnezeu şi misiunea
Sa într-un mod autentic, indiferent unde trăim sau cu ce provocări ne
confruntăm.

Discuţie introductivă. În 2007, publicaţia americană Washington
Post a realizat un experiment – Joshua Bell, unul dintre cei mai celebri
violonişti ai lumii, urma să cânte la intrarea unei staţii de metrou din
Washington, D.C. Scopul experimentului a fost acela de a studia reacţia
trecătorilor. Era o dimineaţă rece de iarnă, la ora de vârf. În decurs de
o jumătate de oră, în care a interpretat şase piese la vioara sa Stradivarius, care valora 3,5 milioane de dolari, numai şapte persoane s-au
oprit şi au ascultat cel puţin un minut; ceilalţi 1 097 au trecut mai departe. Mărunţişul aruncat de trecători în cutia viorii a fost de 32,17
dolari, în condiţiile în care acest geniu poate câştiga 1 000 de dolari
pe minut în marile săli de concerte ale lumii. (Pentru detalii, vezi Gene
Weingarten, „Pearls Before Breakfast”, Washington Post Magazine,
8 aprilie 2007.)
Ca adventişti de ziua a şaptea, încercând să aducem înaintea oamenilor un adevăr uitat, ca o „melodie străveche”, ne putem descuraja
uneori. Este ca şi cum le-am cânta la vioară unor oameni care nu se
opresc să ne asculte. Poate că noi „cântăm” cea mai frumoasă melodie
din univers, dar cei mai mulţi oameni pur şi simplu nu ne iau în seamă.
De discutat: Ce învăţăminte putem să luăm din acest experiment?
Prin ce se aseamănă viaţa într-o societate secularizată sau dominată
de altă religie cu viaţa în exil într-o ţară străină? Cum putem găsi metode mai bune de a duce vestea bună a mântuirii?
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Marţi, 28 iulie

Martor în Persia

6. Ce sugerează cuvintele, tonul şi atitudinea împăratului Darius cu privire la Daniel? Daniel 6:20-23

Studiul 5

______________________________________________________________

În capitolul 6, odată cu schimbarea imperiului şi a împăratului, Daniel nu doar că şi-a păstrat poziţia, ci a fost promovat, devenind una
dintre cele trei căpetenii în faţa cărora răspundeau direct cei o sută
douăzeci de dregători (satrapi). Împăratul Darius se gândea chiar să-l
numească înalt-dregător peste întregul imperiu, fapt care a stârnit antipatia celorlalte căpetenii şi satrapi. La îndemnul acestora, Darius a
dat un decret imperial ce îl viza practic doar pe Daniel. Totuşi, când
a fost aruncat în groapa leilor, Dumnezeu a intervenit pentru el în
mod impresionant şi l-a scăpat dintr-o situaţie pe care nici împăratul care îl simpatiza nu o putea schimba. Împăratul a fost atât de bucuros de izbăvirea lui, încât a dat un decret prin care Îl glorifica pe
Dumnezeul lui Daniel.

7. Ce indicii avem în capitolul 6 că profetul îi oferise deja împăratului o
bună mărturie? Ce indicii avem în decret că împăratul avea mai multe
cunoştinţe despre Dumnezeul lui Daniel decât ar fi putut obţine din
experienţa uimitoare a salvării slujitorului Său? Daniel 6:1-3, 14, 18, 19
Împotrivirea nelegiuită față de slujitorul lui Dumnezeu a fost complet
nimicită. „Daniel a dus-o bine sub domnia lui Darius și sub domnia lui
Cirus Persanul”. Și, prin legătura cu el, acești monarhi păgâni au fost
constrânși să-L recunoască pe Dumnezeul lui ca „Dumnezeul cel viu”,
care „dăinuie veșnic” şi a cărui Împărăţie „nu se va nimici niciodată”.
„Din istoria eliberării lui Daniel, putem învăța că, în timpuri de încercare și întuneric, copiii lui Dumnezeu trebuie să fie exact ceea ce
au fost și atunci când perspectivele erau strălucitoare, de nădejde, iar
împrejurările le ofereau tot ce-și doreau. Daniel în groapa leilor a fost
același Daniel care a stat înaintea împăratului ca șef al slujbașilor de
stat și ca proroc al Celui Preaînalt. Un om a cărui inimă se sprijină pe
Dumnezeu va fi și în ceasul celei mai mari încercări la fel cum este în
timp de prosperitate, când lumina și favoarea lui Dumnezeu și a omului strălucesc asupra lui. Credința ajunge la cele nevăzute și se prinde
de realitățile veșnice.” – Ellen G. White, Profeți şi regi, p. 545
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2. APROFUNDAREA STUDIULUI
Comentariu biblic
I. Identitate şi integritate
(Revezi împreună cu grupa Daniel 3:17-19 şi 6:10.)
Captivitatea este o temă dureroasă care se împleteşte cu istoria poporului Israel.
În Noul Testament, credincioşii creştini sunt înfăţişaţi ca nişte
străini într-o ţară care nu este a lor, ca nişte „străini şi călători” în
lume (1 Petru 2:11). Apostolul Ioan ne avertizează să nu iubim lumea,
nici lucrurile din lume (1 Ioan 2:15), iar Iacov declară că prietenia cu
lumea este vrăjmăşie cu Dumnezeu. Pavel îl citează pe Isaia: „Ieşiţi din
mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei” (2 Corinteni 6:17).
Cu toate acestea, Domnul Isus a spus că, deşi noi nu suntem din
lume, trebuie totuşi să trăim în ea. Iar aceasta înseamnă să păzim cu
grijă moştenirea noastră spirituală şi adevărul pe care ni l-a încredinţat Dumnezeu (1 Timotei 3:14; 6:20).
De discutat: Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au ieşit în evidenţă în
mulţimea din câmpia Dura; Daniel le-a vorbit tuturor despre credinţa lui prin faptul că se ruga în faţa ferestrei deschise. Noi astăzi ieşim
cumva în evidenţă sau facem corp comun cu societatea, în general?
Cum putem fi recunoscuți ca adventiști de ziua a șaptea?
II. Angajare
(Revezi împreună cu grupa Daniel 6:3.)
Cum trebuiau să se comporte iudeii în Babilon? Păstrarea identităţii lor ca iudei era extrem de importantă, dar nu prin exclusivism. Când
le-a vorbit iudeilor care urmau să fie duşi în Babilon, Dumnezeu nu i-a
sfătuit să-şi ridice o enclavă în care să se izoleze de ceilalţi: „Urmăriţi
binele [shalom] cetăţii în care v-am dus în robie şi rugaţi-vă Domnului
pentru ea, pentru că fericirea [shalom] voastră atârnă de fericirea [shalom] ei!” (Ieremia 29:7).
Cuvântul ebraic shalom este un cuvânt frumos şi plurivalent; înseamnă „bunăstare, pace, prosperitate”. Dumnezeu le spune aici exilaţilor să lucreze şi să se roage pentru shalomul Babilonului. Daniel şi cei
trei prietenii lui aşa au făcut. Ei au rămas credincioşi convingerilor şi
moştenirii lor, dar s-au implicat în treburile cetăţeneşti şi politice ale
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Miercuri, 29 iulie

Daniel şi Împărăţia veşnică a lui Dumnezeu

Daniel nu a fost doar un interpret al viselor altora, deşi, în context,
acest rol a fost semnificativ. În capitolele 7–12 din cartea sa, el a primit viziuni cu privire la viitorul superputerilor lumii. În ele se sublinia
îndeosebi faptul că, în pofida planurilor şi maşinaţiilor conducătorilor
pământeşti, Dumnezeu are controlul ultim asupra popoarelor. La sfârşit, El şi Împărăţia Sa vor triumfa, iar triumful acesta va fi total (vezi
Daniel 2:44).
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8. Citeşte Daniel 7:13,14. Ce legătură este între scena descrisă aici şi ideea transmiterii Evangheliei în lume de către creştini?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Subiectul central al acestor versete este instaurarea Împărăţiei veşnice a lui Dumnezeu, la revenirea Domnului Isus. Înainte de aceasta,
Isus a indicat un factor important: vestirea Evangheliei în toată lumea
(Matei 24:14-16).
Profeţiile despre sfârşitul lumii făcute de Isus în Matei 24 sunt legate de profeţiile lui Daniel. „Urâciunea pustiirii”, prezisă de Daniel (cap.
11:31;12:11), a fost explicată de Isus, care a aplicat-o vremii Sale, dar
şi în viitor. Asocierea cărţii lui Daniel cu timpul sfârşitului nu este deloc
surprinzătoare, întrucât Daniel însuşi a făcut multe trimiteri la timpul
sfârşitului (Daniel 8:17,19; 11:35; 12:4,13). Şi, după cum a spus Isus,
sfârşitul va veni după ce „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea” (Matei 24:14).
„Predicarea Evangheliei este mijlocul ales de Dumnezeu pentru salvarea sufletelor. Însă cea dintâi lucrare a noastră ar trebui să fie aducerea inimilor noastre în armonie cu Dumnezeu şi abia după aceea vom fi
pregătiţi să lucrăm pentru alţii.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 5, p. 87
Evanghelia trebuie dusă „în toată lumea” şi apoi va reveni Isus.
Noi suntem cei chemaţi să o propovăduim. Unii spun însă că Isus nu
Se poate întoarce până când noi nu ne împlinim misiunea. Cum să
înţelegem rolul pe care Îl avem în influenţarea revenirii lui Isus?
Pregăteşte-te să prezinţi răspunsul în cadrul grupei.
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III. Rugăciunea
(Revezi împreună cu grupa Daniel 6:4,5,10,11.)
În cartea Daniel, rugăciunea este un element determinant pentru
identitatea şi lucrarea lui Daniel, luând forma cuvintelor de mulţumire
(6:10), a cererii pentru ajutor (6:11), a mărturisirii (9:5-11), a rugăminţilor pentru patria sa (9:16-19) sau a cererii pentru descoperirea
înţelesului viselor împăraţilor.
Sfatul Domnului Isus cu privire la rugăciunea personală – făcută
într-o cămăruţă, dacă e necesar – ar fi fost o idee foarte atrăgătoare pentru Daniel când era ameninţat cu pedeapsa capitală pentru rugăciunea
adresată altcuiva decât împăratului. Ar fi fost atât de simplu să găsească justificări – „Mă voi ruga în continuare, dar nu în public.” „Dacă mor,
nu îmi voi putea continua misiunea pentru Dumnezeu aici, în Babilon!”
„Scripturile nu spun nicăieri că trebuie să mă rog undeva la vedere.”
Însă Isus le-a dat acest sfat celor care se rugau în public pentru a
face paradă de faptele lor bune. Pentru Daniel, un om integru, ar fi
fost un compromis să-şi schimbe obiceiurile legate de rugăciune. El a
rămas ferm pe poziţie.
De discutat: Viaţa de rugăciune a lui Daniel este caracterizată de
consecvenţă – el se ruga în fiecare zi la aceeaşi oră, în aceeaşi poziţie şi
în acelaşi loc. Ce rol pot avea obiceiurile zilnice în consolidarea sau în
destrămarea relaţiei noastre cu Dumnezeu?

3. APLICAŢIA PENTRU NOI
Potrivit sociologului Rodney Stark, secretul dezvoltării rapide a bisericii primare a fost faptul că ea s-a implicat în a sluji tuturor nevoilor
oamenilor. Deşi trăiau într-o lume păgână, creştinii nu au trăit retraşi:
„Creştinismul a servit ca o mişcare de revitalizare apărută ca reacţie la
nefericirea, haosul, frica şi brutalitatea vieţii în lumea urbană greco-
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Babilonului. Daniel a slujit pentru shalomul împăraţilor babilonieni,
interpretându-le visele şi aducându-le mesajul de la Dumnezeu.
De discutat: Adesea se face referire la Daniel ca la un model de
urmat pentru creştini în ce priveşte angajarea în lumea politică sau în
societatea civilă. Ce părere ai: poziţia de conducere în sfera publică (în
politică, afaceri, media) conduce întotdeauna la compromis? De ce da
sau de ce nu?

Misionari între străini

Joi, 30 iulie

Studiul 5

9. Citeşte Geneza 41. Ce metode a folosit Iosif pentru a le da mărturie
egiptenilor? Ce asemănări există între istoria lui şi istoria lui Daniel şi a
prietenilor săi?
Daniel a ajuns în Babilon ca prizonier de război, Iosif era tot un
sclav străin când a ajuns la curtea Egiptului, Moise, fiul unor sclavi
evrei, iar Neemia şi Estera au avut iniţial un statut asemănător în capitala Persiei. Vieţile acestor oameni ne demonstrează că loialitatea faţă
de Dumnezeu este posibilă chiar şi în medii neprielnice. Mai mult, în
providenţa divină, a fost posibilă şi avansarea lor până la poziţii administrative înalte în aceste ţări străine. Ei au fost nu numai membri
loiali ai comunităţilor de prizonieri evrei, ci şi nişte misionari eficienţi
pentru Dumnezeul lui Israel, fiecare în felul lui.
Studiază şi următoarea comparaţie:

Estera
Nu şi-a dezvăluit naţionalitatea evreiască.

Daniel
Şi-a dezvăluit naţionalitatea
evreiască.

Dumnezeu a protejat-o pe ea
şi pe rudele ei.

Dumnezeu l-a protejat pe el şi
pe prietenii lui.

Nu şi-a dezvăluit religia.

Şi-a făcut cunoscute convinge
rile religioase.

A dat mărturie înaintea unor
A dat mărturie înaintea unor
oameni cu autoritate pentru a se oameni cu autoritate pentru a se
salva şi pentru a-şi salva poporul. salva şi pentru a-i salva pe alţii.

A contribuit la instituirea
L-a influenţat indirect pe îmlibertăţii religioase şi a dreptului păratul Cirus pentru a le permite
la autoapărare a unei minorităţi exilaţilor evrei să reconstruiască
religioase.
Templul din Ierusalim.

În ce situaţii din viaţă poţi da mărturie despre credinţa ta? Ce poţi
face sau ce poţi spune pentru a lăsa asupra altora o impresie puternică despre bunătatea şi dragostea lui Dumnezeu?
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romană” (The Rise of Christianity, p. 161). De exemplu, când izbucneau
epidemii sau boli, preoţii păgâni fugeau din oraşe, pe când creştinii
rămâneau să-i ajute pe bolnavi. Într-o declaraţie adeseori citată, teologul Tertulian, un convertit dintre păgâni, a afirmat: „Grija noastră faţă
de cei neajutoraţi, practicarea de către noi a bunătăţii pline de iubire
ne înfierează în ochii multora dintre duşmanii noştri. «Priviţi», spun
ei, «priviţi cât se iubesc unii pe alţii!»” (p. 87). Împăratul Iulian nota:
„Galileenii aceștia ticăloşi nu le oferă sprijin numai săracilor lor, ci şi
alor noştri; toţi văd că poporul nostru duce lipsă de ajutor din partea
noastră” (p. 84).
Întrebare pentru meditaţie: Cum sunt văzuţi adventiştii de ziua a
şaptea în societatea în care trăim?

4. UN GÂND DE ÎNCHEIERE
Încercați să descoperiți cele mai bune căi de aplicare a principiilor biblice la existența cotidiană și la situațiile dificile prin care trecem
uneori.
Activitate: Discutaţi în grupă următoarele situaţii sau propuneţi
alte scenarii, mai relevante pe plan local. Cum ar putea cei aflați în una
dintre următoarele situații să fie misionari, să rămână credincioşi?
1. Un adventist dintr-o ţară în curs de dezvoltare câştigă o sumă
modestă lucrând ca măturător, insuficientă pentru întreţinerea familiei sale cu patru copii. I se pune în vedere să vină la muncă şi sâmbăta.
Dacă refuză, ştie că sute de oameni abia aşteaptă să îi ocupe postul şi
că îşi va pierde sursa de venit.
2. O tânără adventistă reuşeşte să intre la o universitate de stat şi
se confruntă pentru prima oară cu concepţia ateist-materialistă prezentată într-un mod convingător şi atrăgător. Colegii ei par a accepta
această concepţie fără probleme. Ea trece printr-o criză a credinţei şi
nu ştie cum va putea face faţă.
3. Un tânăr adventist absolvent de facultate găseşte un loc de muncă
într-un orăşel unde nu există nicio biserică adventistă de ziua a şaptea.
Singurii lui prieteni sunt colegii de serviciu, iar la întâlnirile acestora
nu lipsesc băutura şi fumatul. Să renunţe acest tânăr la viaţa socială?
Sau să participe la petrecerile lor? Aduceţi argumente.
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Studiul 5

Comentarii pentru instructori

Studiul 5

Vineri, 31 iulie

Studiu suplimentar

„Mulţi vor fi chemaţi la o lucrare şi mai mare. Lumea întreagă se
deschide pentru Evanghelie. (…) Din fiecare colţ al lumii noastre,
vine strigătul inimilor afectate de păcat, care doresc să-L cunoască pe
Dumnezeul iubitor. (…) Noi, care avem această cunoştinţă, şi copiii noştri, cărora le-o putem împărtăşi, avem datoria de a răspunde acestui
strigăt. La fiecare familie şi la fiecare şcoală, la fiecare părinte, profesor
şi copil asupra căruia a strălucit lumina Evangheliei, ajunge, în această
criză, întrebarea pusă Esterei în acea criză importantă din istoria lui
Israel: «Cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?»” – Ellen G. White, Căminul adventist, pp. 484–485
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Întrebări pentru discuţie
Cum şi-a depăşit Daniel condiţia de captiv?
Cum explicaţi credibilitatea lui Daniel în mărturia pe care a dat-o
despre Dumnezeu?
Discutaţi în grupă despre posibilitatea ca împăraţii Nebucadneţar
şi Darius să fie mântuiţi. Ce argumente ar putea fi aduse în favoarea
sau împotriva acestei posibilităţi? Cum apare captivitatea iudeilor
din această perspectivă?
Ce indicii există că Daniel, captivul babilonian, nu a fost doar un
interpret al viselor altora, ci şi un profet în adevăratul sens al cuvântului?
Ce conexiuni există între cartea lui Daniel şi Noul Testament?
Ce lecţie importantă învăţăm din modul în care Daniel, Iosif, Estera,
Neemia etc. au trecut peste împrejurările nefavorabile din viaţa lor
şi au dat mărturie despre Dumnezeu?
Dacă textul din Matei 24:14 afirmă că Evanghelia trebuie să ajungă
până la marginile pământului şi că apoi va veni sfârşitul, înseamnă cumva că Isus nu va reveni până nu împlinim această misiune?
Argumentează-ţi răspunsul!

Mâine: Ziua misiunii mondiale (colectă)
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