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Viaţa creştinului
Noi devenim conştienţi de nevoia noastră de schimbare completă abia în momentul în care ne recunoaştem starea de oameni
păcătoşi. Iar schimbarea aceasta este posibilă doar prin lucrarea
Domnului Hristos în noi. Un domeniu al acestei lucrări îl constituie
administrarea bunurilor lui Dumnezeu. Administrarea înglobează o
multitudine de aspecte ale vieţii creştine, dar îi vom da aici definiţia
generală, de gestionare a unor posesiuni palpabile şi impalpabile,
spre slava lui Dumnezeu.
După cum ne învaţă Biblia, administrarea creştină devine, printre
altele, un factor eficient de protecţie împotriva pericolelor mate
rialismului (dorinţa exagerată de a deţine lucruri) sau ale stilului de
viaţă lumesc în general – una dintre marile curse pe care ni le întinde duşmanul sufletelor. Mulţi oameni nu reuşesc să înţeleagă că
bogăţia şi posesiunile sunt ca nişte condimente ieftine şi artificiale
care, în final, îşi pierd gustul. Din nefericire, mulţi se vor pierde din
cauză că nu vor reuşi să se desprindă de iubirea de lume. Căile lumii
– „pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii” – pot fi
ţinute sub control, ba chiar evitate, dacă vom aplica în viaţa noastră
principiile administrării creştine.
Din aceste motive, în studiile biblice din trimestrul acesta vom învăţa despre administrarea creştină şi despre ce înseamnă să ducem
o viaţă după voia lui Dumnezeu, viaţă care presupune desprinderea
din lanţurile iubirii de lume, în toate formele ei. Administrarea creştină este expresia practică a umblării noastre zilnice cu Isus, este
modul în care ne manifestăm dragostea faţă de Dumnezeu, modul
de a trăi adevărul ce ne-a fost încredinţat prin Hristos. Noi Îl iubim
pe Dumnezeu, pentru că El ne-a iubit mai întâi.
Viaţa unui creştin care îşi înţelege responsabilităţile, ca un bun
ispravnic, ca unul care a primit de la Domnul tot ce are, se referă la
atitudine, la convertire, la devotament, la autodisciplină şi la multe
altele. Noi suntem chemaţi să fim slujitorii credincioşi şi demni de
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încredere ai lui Dumnezeu, oameni care duc o viaţă altruistă prin raportarea la Isus în tot ce fac şi spun. În şcoala lui Hristos, înţelegem că
administrarea creştină aduce satisfacţia unei vieţi neprihănite. Suntem chemaţi să învăţăm cum să gestionăm bunurile lui Dumnezeu
spre slava Sa, prin sprijinirea financiară a lucrării Sale în vederea
încheierii ei.
Administratorii lui Dumnezeu văd acum „ca într-o oglindă, în
chip întunecos” (1 Corinteni 13:12), dar Isus vede clar. Am primit de
la El o lucrare. Şi, deşi asaltaţi de tot felul de tentaţii, suntem răspunzători de buna gestionare a talentelor noastre, a banilor noştri,
a sănătăţii noastre şi a mediului în care trăim. Studiile acestea îşi
propun să ne prezinte responsabilităţile care ne revin ca administratori pentru Domnul şi metodele de a ni le îndeplini, prin harul divin,
nu pentru a ne câştiga mântuirea, ci ca rod al primirii ei.
Prin viaţa noastră, reflectăm caracterul lui Dumnezeu înaintea
lumii. Cei care au curajul să ia poziţie de partea principiilor biblice,
contra tendinţei şi curentului societăţii în care trăim, au parte de o
viaţă frumoasă, fericită şi evlavioasă. Toţi oamenii sunt ademeniţi să
ducă o viaţă fără Dumnezeu; ispitele ne asaltează din toate părţile,
fie pe faţă, fie pe ascuns. Însă creştinilor li s-a arătat cum să scape
de aceste ispite şi li s-a promis şi puterea de a scăpa de ele.
La sfârşit, vom auzi una dintre cele două verdicte posibile: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege” (Matei 7:23) sau: „Bine, rob bun şi credincios, ai
fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri;
intră în bucuria stăpânului tău” (Matei 25:23).
Sperăm şi ne rugăm ca studiile biblice de trimestrul acesta despre
administrarea creştină să ne păstreze picioarele pe calea cea bună
şi, la finalul ei, să auzim cuvintele: „Intră în bucuria stăpânului tău!”
John H. H. Mathews a obţinut doctoratul în teologie pastorală
la Universitatea Andrews, este pastor hirotonit şi a slujit
în Florida, Alabama, Iowa, Missouri, Tennessee şi Nebraska.
În prezent, este director al Departamentului Administrare
Creştină de la nivelul Diviziunii America de Nord.
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Grupele mici – o altă „inventare a roții”?
„Vrea să inventeze roata” este o replică ironică față de eforturile de
inițiere sau aplicare a unui lucru arhicunoscut. Este un mod de a scoate
în evidență inutilitatea respectivului demers, prin trimiterea la istorie:
roata a fost deja inventată.
Aceasta ar putea fi (sau chiar este!) atitudinea față de îndemnul insistent ca biserica, inclusiv Școala de Sabat, să funcționeze pe modelul
grupelor mici. „Dar noi funcționăm pe modelul grupelor mici!” pare să
fie replica dinspre cei care nu înțeleg despre ce este vorba. Cu alte cuvinte, ce rost are această insistență pentru grupele mici, în condițiile în
care noi chiar așa facem? Uitați-vă la Școala de Sabat! Nu funcționează
ea în grupe mici? De ce „să inventăm roata”?
Asemenea replici nu doar că nu reflectă realitatea, ci constituie dovada clară că acela care gândește astfel nu înțelege despre ce este vorba. Este ca și cum cineva ar fi convins (și ar susține cu tărie) că ascultă
Radio Vocea Speranței, dar radioul său este pe altă frecvență decât cea
pe care emite postul.
Din acest motiv, este necesară o clarificare: Biserica Adventistă din
România, inclusiv Școala de Sabat, nu funcționează pe modelul grupelor mici! (Parcă aud deja exclamații de indignare, din partea celor care
cred contrariul.) Da, sunt câteva excepții, rarisime, care funcționează
astfel pentru că au înțeles modelul și au început să-l aplice. Însă, în majoritatea bisericilor locale, fie s-a abandonat de mult modelul grupelor
mici, care a murit odată cu generațiile trecute, fie există falsa impresie
că dezbaterea lecției săptămânale a Școlii de Sabat în grupuri, timp de
o jumătate de oră, la biserică, este dovada că grupele funcționează.
Să nu ne amăgim cu o așa impresie! Funcționarea bisericii în prezent se bazează pe lucrarea în masă, nu pe cea în grupe mici. Iar ceea
ce se întâmplă la programul Școlii de Sabat, sâmbăta dimineața, este
doar o dezbatere (uneori, nici atât!), care, odată încheiată, pune capăt
și funcționării, și existenței grupei. Funcționarea bisericii pe modelul
grupelor mici este mai mult decât atât. Viața și activitatea grupului
se întinde dincolo de limitele programului de la Școala de Sabat sau
de întâlnirea de la biserică. Nu este doar un sentiment (artificial) de
apartenență, dat de așezarea regulată pe un anumit rând al bisericii,
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între aceleași persoane. Este o apartenență reală la un grup de prieteni, cu care ne propunem să atingem anumite obiective și să realizăm
anumite activități; este un grup de sprijin, adaptat diverselor nevoi ale
membrilor grupului, dar și nevoilor celor din afara lui, invitați să intre
în grup. Este o „celulă” care crește și se multiplică atunci când devine
prea mare pentru a mai putea funcționa ca o celulă. Se vede așa ceva
în biserică?
De pe vremea lui Moise (îndrumat de Ietro), care a împărțit poporul
în grupuri de diverse dimensiuni, la baza cărora se afla grupul de zece
persoane (Exodul 18); din timpul ucenicilor (îndrumați de Mântuitorul),
care au distribuit pâinea și peștele mulțimii împărțite în „cete” (Marcu
6:39-40); din vremea apostolilor (forțați de împrejurări), care păstoreau
biserici ce înfloreau în case; trecând peste veacuri și ajungând până la
Ellen G. White care, inspirată de Dumnezeu, îi scria bisericii că „formarea
de grupe mici, ca bază a efortului creștin, mi-a fost arătată de Cineva care
nu poate greși…” (Mărturii, vol. 7, pp. 21–22, în ed. electronică); până
astăzi, Dumnezeu ne arată motivul pentru care grupele mici stau la baza
funcționării bisericii, și nu numai: eficiența.
O biserică poate avea programe înălțătoare, oameni capabili și con
sacrați în a hrăni și conduce biserica, dar eficiența nu va fi nici pe departe aceeași ca atunci când oamenii care o alcătuiesc știu că aparțin
unui grup; că au valori și idealuri comune cu cei din grup; că se pot baza
oricând pe aceștia, în orice situație; că viața întregului (biserica) este
dată de activitatea grupurilor care îl alcătuiesc, nu doar de cei câțiva,
care trudesc împovărați să împlinească nevoile unei mase inerte de
oameni pretențioși sau capricioși. Asemenea grupe sunt conduse de
oameni dedicați, care au înțeles viziunea unei biserici eficiente și care
sunt adevărați păstori pentru cei din grupul lor. Ei sunt cei mai potriviți
pentru a face parte din comitetul de conducere al bisericii.
Așadar, cine are impresia că „inventăm roata” prin apelul de a adopta modelul grupelor mici în biserică vede o altă realitate sau ascultă altă
„frecvență”. Vă invit cu respect să ne conectăm cu toții la cea reală!
Florian Ristea,
Departamentul Școala de Sabat/Lucrarea Personală
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NU UITAŢI:
PĂRTĂŞIE (5-10 minute)
1. Fiecare membru al Şcolii de Sabat se poate bucura de un salut, de
un zâmbet, de un bun venit, chiar şi musafirii!
2. Fiecare poate să-i încurajeze pe ceilalţi, povestindu-le despre un
răspuns primit la rugăciune sau o activitate misionară în care a fost
implicat(ă).
3. Fiecare le poate împărtăşi celorlalţi nume de pe lista sa de rugăciune, de la pagina următoare, ca să se roage împreună pentru persoanele respective.
DEZBATERE (20-25 de minute)
1. Putem dezbate ideea principală a fiecărei zile, căutându-i semnificaţia practică!
2. Este de dorit ca fiecare să se implice în dezbatere, dar fără să
acapareze discuţia!
3. Citirea zilnică a Bibliei şi a Spiritului Profetic, cu ajutorul celor
cinci întrebări, poate menţine vie viaţa spirituală!
MISIUNE (5-10 minute)
1. Dezbaterea studiului se încheie întotdeauna cu decizii de ordin
practic!
2. Fiecare grupă poate planifica o activitate misionară în care să se
implice toţi membrii.
3. Ştirile video ale Şcolii de Sabat, care pot fi descărcate și vizionate
accesând una dintre următoarele adrese de internet: resurse.adventist.pro, conţin idei misionare valoroase, care pot fi aplicate!

8

Instructori_1_2018.indd 8

10/10/2017 13:31:08

LISTĂ DE RUGĂCIUNE
MĂ ROG pentru:
Cineva din familie __________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Cineva dintre rude _________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Cineva dintre prieteni ______________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Cineva dintre vecini ________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Cineva din biserică _________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

9
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Cercetați Scripturile
„Dacă Biblia ar fi citită mai mult, dacă adevărurile ei ar fi înțelese mai bine, noi
am fi un popor mult mai luminat și mai inteligent. Sufletul capătă putere prin
cercetarea paginilor Scripturii. (Sfaturi pentru biserică, p. 113)

Ianuarie
1. Mica 4
2. Mica 5
3. Mica 6
4. Mica 7
5. Naum 1
6. Naum 2
7. Naum 3
8. Habacuc 1
9. Habacuc 2
10. Habacuc 3
11. Ţefania 1
12. Ţefania 2
13. Ţefania 3
14. Hagai 1
15. Hagai 2
16. Zaharia 1
17. Zaharia 2
18. Zaharia 3
19. Zaharia 4
20. Zaharia 5
21. Zaharia 6
22. Zaharia 7
23. Zaharia 8
24. Zaharia 9
25. Zaharia 10
26. Zaharia 11
27. Zaharia 12
28. Zaharia 13
29. Zaharia 14
30. Maleahi 1
31. Maleahi 2

Februarie
1. Maleahi 3
2. Maleahi 4
3. Matei 1
4. Matei 2
5. Matei 3
6. Matei 4
7. Matei 5
8. Matei 6
9. Matei 7
10. Matei 8
11. Matei 9
12. Matei 10
13. Matei 11
14. Matei 12
15. Matei 13
16. Matei 14
17. Matei 15
18. Matei 16
19. Matei 17
20. Matei 18
21. Matei 19
22. Matei 20
23. Matei 21
24. Matei 22
25. Matei 23
26. Matei 24
27. Matei 25
28. Matei 26

Martie
1. Matei 27
2. Matei 28
3. Marcu 1
4. Marcu 2
5. Marcu 3
6. Marcu 4
7. Marcu 5
8. Marcu 6
9. Marcu 7
10. Marcu 8
11. Marcu 9
12. Marcu 10
13. Marcu 11
14. Marcu 12
15. Marcu 13
16. Marcu 14
17. Marcu 15
18. Marcu 16
19. Luca 1
20. Luca 2
21. Luca 3
22. Luca 4
23. Luca 5
24. Luca 6
25. Luca 7
26. Luca 8
27. Luca 9
28. Luca 10
29. Luca 11
30. Luca 12
31. Luca 13
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STUDIUL

1

30 decembrie – 5 ianuarie

Influenţa materialismului
Sabat după-amiază
Textul de memorat: „Să nu vă potriviţi __________ veacului
acestuia, ci să vă ____________ prin înnoirea minţii voastre ca să puteţi ____________ bine voia lui Dumnezeu cea
bună, plăcută şi desăvârşită.” (Romani 12:2)
Dumnezeu îi îndeamnă pe copiii Săi să nu se potrivească „chipului veacului acestuia” (Romani 12:2), însă atracţia materialismului, dorinţa exagerată după bogăţii şi după ceea ce credem că ne
pot aduce ele, este puternică. Foarte puţini oameni, atât dintre cei
bogaţi, cât şi dintre cei săraci, au rămas neatinşi de materialism.
Creștinii nu fac excepție.
Nu este nimic rău în a fi bogat sau în a depune eforturi pentru
a prospera, pentru a-ţi asigura ţie şi celor dragi cele necesare. Însă,
atunci când banii sau dorinţa de a avea bani ajung pe primul loc,
cădem în capcana Diavolului şi ne potrivim „chipului veacului acestuia”.
„Veacul acesta” ne transmite ideea că o viaţa bună, abundentă
este posibilă doar dacă ai bani. Dar banii sunt o mască după care se
ascunde Satana ca să ne câştige loialitatea. Materialismul este una
dintre armele lui preferate împotriva creştinilor. În definitiv, cui nu-i
plac banii şi tot ce ne pot aduce ei aici şi acum? Marea lor tentaţie
este satisfacţia instantanee, însă ei nu pot răspunde celor mai adânci
nevoi ale noastre.
6 ianuarie – Sabatul Bibliei
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Duminică, 31 decembrie

Dumnezeul lumii acesteia

Banii au devenit dumnezeul lumii acesteia, iar materialismul, religia ei. Materialismul este un sistem sofisticat şi perfid care oferă
siguranţă doar temporar, nu definitiv.
1. Ce lucru contează cu adevărat în viaţă?
1 Ioan 2:15-17?________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Materialismul înseamnă să acorzi dorinţei după bogăţie şi posesiuni o mai mare importanţă şi valoare decât realităţilor spirituale.
Poate că posesiunile au valoare, însă ele nu trebuie să ne posede pe
noi: „Cine iubeşte argintul nu se satură niciodată de argint şi cine
iubeşte bogăţia multă nu trage folos din ea. Şi aceasta este o deşertăciune!” (Eclesiastul 5:10). Aceasta este problema cu dorinţa după
lucrurile lumii acesteia: oricât am avea de mult, nu avem niciodată
destul; ne străduim să câştigăm tot mai mult din lucrurile care nu ne
satisfac. O capcană cu adevărat perfidă!
2. Care este lucrul cel mai important pentru creştini?
Luca 14:26-33__________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Ideea ar putea fi exprimată astfel: cei pentru care banii sau dorinţa
de a avea bani devine o realitate primordială au de plătit un preţ. „Şi
ce foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul?”
(Marcu 8:36)

12
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„Când a venit Hristos pe pământ, omenirea părea că va atinge
rapid fundul prăpastiei morale. Era subminată însăși temelia societăţii. Viaţa devenise falsă și artificială. […] În toată lumea, sistemele
religioase își pierdeau influenţa asupra minţii și a sufletului. Dezgustaţi de povești și minciuni, căutând să înăbușe glasul raţiunii, oamenii se întorceau către necredinţă și materialism. Lăsând veșnicia în
afara calculelor lor, trăiau pentru prezent.” – Ellen G. White, Educaţie, pp. 74–75
„Oamenii se întorceau către necredinţă şi materialism.” Sună cunoscut?
Cui nu-i place să deţină lucruri? Întrebarea este: Cum ştim că
lucrurile pe care le deţinem, chiar dacă sunt puţine, nu ne stăpânesc ele pe noi? Cui ar trebui să-I aparţinem şi care sunt dovezile
că suntem într-adevăr ai Lui?
Luni, 1 ianuarie

Umplerea hambarelor

3. Ce mesaj transmite Luca pentru noi, personal? Cum se aplică acest
îndemn persoanelor sărace?
Luca 12:15-21__________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Fie că suntem bogaţi, fie că suntem săraci, dorinţa de a avea ne
poate abate atenţia de la ce contează în mod real şi ne-o poate îndrepta către ce este trecător şi fără valoare în comparaţie cu viaţa
veşnică.
Poate că noi nu ne vom înclina niciodată în faţa vreunei statui de
aur sau de argint, dar suntem tentaţi să ne închinăm la aur şi argint,
doar că într-o altă formă.

Influenţa materialismului
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Pilda aceasta este valabilă în multe zone ale lumii, unde oamenii îşi dedică viaţa aproape exclusiv câştigării de bunuri. Vânzătorii
au transformat publicitatea la produsele lor într-o formă de artă la
scară globală. Întreaga lor strategie de marketing este clădită pe
ideea că fericirea sau satisfacţia depinde de obţinerea unui produs.
O companie de mare succes a creat un produs, ne-a determinat să
credem că avem nevoie de el şi apoi ni l-a vândut. Şi realitatea este
că metoda a funcţionat! Nici chiar creştinii, ale căror speranţe nu
sunt legate de lumea aceasta, nu sunt imuni la această înșelătorie.
4. Care este pericolul semnalat de Moise? Cum este posibil ca și cre
dincioșii să fie expuși acestui pericol?
Deuteronomul 8:10-14__________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Ce exemple poţi da, din Biblie sau din lumea contemporană,
de situaţii în care acumularea de averi şi de posesiuni materiale a
dus la creşterea spiritualităţii, a iubirii de Dumnezeu şi a dorinţei
după lucrurile cereşti şi spirituale? Prezintă-ţi răspunsul în cadrul
dezbaterii pe grupe.
Marţi, 2 ianuarie

Tentaţia materialismului

Publicitatea exercită o mare influenţă. Companiile cheltuiesc mi
liarde pentru a ne prezenta imagini cu produsele lor. Cel mai adesea,
ele apelează la persoane frumoase şi atrăgătoare care să le promoveze. Privim o reclamă şi ne vedem nu doar posesori ai produsului,
ci şi asemănători cu cei care îl recomandă.
Materialismul nu ar fi nici pe departe atât de eficient dacă senzualitatea nu s-ar întreţese subtil (sau mai puţin subtil) cu publicitatea. Strategia aceasta de publicitate are cea mai mare eficienţă, dar
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are un efect dăunător asupra creştinilor care se luptă cu pericolele
materialismului, deci asupra celor mai mulţi dintre noi.
5. Ce reprezintă ochiul în gândirea creştină? Care ar trebui să fie reacţia creştinilor faţă de imaginile subtile care ne invită să cumpărăm
lucruri care nu ne sunt cu adevărat necesare?
Matei 6:22-24__________________________________________________
______________________________________________________________

Publicitatea care asociază senzualitatea cu diversele produse
poate avea un impact puternic. Vânzătorii îşi vând produsele creând în mintea consumatorilor o stare de fascinaţie. Experienţa este
fantezie pură, dar funcţionează. Ea poate fi la limita misticului,
transportându-i pe oameni, chiar şi pentru o secundă, pe ceea ce
pare a fi un alt tărâm al existenţei. Ea devine o iluzie care nu oferă
cunoaştere sau adevăr spiritual, dar care este atât de atrăgătoare
şi de tentantă pe moment, încât mulţi oameni nu îi rezistă. O vrem
şi considerăm că o merităm, aşa că de ce să nu o obţinem? Numai
Dumnezeu ştie ce sume exorbitante au fost şi sunt cheltuite pe lucruri de care reclamele ne-au convins că avem nevoie!
6. Ce vicii se includ în „poftele firii pământeşti”?
Galateni 5:16___________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Miercuri, 3 ianuarie

Iubirea de sine

7. Care este elementul de legătură al textelor de mai jos?
Ezechiel 28:17__________________________________________________
______________________________________________________________

Influenţa materialismului
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Romani 12:3___________________________________________________
______________________________________________________________

Lucifer a ajuns să se creadă mai important decât era în realitate.
Când şi-a spus în sinea lui: „Voi fi ca Cel Preaînalt” (Isaia 14:14), el
şi-a manifestat dorinţa de înălțare, revendicând nişte drepturi pe
care nu le avea. Amăgirea de sine şi dorinţa de înălţare de sine au
fost cele două trăsături definitorii pentru el.
Textele acestea despre căderea lui Lucifer ar trebui să ne transmită ideea că păcatul originar îl constituie narcisismul, definit într-un
dicţionar drept „atenţie excesivă faţă de propria persoană; dragoste
de sine, vanitate”. Ce alte manifestări ale fiinţelor umane decăzute
indică mai clar de atât amăgirea de sine?
Trăsăturile acestea sunt totuşi mai frecvente decât ne gândim.
Arogantul Nebucadneţar s-a considerat mai însemnat decât era în
realitate (Daniel 4:30). Fariseii au ajuns să creadă acelaşi lucru despre ei înşişi (vezi Luca 18:11,12). Bogăţia, faima academică, sportivă
sau multe alte lucruri ne pot conduce şi pe noi la această amăgire
dacă nu suntem atenţi!
8. Cu privire la ce pericol ne avertizează Pavel?
1 Timotei 6:10__________________________________________________
Pavel îl instruieşte pe Timotei să se depărteze de mai multe tipuri de oameni răi (2 Timotei 3:1-5), printre care şi de „iubitorii de
bani”. Iubirea de bani poate alimenta încrederea exagerată în sine
şi atitudinea de grandomanie. Aceasta deoarece materialismul le
imprimă oamenilor foarte avuţi o importanţă de sine exacerbată. Ei
tind să aibă o părere mai înaltă decât se cuvine despre ei înşişi. Toţi
vor să fie bogaţi, spun ei, dar numai câţiva reuşesc! Bogaţii tind să
fie extrem de preocupaţi de sine, aroganţi şi lăudăroşi.
9. Ce idei din Filipeni 2:3 ne ajută să înţelegem de ce materialismul şi
atitudinile pe care el le poate alimenta sunt contrare idealului creştin?
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______________________________________________________________
______________________________________________________________

Joi, 4 ianuarie

Materialismul şi identitatea noastră

Sunt mulţi oameni care Îl iubesc pe Dumnezeu. Ei sunt atât de
legaţi de El, încât materialismul nu poate rupe această relaţie.
10. Ce înseamnă să fim ai lui Dumnezeu? În ce eroare existențială ne
poate duce materialismul?
Deuteronomul 7:6______________________________________________
______________________________________________________________

1 Petru 2:9_____________________________________________________
______________________________________________________________

1 Timotei 6:17,18_______________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Domnul Isus spune: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele… Despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15:5). Relaţia este directă şi clară. „Orice ascultare adevărată vine din inimă. Hristos a
lucrat în felul acesta. Şi, dacă noi consimţim, El Se va identifica în
aşa măsură cu gândurile şi cu ţintele noastre, încât va lega inima şi
mintea noastră cu voinţa Sa, astfel că, atunci când ascultăm de El,
vom împlini propriile îndemnuri” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus,
ed. 2015, p. 575.
Materialismul ne determină să ne definim pe noi înşine prin
ceea ce deţinem şi ce putem cumpăra. Iacov ne avertizează: „Aurul
şi argintul vostru au ruginit şi rugina lor va fi o dovadă împotriva
voastră; ca focul are să vă mănânce carnea! V-aţi strâns comori în

Influenţa materialismului

Instructori_1_2018.indd 17

17

10/10/2017 13:31:08

zilele din urmă!” (Iacov 5:3). Cuvântul „a strânge” de aici are sensul
de a acumula, de a agonisi. Mulţi îşi găsesc identitatea în comorile
pe care le agonisesc, fie ele multe ori puţine (Luca 12:19-21).
Materialismul este o formă de confuzie de identitate. Aceasta
înseamnă că, pentru mulţi dintre noi, identitatea se contopeşte cu
posesiunile noastre. Posesiunile ne acaparează inima, gândurile
(Matei 6:21). Unii spun: „Fără lucrurile mele, nu sunt nimic.” Ce trist
să ne identificăm doar prin averile noastre pământeşti! Ce mod superficial, efemer şi, în ultimă instanţă, inutil de a ne trăi viaţa, mai
ales dacă pretindem că suntem creştini! Prin cine sau prin ce ne
identificăm: prin faptul că suntem ai lui Dumnezeu sau prin posesiunile noastre?
În ce măsură este legat respectul faţă de tine însuţi de lucrurile
pe care le deţii?
Vineri, 5 ianuarie

Un gând de încheiere

„Astăzi, vrăjmaşul cumpără suflete foarte ieftin. «Fără plată v-aţi
vândut», spune Scriptura [trad. din KJV]. Unul îşi vinde sufletul pentru aplauzele lumii, altul, pentru bani; unul, pentru a-şi satisface pasiunile josnice, altul, pentru distracţiile lumeşti. Astfel de târguri se
fac zilnic. Satana se oferă să-i cumpere pe cei care au fost cumpăraţi
cu sângele lui Hristos şi îi cumpără ieftin, în ciuda preţului infinit
care a fost plătit pentru răscumpărarea lor.” – Ellen G. White, Mărturii pentru biserică, vol. 5, ed. 2016, p. 115
Materialismul este mijlocul prin care Satana urmăreşte să cumpere sufletele, îmbrăcându-l în ambalaje atrăgătoare. Materialismul
nu are gură, dar vorbeşte pe limba tuturor. Ştie cum să le promită şi
bogaţilor, şi săracilor plăcere şi satisfacţie şi să-i determine să spună: „Am aici tot ce-mi trebuie; de ce să mă mai intereseze altceva?”
Materialismul corupe astfel gândirea; îi determină pe oameni să-şi
pună încrederea în averile lor şi nu în Dumnezeu. Dar iată care este
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antidotul: „«Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu», zice Domnul oştirilor!” (Zaharia 4:6). Materialismul nu rezistă în faţa lucrării Duhului Sfânt, dacă ne încredem
în Dumnezeu şi ne decidem, prin harul Său, să-L primim ca Domn al
vieţii noastre.

BIBLIA ȘI CARTEA PROFEȚI ȘI REGI – STUDIU LA RÂND
Biblia: Mica 2 – Naum 1
1. Cui îi sunt prielnice cuvintele Domnului?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. Cum va fi rămășița lui Iacov în mijlocul multor popoare?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. Ce anume îl îndeamnă Domnul pe poporul Său să-și aducă aminte?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4. Despre cine spune Domnul că a fost aflat prea ușor?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Profeți și regi, capitolul 53
5. Cum erau nădejdea, energia, entuziasmul și hotărârea lui Neemia?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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MATERIAL PENTRU INSTRUCTORI
Obiective
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să înţeleagă deosebirea
dintre materialism şi aprecierea la justa lor valoare a lumii şi a
bunurilor materiale.
La nivelul sentimentelor: Să treacă prin acea transformare spirituală în urma căreia să se închine Dătătorului tuturor darurilor
bune, şi nu darurilor.
La nivel practic: Să ia decizia de a-şi întrebuinţa bunurile spre slava
lui Dumnezeu şi nu spre slava lor.
SCHIŢA STUDIULUI
I. Cunoştinţe: Scopul bunurilor materiale
A. Ce putem face pentru a ne proteja de ispita ataşării de bunurile
materiale?
B. Ce are de spus pilda cu grâul şi neghina (Matei 13:24-30) despre
lumea aceasta caracterizată de consumism şi comercialism?
C. Ce influenţă are atitudinea faţă de bunurile materiale asupra
identităţii personale?
II. Sentimente: Eliberarea de materialism
A. Cum este favorizată biruinţa asupra materialismului de biruinţa
asupra iubirii de sine?
B. Cum este facilitată creşterea noastră spirituală de eliberarea de
materialism?
III. Practic: Întrebuinţarea bunurilor spre slava lui Dumnezeu
A. Cum putem întrebuinţa posesiunile noastre pentru slava lui
Dumnezeu şi pentru a face lumea un loc mai bun?
B. Ce decizii concrete putem lua pentru a ne proteja de ispita acumulării de bunuri pentru noi?
Rezumat: Dumnezeu a lăsat binecuvântările materiale pentru bucuria noastră şi pentru dezvoltarea caracterului nostru. Când le folosim
pentru a-L onora şi pentru a ajuta făpturile create de El, suntem binecuvântaţi. Când devenim materialişti, pierdem binecuvântarea.
PAŞII ÎNVĂŢĂRII

1. Motivare
Pasajul central: Romani 12:1,2.
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Ideea de bază. Conformarea cu lumea prin iubire de sine şi prin
materialism compromite planul lui Dumnezeu de a ne transforma prin
înnoirea minţii noastre.
Studiul acesta este o introducere la tema administrării creştine. El
examinează principalul impediment în calea slujirii cu credincioşie:
materialismul. Pentru acest studiu, vom defini materialismul ca interes
preponderent sau exagerat pentru aspectele materiale, în raport cu
celelalte aspecte ale vieţii (intelectual, spiritual). Materialismul nu ţine
de mărimea avuţiei cuiva, ci de atitudinea lui faţă de ea.
Faceţi în grupă o comparaţie între Iov, care era un om extrem de
bogat, dar nu preocupat de averile sale, şi Acan (Iosua 7). Materialismul lui Acan a fost legat de o manta, de nişte argint şi de o placă de
aur – lucruri neînsemnate în comparaţie cu averile lui Iov. Dar lăcomia
l-a costat viaţa. Şi săracii, şi bogaţii sunt predispuşi către materialism.
Subliniază ideea că atât slujitorul care a primit un talant, cât şi slujitorul
care a primit cinci talanţi este chemat de Dumnezeu să fie un administrator credincios.
Activitate introductivă. Invită-i pe membrii grupei să se gândească
la perioada când erau copii şi să-şi amintească de un lucru sau de o
jucărie la care ţineau foarte mult. Le-au păstrat? Cine nu a putut dormi
noaptea trecută din cauză că nu le mai are? De ce şi-au pierdut lucrurile respective valoarea pe care o aveau în copilărie? Poate pentru că
acum au alte interese şi alte nevoi, pentru că s-au maturizat şi sunt preocupaţi de lucruri mai importante. Pavel scrie că înnoirea minţii prin
puterea divină învinge „potrivirea” cu chipul veacului acestuia. Din perspectiva maturităţii spirituale astfel dobândite, bunurile materiale par
ceva copilăresc şi de mică importanţă.
2. APROFUNDAREA STUDIULUI
Administrarea creştină şi materialismul au de a face cu caracterul şi
vizează, pe lângă aspecte emoţionale şi spirituale, şi mintea. Solomon
declara: „Ce gândeşte omul în inima lui, aceea este el” (Proverbele
23:7, trad. din engl.). Transformarea spirituală propusă de Dumnezeu
se produce prin intermediul gândurilor, prin procesele gândirii. Această redirecţionare a gândirii ne dă posibilitatea să ne concentrăm asupra lucrurilor de sus, nu asupra lucrurilor de pe pământ. Aşa putem
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avea o atitudine corectă faţă de realităţile materiale din lumea noastră:
le apreciem la justa valoare şi nu ne mai închinăm lor, ci Dumnezeului
cerului, care ni le-a oferit.
Comentariu biblic
I. Mintea înnoită ne protejează de materialism
(Recitiţi împreună în grupă Romani 12:1,2.)
În contextul acestui studiu, materialismul înseamnă conformarea
cu „chipul veacului acestuia”. Merită remarcat aici faptul că apărarea
de conformarea cu lumea este simbolizată prin jertfirea unei realităţi
materiale: trupul.
Jertfa aceasta este numită „slujbă duhovnicească” (Romani 12:1).
Multe traduceri moderne au substituit această expresie cu cuvintele
„închinare spirituală”, redare care are o bună susţinere (în limba română, NTR, ECDR – „închinare duhovnicească”). Dar şi redarea prin
„slujire rezonabilă” are o bună susţinere. Versiunile în limba engleză
The New English Bible şi The Revised English Bible vorbesc despre „închinarea cu mintea şi cu inima”. Traducerile acestea utilizează cuvinte care subliniază rolul intelectului. „Rezonabil” nu are aici sensul de
„acceptabil” (ca în expresia „preţuri rezonabile”), ci de „raţional, cu
judecată” (de exemplu, „orice om rezonabil ar proceda aşa”). Cuvântul
grecesc pentru „duhovnicească” este logikēn, de unde provine cuvântul „logic”. Prin urmare, sacrificarea realităţilor materiale este logică,
raţională, o închinare a minţii.
Practic vorbind, această apărare de conformarea cu lumea are loc
atunci când mintea se înnoieşte prin absorbţia gândurilor spirituale,
care iau locul gândurilor pământeşti. Pavel îi îndeamnă pe credincioşii
din Colose: „Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ”
(Coloseni 3:2). Domnul Hristos ne îndeamnă să căutăm mai întâi Împărăţia Sa (vezi Matei 6:33; vezi şi Matei 6:19-21), promiţându-ne că
lucrurile necesare (de ordin material, precum hrana şi îmbrăcămintea)
ne vor fi date pe deasupra. Încrederea în Dătătorul tuturor lucrurilor
şi nu în lucruri este cel mai bun scut împotriva relelor materialismului.
De discutat. Gândeşte-te cât timp şi câtă energie investim când
gândim la lucrurile din lumea aceasta, în comparaţie cu timpul pe care
îl petrecem ca să medităm la realităţile cereşti. În ce fel ne protejează
de conformarea cu lumea actul aducerii trupului ca „o jertfă vie”, ca
„slujbă” sau „închinare duhovnicească”?
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II. Atracţia poftelor omeneşti
(Recitiţi împreună în grupă 1 Ioan 2:15-17.)
Acelaşi autor care ne spune că Dumnezeu a iubit lumea atât de
mult, încât L-a dat pe Fiul Său ca jertfă (Ioan 3:16), ne îndeamnă să
nu iubim lumea. „Trebuie să fim atenţi la ce înţelegea Ioan prin lume,
kosmos. Creştinul nu ura lumea în sine. Ea era creată de Dumnezeu.
[…] Dar kosmos a căpătat un sens moral. A început să însemne lumea
despărţită de Dumnezeu. C. H. Dodd defineşte acest sens al cuvântului
kosmos: «Autorul nostru [Ioan] se referă la societatea umană în măsura în care este organizată pe principii greşite şi caracterizată de pofte josnice, valori false şi egoism.»” – William Barclay, The Daily Study
Bible:The Letters of John and Jude, 1976, p. 56. În Ioan 3:16, apostolul
utilizează cuvântul „lume” cu sensul de „oameni”. Aici însă, în 1 Ioan
2:15-17, îl întrebuinţează cu sensul figurat de spirit lumesc – preocupări şi ispite materialiste cotidiene care luptă împotriva vieţii spirituale.
Potrivit lui Ioan, lumea aceasta vine cu trei ispite. Prima este „pofta
firii pământeşti” (1 Ioan 2:16). În această poftă se cuprind pofta carnală, lăcomia şi alte pofte păcătoase.
A doua, „pofta ochilor” (1 Ioan 2:16), se referă la dorinţa omului de
a avea tot ce vede (lăcomia). În ambele cazuri, lucrurile poftite nu sunt
rele în ele însele. Ioan nu spune altceva decât că pofta necumpătată
după cele din lumea materială, mai presus de cele din lumea spirituală,
este greşită, chiar dacă lucrul dorit este bun în sine.
„Lăudăroşia vieţii” (1 Ioan 2:16) încheie triada ispitelor lumii. „Aici,
Ioan întrebuinţează un cuvânt grecesc deosebit de expresiv, alazoneia. Pentru moraliştii antici, alazon era omul care, pentru a se mândri,
pretindea drepturi asupra unor bunuri şi realizări care nu îi aparţineau.
Alazon este sinonim cu fanfaron; iar C. H. Dodd numeşte alazoneia,
«egoism vanitos. »” – Ibidem, p. 58. Ioan condamnă lauda aceasta de
sine zgomotoasă şi încercarea de a face impresie, cuplate cu subaprecierea domeniului spiritual.
De discutat. Cum defineşte Ioan cuvântul „lume” în 1 Ioan 2:15-17?
Ce înţelegem prin îndemnul pe care ni-l dă el de a nu iubi lumea? Arată
ce înţelege Ioan prin expresiile „pofta firii pământeşti”, „pofta ochilor”
şi „lăudăroşia vieţii”. De ce ne îndeamnă să ne ferim de ele?
3. APLICAŢIA
Este simplu să discutăm despre relele materialismului, dar nu este
la fel de simplu să eliminăm din viaţa noastră influenţa lui puternică.
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Societatea supercomercializată ne asaltează cu ispite. Discutaţi despre
metodele concrete de menţinere a atenţiei noastre către cer, în timp
ce întrebuinţăm binecuvântările materiale primite de la Dumnezeu.
Întrebări
1. Ce pot face pentru a-mi forma o concepţie echilibrată despre posesiunile materiale, în această lume în care sunt permanent îndemnat
să cheltuiesc?
2. În ce fel m-ar putea ajuta lucrul cu oamenii mai săraci să fiu mai
puţin egoist?
3. Care sunt beneficiile renunţării la sine?
4. Cum mă poate ajuta părtăşia cu credincioşii să am o atitudine
echilibrată faţă de binecuvântările materiale şi să păstrez distanţa faţă
de materialism?
5. Ce roluri au rugăciunea şi studiul biblic în ferirea de atitudinile
extreme?
4. ACTIVITATE
Ce facem cu banii spune foarte mult despre valorile şi preferinţele
noastre reale. Încurajează-i pe membrii grupei să participe la următoarele activităţi cu scopul autoexaminării.
Sugestii
1. Întocmeşte o situaţie lunară a cheltuielilor familiei. La finalul lunii, împarte cheltuielile pe categorii. Cât ai cheltuit pentru cerinţele
uzuale (alimente, îmbrăcăminte, întreţinere, transport)? Cât ai cheltuit
pentru lucruri neesenţiale (distracţii)? Cât ai investit în alinarea suferinţei oamenilor? Dar în Împărăţia lui Dumnezeu? Dar pentru dezvoltarea spirituală personală (cărţi spirituale, muzică spirituală etc.)? Cum
reiese că eşti în urma acestei analize: materialist sau spiritual?
2. Discutaţi în cadrul unui grup de prieteni sau în cadrul grupei
Şcolii de Sabat despre o acţiune spirituală realizată împreună (de ex.,
alimente pentru săraci, ajutor pentru persoane de vârsta a treia sau
copii neglijaţi etc.). Stabiliţi timpul şi locul. După desfăşurarea acţiunii,
discutaţi despre efectele ei asupra atitudinii voastre faţă de bunurile
materiale, despre impactul asupra relaţiilor cu prietenii şi membrii grupei şi asupra relaţiilor cu beneficiarii acţiunii.
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