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Cuprins

Studiul „Legea lui Dumnezeu - O lege a iubirii” se 
adresează copiilor de vârstă şcolară. În cadrul acestor lec-
ţii, copiii vor avea ocazia să se familiarizeze cu Legea lui 
Dumnezeu, cu cerințele ei, vor putea descoperi în aceasta 

dragostea lui Dumnezeu pentru toți oamenii. 
Pentru copiii mici fiecare lecţie conţine o poveste, o exem-

plicare a subiectului, pe înțelesul lor. 
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Prefaţa 
Preceptele Decalogului sunt adaptate pentru întreaga omenire şi au 

fost date pentru instruirea tuturor. Zece precepte scurte, dar cuprinzătoa-
re şi pline de autoritate cuprind datoria omului faţă de Dumnezeu şi faţă 
de semenii săi; şi toate, bazate pe marele şi fundamentalul principiu al 
iubirii. „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot 
sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău 
ca pe tine însuţi” (Luca 10:27; vezi, de asemenea, Deut.6:4-5; Lev.19:18). 
În Cele Zece Porunci, aceste principii sunt arătate în mod amănunţit şi 
făcute aplicabile la condiţiile şi împrejurările în care se află omul. 

Acestea au fost preceptele sfinte ale Decalogului, rostite în mijlocul 
tunetului şi flăcărilor de foc şi cu o minunată desfăşurare a puterii şi ma-
iestăţii Marelui Dătător al Legii. Dumnezeu a însoţit proclamarea Legii 
Sale cu manifestarea puterii şi slavei Sale, pentru ca poporul Său să nu 
uite niciodată scena aceasta şi pentru ca să li se poată înscrie în inimă o 
profundă veneraţie faţă de Autorul Legii, Creatorul cerului şi al pămân-
tului. El a dorit, de asemenea, să arate tuturor oamenilor sfinţenia, impor-
tanţa şi permanenţa Legii Sale.

Legea lui Dumnezeu din Sanctuarul din ceruri este marele original, 
după care poruncile înscrise pe tablele de piatră şi redate de Moise în cele 
cinci cărți ale sale erau o transcriere fără greş. Aceia care au ajuns la înţe-
legerea acestui punct important au fost conduşi astfel să vadă caracterul 
sfânt, neschimbător al Legii divine. Ei au înţeles ca niciodată mai înainte 
puterea cuvintelor Mântuitorului: „Câtă vreme nu va trece cerul şi pă-
mântul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege” (Matei 5:18). 
Legea lui Dumnezeu fiind o descoperire a voinţei Sale, o transcriere a 
caracterului Său, trebuie să dăinuiască veşnic, „ca un martor credincios în 
ceruri”. Nicio poruncă n-a fost anulată, nici o iotă sau o frântură de slovă 
din ea n-au fost schimbate. Psalmistul spune: „Cuvântul Tău, Doamne, 
dăinuieşte în veci în ceruri; toate poruncile Lui sunt adevărate, întărite 
pentru veşnicie” (Ps. 119:89; 111:7,8).

E.G.White
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Lecţia 1.

Nevoia de lege
„Să păziţi legile şi poruncile Mele: omul care le va împlini va 

trăi prin ele. Eu sunt Domnul!” Levitic 18:5.

La ce vă gândiți când auziți cuvântul lege sau legi?
Ați auzit desigur de legea circulației şi ştiți că, în conformitate cu aceas-

ta, există anumite reguli după care părinții voştri conduc autoturismul pe 
drumurile publice. Dacă nu ar exista anumite legi, fiecare şofer ar condu-
ce cum s-ar gândi că este mai bine. Totuşi neexistând o concordanță s-ar 
produce o mulțime de accidente fără ca cineva să dorească lucrul acesta. 
Și circulația pe şosele nu s-ar face în siguranță. Unii şoferi ar alege poate 
să circule pe partea dreaptă, iar alții pe stânga. Unii ar considera că pe 
drumurile înguste au prioritate, în timp ce altul, care vine din sens invers 
şi crede că de asemenea are prioritate, l-ar putea lovi frontal. 

LA CE SERVEȘTE LEGEA LUI DUMNEZEU
 a. Ca să fii fericit și protejat

1. Care este motivul pentru care Dumnezeu a dat poporului Său  
 legi și prescripții? Deuteronom 5:33. 

2. Ce protecție asigură Dumnezeu celor care nu doar că  
 împlinesc, dar și iubesc legea Sa? Psalmii 119:165. 

O lege are în primul rând un rol protector. Ea ne protejează de cei 
care sunt tentați să procedeze fără a se gândi la binele şi siguranța altora. 
Pentru aceştia ea poate fi înțeleasă ca o interdicție, pentru că ei doresc să 
facă lucruri în defavoarea semenilor şi prin lege sunt opriți. 
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 b. Ca să ai o viață lungă și o bună sănătate

Atunci când un proiectant realizează un aparat, fie că este vorba de 
obiect casnic, o cameră foto sau un uscător de păr, el ataşează acestuia un 
prospect de funcționare în care se precizează cu exactitate cum trebuie să 
se procedeze cu respectivul aparat. În acesta este menționat modul în care 
va fi conectat la sursa de curent, perioada când poate să funcționeze fără 
pauză, perioada de repaus de care trebuie să beneficieze etc. Dacă cel ce 
foloseşte aparatul nu ține cont de aceste instrucțiuni, durata funcționării 
sale poate fi una foarte scurtă. 

3. Ce asigurare de sănătate face Domnul celor care aleg să   
 păzească Cuvântul Său? Proverbe 3:5-8. Proverbe 4:20-22. 

„Ascultarea de ele ne asigură fericirea în această viaţă şi ne va ajuta în 
pregătirea pentru viaţa viitoare.” D.H. cap. De ce atâta lumină aupra refor-
mei sanitare? 

4. Cum contribuie atitudinea noastră față de lege, la lungimea  
 vieții noastre? Proverbe 3:1,2. 

Atunci când Dumnezeu l-a creat pe om a stabilit o serie de legi be-
nefice pentru buna lui funcționare. Astfel i s-a stabilit hrana care urma 
să-i asigure o bună sănătate, timpul de muncă, timpul de odihnă, modul 
în care urma să fie îmbrăcat, precum şi o serie de legi privind relația sa cu 
Dumnezeu – Creatorul şi cu semenii săi. 

 c. Ca să fii sfânt, deosebit

5. Ce fel de oameni dorește Dumnezeu să fim noi, cei care-L  
 iubim și-L respectăm? Levitic 20:7 
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6. Cum contribuie legea la atingerea acestui scop? Numeri 15:40;  
 Cine ne sfințește de fapt, legea sau Dumnezeu? Levitic 20:8. 

 d. Ca să nu uiți de Creatorul tău

7. Cum ne amintește Legea lui Dumnezeu de Cel care ne-a creat  
 și ne susține viața? Deuteronom 8:11. 

NESOCOTIREA LEGII

8. Care este definiția păcatului și ce legătură are acesta cu legea?  
 1 Ioan 3:4.

9. Ce se poate întâmpla într-o țară dacă nu există cineva care să  
 reglementeze activitatea oamenilor? Judecători 17:6.

Puteți să vă imaginați o țară fără legi, în care nu există cineva care să 
țină sub control acțiunile oamenilor?

Oricine poate intra în grădina ta şi să culeagă recolta. Dacă cineva 
doreşte, vine şi-ți ia maşina din curte şi o foloseşte cum îi place. Dacă 
cuiva nu-i place de tatăl tău, îl poate omorî. Și relele pot continua în acest 
fel, fără ca cineva să intervină pentru reglementarea situației, pentru că nu 
există o lege care să-i acuze pe vinovați. 

INTERDICȚIE SAU PROTECȚIE?

10. Pentru cine este legea lui Dumnezeu interdicție și pentru cine  
 este protecție? 1 Timotei 1:8-11; Psalmii 119:47.
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ŞTII SĂ RĂSPUNZI?
1.  Ce înțelegeți prin cuvântul „lege”? 
2.  Numiți cel puțin patru motive pentru care avem nevoie de o   
 lege. Explicați.
2.  Cum este numită în Biblie călcarea legii?
3.   Ce se întâmplă atunci când într-un grup social, care locuiește  
 împreună, nu există reguli sau legi?
4.   Cum consideri legea lui Dumnezeu: un protector sau un cod de  
 porunci care-ți restrânge libertatea?

Dați exemplu de reguli care există 
în familia voastră.

Discutați despre fiecare, stabilind 
care este beneficiul acestei reguli, ce 
s-ar întâmpla dacă ea n-ar exista, ce 
se întâmplă în cazul nerespectării ei. 

Considerați că aveți şi reguli care nu sunt benefice? 
Explicați.
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O poveste pentru cei mici

Nevoia de o lege
George s-a întors acasă. Mersese pentru prima dată la o nouă 

şcoală, pentru că familia sa îşi schimbase locuința. 
- Cum a fost astăzi? l-a întrebat mama în timp ce-i pregătea 

masa de prânz.
- Este o şcoală ciudată, spuse copilul cu oarecare tristețe în 

glas. Toți pereții sunt plin de reguli pe care trebuie să le respecți. 
Elevii nu au nici un pic de libertate. 

- Cum aşa?! se interesă mama. Nu aveți voie să mergeți în pau-
ză, să vă jucați, să vizitați bibioteca sau terenurile de sport?

- Ba da, spuse copilul. Dar sunt o mulțime de interdicții de 
care trebuie să ținem seama. De exemplu nu avem voie să părăsim 
şcoala decât la terminarea programului. Nimeni nu are voie să 
pătrundă în şcoală decât dacă prezintă portarului un act de iden-
titate şi specifică locul unde merge în şcoală, nimeni nu are voie să 
meargă la cancelarie, ci doar să prezinte problema sa elevului de 
serviciu, în sala de sport merg doar cei care au oră de sport şi nu-
mai însoțiți de profesor... şi multe alte reguli de acest fel, care mai 
de care mai ciudate. Îți dai seama că avem camere de luat vederi şi 
în toalete! Pur şi simplu suntem supravegheați la tot pasul. 

- Asta nu e rău deloc, spuse mama. Mi se pare că sunteți în 
siguranță. 

* * *
După câteva zile George s-a întors acasă foarte speriat. 
- Știi ce s-a întâmplat astăzi? a spus el mamei, uitând chiar să 

o salute înainte.  
- Doi băieți necunoscuți au pătruns în curtea şcolii, nu se ştie 

pe unde şi se pregăteau să meargă la vestiarul sălii de sport. Toată 
lumea bănuie că aveau de gând să fure ceva din lucrurile elevilor 
care erau la sală. Noroc cu camerele de luat vederi că au fost repe-
de observați şi s-a anunțat poliția. 
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- Hmm, se miră mama. Și eu chiar mă gândeam să propun la 
şedința cu părinții să vă desfințeze acele camere care vă restrâng 
libertatea şi vă stresează, mai adăugă ea cu subânțeles. 

- Acum cred că nu sunt chiar atât de rele, spuse George. Îți 
dai seama că puteam rămâne fără telefoane, fără ceasuri sau alte 
obiecte de valoare. 

- George, spuse mama, pentru oamenii corecți regulile nu sunt 
interdicții, ci doar beneficii şi măsuri de protecție. O cameră de 
luat vederi îl poate nelinişti doar pe cineva care intenționează să 
facă rău. În schimb, aşa cum se vede din situația care a avut loc 
astăzi, ele sunt de mare valoare. 

Copilul o aproba gânditor. 
- Tot aşa este şi cu legea lui Dumnezeu, a mai spus mama. 

Imaginează-ți că oamenii ar fi liberi să mintă, să fure, să ucidă. Ai 
putea trăi în siguranță într-un loc unde legea lui Dumnezeu nu 
este respectată?

- Nu, spuse copilul. Dar sunt şi anumite porunci, care nu pun în 
pericol viața cuiva. De exemplu, dacă cineva calcă porunca a doua, 
sau pe a treia... el nu afectează pe nimeni. 

- Pornca a doua şi a treia fac parte din cele patru porunci care 
reglementează relația noastră cu Dumnezeu. Și totuşi nerespec-
tarea lor afectează şi oamenii. Când cineva nu respectă porunca a 
treia, de exemplu, el va vorbi cuvinte urâte semenului său şi-l va 
întrista.

- Bine dar prima poruncă şi a doua... Cum poate beneficia ci-
neva de respectarea lor. 

- Dacă cineva Îl respectă pe Dumnezeu se va teme să facă şi cel 
mai mic gest necugetat față de aproapele său. De fapt, respectarea 
lui Dumnezeu atrage după sine respect pentru aproapele. Există 
oameni care, neținând cont de porunca divină, se închină altor 
dumnezei. Satan îi amăgeşte că aceştia le cer anumite sacrificii şi 
în numele zeilor ei fac chiar victime, omorând oameni, aducându-
şi copiii jertfă sau alte lucruri oribile. 

Iată de ce se cuvine să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru 
poruncile pe care le-a dat pentru binele nostru, al oamenilor. 
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Lecția 2 

O lege veșnică
„Legea lui Dumnezeu a existat înainte de crearea omului. 

Aceasta a fost adaptată la starea fiinţelor sfinte; chiar şi îngerii 
erau guvernaţi de către aceasta.” - ST 15 aprilie 1886

LEGEA PENTRU LOCUITORII CERULUI
1.  Ce dovadă avem că Universul funcționează după anumite legi  
 bine stabilite de Creatorul Său? Iov 38:8-12.

„La început, marea luptă s-a dat în legătură cu Legea lui Dumnezeu. 
Satana a căutat să dovedească faptul că Dumnezeu era nedrept, că Legea 
Sa era greşită şi că binele Universului cerea ca ea să fie schimbată. Atacând 
Legea, el ţinea să răstoarne autoritatea Autorului ei.” Patriarhi şi profeți, 
cap. Planul de mântuire. 

O LEGE NESCRISĂ
2. Aveau primii noștri părinți anumite legi după care se orientau  
 în activitatea sau odihna lor? Precizați una dintre poruncile pe  
 care le-au primit? Geneza 2:16,17.

„Dumnezeu putea să-l creeze pe om fără posibilitatea de a călca Legea 
Sa; El ar fi putut opri mâna lui Adam de a atinge fructul oprit; dar în cazul 
acesta omul n-ar mai fi fost un agent moral liber, ci un simplu automat. 
Fără libertatea de a alege, ascultarea sa nu avea să fie voluntară, ci forţată.” 
Patriarhi şi profeți, cap. Creațiunea.
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3. Cum a fost tras la răspundere Adam pentru nesocotirea acestei  
 porunci? Geneza 3:11 u.p.

„Deoarece Legea divină este tot aşa de sfântă ca şi Dumnezeu, nu-
mai cineva deopotrivă cu Dumnezeu putea face ispăşire pentru călcarea 
ei. Nimeni altul, ci numai Hristos putea să răscumpere neamul omenesc 
din blestemul Legii şi să-l aducă iarăşi în armonie cu cerul.” Patriarhi şi 
profeți, cap. Planul de mântuire. 

NERESPECTAREA LEGII
4. Ce acuzație i-a adus Dumnezeu lui Cain atunci când s-a   
 mâniat pe fratele său? Geneza 4:6. Deși nu exista o lege scrisă,  
 cum înțelegem că ea exista, pentru că nerespectarea ei însemna  
 păcat? Geneza 4:7. 

„Viaţa cea sfântă a lui Abel era o mărturie împotriva susţinerilor lui 
Satana că este cu neputinţă ca omul să ţină Legea lui Dumnezeu. Când 
Cain, împins de duhul cel rău, a văzut că nu îl poate stăpâni pe Abel, s-a 
înfuriat aşa de tare, încât i-a luat viaţa. Și, ori de câte ori se va afla cineva 
care va sta pentru apărarea dreptăţii Legii lui Dumnezeu, acelaşi spirit 
se va da pe faţă împotriva lui.” Patriarhi şi profeți, cap. Cain şi Abel puşi la 
încercare. 

5. Cum s-a dovedit Cain, primul fiu al lui Adam, un călcător  
 al legii? Geneza 4:8. Cu ce cuvinte l-a mustrat Dumnezeu  
 pentru călcarea acestei porunci? Geneza 4:9. 

LEGEA PĂZITĂ ÎNAINTE DE SINAI
6. Ce ne spune raportul biblic despre Avraam în legătură cu  
 atitudinea sa față de legea lui Dumnezeu? Geneza 26:5.
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7. Ce mustrare au primit copiii lui Israel din partea Domnului,  
 înainte ca ei să ajungă la Sinai, unde au primit legea scrisă?  
 Exod 16:28. 

„În împrejurările legate de căderea manei, avem dovada concludentă 
că Sabatul nu a fost instituit, aşa cum pretind unii, atunci când a fost dată 
Legea pe Sinai. Mai înainte ca izraeliţii să vină la Sinai, ei au înţeles că 
păzirea Sabatului este obligatorie pentru ei. Fiind obligaţi să adune în 
fiecare zi de vineri o porţie dublă de mană în pregătirea lor pentru Sabat, 
zi în care nu cădea mană deloc, natura sacră a zilei de odihnă era mereu 
întipărită asupra lor.” Patriarhi şi profeți, cap. De la Marea Roşie la Sinai. 

PREGĂTIRE PENTRU PRIMIREA LEGII
8. Ce instrucțiuni a primit poporul în vederea pregătirii pentru  
 primirea legii la Sinai? Exodul 19:10-13. 21

O ATMOSFERĂ ÎNFRICOȘĂTOARE
9. Ce evenimente au avut loc cu ocazia rostirii legii de către   
 Dumnezeu? Exodul 19:16.

„Dumnezeu dorea să facă din ocazia aceasta a rostirii Legii Sale o 
scenă de o măreţie înspăimântătoare, pe măsura caracterului Său înalt. 
Poporul trebuia să fie impresionat de faptul că tot ceea ce era în legătură 
cu slujirea lui Dumnezeu trebuia să fie privit cu cel mai mare respect.” 
Patriarhi şi profeți, cap. Legea dată lui Israel. 

10. Cum s-a manifestat poporul în această situație?  
 Exodul 20:18-19. Cum i-a încurajat Moise? Exodul 20:20. 
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ŞTII SĂ RĂSPUNZI?
1.  Există în Univers o lege după care funcționează toate   
 fenomenele naturii? Explicați. 
2.  Ce porunci au primit primii noștri părinți, imediat după ce au  
 fost creați și așezați în grădina Eden?
3.   Care a fost prima persoană care și-a permis să nu asculte de  
 porunca expresă a lui Dumnezeu
4.   Ce poruncă a călcat Cain, primul fiu al lui Adam? Știa el de  
 existența acestei porunci?
5.  Povestiți pregătirea pe care au făcut-o israeliții pentru a primi  
 legea la Sinai. 

Găsiți în Biblie experiența copii-
lor lui Israel cu ocazia primirii ma-
nei. Citiți şi identificați regulile care 
au fost date în legătură cu această 
manifestare a puterii lui Dumne-
zeu. 

Ce poruncă din lege respecta poporul, supunându-se 
regulilor pe care Dumnezeu li le-a dat cu ocazia căderii 
zilnice a manei?
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O poveste pentru cei mici

O lege veșnică
V-ați întrebat vreodată ce s-ar întâmpla dacă soarele ar refuza să 

mai apară pe cer? Sau dacă el ar alege să se depărteze cu „de la sine 
putere” câțiva kilometri de pământul nostru? 

Cum ar fi dacă legea gravitației, prin care omul poate să stea în 
poziție verticală şi se poate deplasa pe pământ, s-ar anula? 

Pământul este asemenea unei mingi uriaşe pe suprafața căreia se 
găsesc pomii, râurile, clădirile. Dacă acestea nu ar fi atrase de o forță 
din interiorul Pământului, ele nu ar putea sta pe pământ. Dar ele 
ascultă de Creatorul şi se supun Legilor Sale cu bucurie. 

Atunci când Dumnezeu a creat pământul, El S-a folosit de anu-
mite porunci. În raportul biblic citim: „Dumnezeu a zis: Să fie lumi-
nă. Și a fost lumină”. Lumina a ascultat de glasul lui Dumnezeu şi 
a venit pe pământ îndeplinindu-şi rolul ei de a lumina. Apoi apele 
s-au supus glasului Său şi s-au adunat unele deasupra, altele dede-
subt, lăsând ca întinderea, pe care Dumnezeu a numit-o cer, să le 
separe. Apele de jos au ascultat de asemenea de glasul Creatorului, 
separându-se în mări, oceane, râuri, pentru ca uscatul să se poată 
vedea între ele. 

Iarba şi pomii au răsărit din pământ la porunca lui Dumnezeu 
şi pământul a devenit o grădină frumoasă şi roditoare. Apoi soarele, 
luna şi stelele s-au aşezat exact în locul pe care Dumnezeu li l-a 
arătat, pentru a fi în slujba pământului, luminând ziua şi noaptea. 

Acesta este cel mai vechi raport pe care-l avem cu privire la 
modul minunat în care elementele naturii se supun Cuvântului 
lui Dumnezeu. Din totdeauna Universul a funcționat după legi 
bine stabilite şi nici un astru nu s-a opus, aşa cum un obiect făcut 
de mâini omeneşti se supune omului şi nu comentează nici chiar 
atunci când omul îl distruge. 

Biblia conține însă un raport trist al unei nesupuneri, nu din 
partea vreunei componente a Universului, ci din partea unei ființe 
create. Știți cine a fost prima ființă care s-a simțit restricționată de 
legea lui Dumnezeu?



15

Lucifer a fost cel mai onorat dintre îngerii cerului. El era con-
ducătorul corului îngeresc şi se bucura de o mare onoare şi cinste 
în fața tovarăşilor săi. La un moment dat în inima sa a încolțit in-
vidie, simțind că Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, primeşte o 
mai mare atenție din partea Tatălui. În mod subtil el a încercat să-i 
influențeze pe îngeri că legea lui Dumnezeu n-ar fi una corectă şi să 
le inspire ideea că dacă aceasta n-ar exista, ei ar fi mai fericiți. 

Credeți că avea dreptate? Să luăm un exemplu de pe pământ. 
Cain s-a mâniat pe fratele său şi pentru că acesta nu s-a supus sfa-
tului său, l-a omorât. Cain a desconsiderat porunca privitoare la 
uciderea cuiva şi n-a privit cu plăcere pedeapsa pe care Dumnezeu 
i-a dat-o. Totuşi atunci când Dumnezeu i-a spus că va fi pribeag şi 
fugar pe pământ, el nu s-a bucurat de această libertate, ci s-a temut 
că cineva putea să-l omoare. Acum el considera legea ca o protecție 
şi avea nevoie de ea. În îndurarea Sa Dumnezeu a adăugat o po-
runcă expresă în favoarea lui Cain, interzicând oricărui locuitor al 
pământului să-l ucidă pe acest copil neascultător. 

Revenind la Lucifer putem afirma cu toată certitudinea că el nu 
avea nici o justificare să se opună legii lui Dumnezeu. El nu avea 
dreptul acesta, pentru că nu el întemeiase Universului, prin urma-
re nu el răspundea de buna lui funcționare. Probabil că, în calitate 
de conducător al corului, şi el avea anumite pretenții de la îngerii-
corişti şi se bucura de respectul pe care aceştia i-l dădeau privind 
punctualitatea lor, atitudinea de supunere şi ascultare de care dă-
deau dovadă. În acest fel şi Dumnezeu are tot dreptul să aibă legi 
şi rânduieli pentru tot ceea ce-I aparține şi asupra cărora are putere 
deplină. 

Legea lui Dumnezeu este indispensabilă Universului. Chiar 
dacă oamenii sunt singurii care cred că le-ar fi mai bine fără ea, mai 
devreme sau mai târziu ei vor experimenta că ea le-a adus mult bine, 
iar dacă au ales să nu o respecte au de suportat consecințele. 

Copii, ascultați de Dumnezeu şi de părinții voştri! Faceți aceasta 
cu bucurie şi chiar dacă anumite restricții nu le înțelegeți acum, fiți 
convinşi că Dumnezeu, care vă iubeşte atât de mult încât a dat pe 
Fiul Său să moară pentru fiecare dintre voi, nu vă va cere nimic care 
v-ar aduce nefericire. 



16

Lecția 3. 

Prima poruncă
„Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egip-

tului, din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.” 
Exodul 20:2.

POPORUL PRIMEȘTE O LEGEA 
1. Cum s-a manifestat Dumnezeu cu ocazia rostirii celor zece  
 porunci? Deuteronom 33:2; Evrei 12:21.

„Dar bubuiturile tunetelor încetară; sunetul trâmbiţei nu se mai auzea; 
pământul se linişti. A urmat un timp de linişte solemnă şi apoi a fost au-
zită vocea lui Dumnezeu. Vorbind din întunericul dens care-L învăluia, 
stând pe munte, înconjurat de un cortegiu de îngeri, Domnul a făcut cu-
noscută Legea Sa.” Patriarhi şi profeți, cap. Legea dată lui Israel. 

2. Ce cuprinde legea lui Dumnezeu, în general? Luca 10:27.

„Zece precepte scurte, dar cuprinzătoare şi pline de autoritate cuprind 
datoria omului faţă de Dumnezeu şi faţă de semenii săi; şi toate, bazate 
pe marele şi fundamentalul principiu al iubirii.

PRIMA PORUNCĂ
3. Cum S-a prezentat Dumnezeu la începutul rostirii legii? 
 Exodul 20:2.

4. Care este prima poruncă a decalogului? Exodul 20:2,3. 
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DOAR LUI DUMNEZEU I SE CUVINE ÎNCHINARE
5. De ce este Dumnezeu singurul vrednic de închinarea?  
 Psalmii 100:3; Apoc. 4:11. 

“Datoria de a ne închina lui Dumnezeu se întemeiază pe faptul că El 
este Creatorul şi că Lui  Îi datorează existenţa toate celelalte fiinţe. Și 
peste tot în Biblie, unde este prezentată porunca Sa cu privire la respect şi 
închinare mai presus de zeii păgânilor, acolo este citată şi dovada puterii 
sale creatoare. “Căci toţi dumnezeii popoarelor sunt nişte idoli, dar Dom-
nul a făcut cerurile”. (Ps. 96:5). … Psalmistul zice “Să ştiţi că Domnul 
este Dumnezeu! El ne-a făcut ai Lui suntem”. (Ps. 100:3). “Veniţi să ne 
închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, 
Făcătorul nostru!” (Ps. 95: 6). Iar fiinţele sfinte care se închină lui Dum-
nezeu în ceruri declară,  ca motiv pentru care închinarea lor este datorată 
lui: “Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava , cinstea 
şi puterea, căci Tu  ai făcut toate lucrurile”.(Apoc. 4:11).” Tragedia veacu-
rilor, pag. 400. 

6. Ce experiență a avut Ioan, care subliniază faptul că doar  
 Dumnezeu merită închinare? Apocalipsa 22:8,9.  

ALȚI DUMNEZEI
7. Cum a dat poporul adesea dovadă de neascultare față de prima  
 poruncă a decalogului? Ieremia 35:15. 

8. Cum poate fi dovedită superioritatea lui Dumnezeu în fața  
 zeilor la care obișnuiesc să se închine oamenii? Ieremia 14:22. 
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IDOLI MODERNI
9. Care sunt câţiva dintre idolii moderni la care mulţi creştini se  
 închină astăzi? 1 Timotei 6:10; Filipeni 3:19.

“Mamona este idolul, la care se închină mulţi. Iubirea de bani, iubirea 
de avere, constituie pentru mulţi lanţul de aur, care îi leagă de Satana. Re-
nume şi onoruri lumeşti sunt idolii, la care se închină alţii. O viaţă egoistă 
şi comodă, lipsită de orice răspundere, este un alt idol, la care se închină o 
numeroasă clasă de oameni. Dar toate aceste lanţuri de robie trebuie rup-
te. Noi nu putem fi pe jumătate  ai lui Dumnezeu şi pe jumătate ai lumii 
acesteia. Nu suntem copii Lui, dacă nu suntem ai Lui cu totul.” Calea către 
Hristos,  pg.42,43).

10. Ce altă formă de depărtare subtilă de Dumnezeu poate fi   
 observată în zilele noastre? 2 Timotei 3:5 p.p.

„Aproape creştini, dar nu pe deplin creştini, deşi se simt a fi aproape de 
împărăţia cerurilor, ei nu vor putea intra în ea. Aproape, dar nu pe deplin 
mântuit, înseamnă a fi nu aproape, ci cu totul pierdut.” Parabolele Domnu-
lui, cap. Mărgăritarul de mare preț.
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ŞTII SĂ RĂSPUNZI?
1.  Precizați ce cuprinde legea lui Dumnezeu, prezentând cele  
 două mari principii ale ei. 
2.  Cum sună prima poruncă și la ce se referă ea?
3.   Explicați de ce Dumnezeu este singurul căruia I se cuvine  
 închinare?
4.   Ce tendință a manifestat poporul de-a lungul timpului,  
 manifestând lipsă de respect față de prima poruncă a  
 decalogului?
5.  Cum poate cineva călca prima poruncă, chiar dacă aparent nu  
 are un alt dumnezeu? Ce poate constitui un dumnezeu străin  
 căruia ne închinăm?

Citiți din Biblie experiența tână-
rului bogat care a mers la Domnul 
Hristos pentru a se interesa ce are de 
făcut pentru a moşteni viața veşnică 
(vezi Marcu 10:18-22). 

Precizați dacă acest tânăr res-
pecta cele zece porunci, aşa cum pretindea. În ce consta 
neglijența sa față de legea lui Dumnezeu?
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O poveste pentru cei mici

Să nu ai alți dumnezei 
în afară de Mine!

- Eu cred că porunca întâi nu îi are în vedere pe creştini, a spus 
Cristina mamei sale, în timp ce repetau împreună lecția şcolii de 
Sabat pentru copii. 

- Creştinii se încred în Dumnezeu şi-L consideră singurul care 
merită închinare, a mai adăugat ea.

- Și chiar numai lui Dumnezeu se închină creştinii? a întrebat-o 
mama. 

- Eu mă închin doar lui Dumnezeu, a spus fetița hotărâtă. 
- Poate că ai dreptate, dar aş vrea să urmărim împreună ce în-

seamnă să te închini unui alt dumnezeu. Uite, aici în lecția ta de 
şcoală de Sabat, scrie că a te închina la un zeu înseamnă să nu fii 
dispus să renunți la un lucru, atunci când Dumnezeu, Căruia pre-
tinzi că-I slujeşti, îți cere aceasta. 

Fata a rămas pe gânduri. Apoi şi-a amintit că într-o vineri, în 
timp ce se grăbea să termine de citit o carte cu poveşti pentru copii, 
a fost nevoită să renunțe la ea pentru a se pregăti pentru Sabat. 
A lăsat cu greu cartea deoparte pentru că povestirile erau atât de 
captivante... 

- Știu că uneori este greu să renuți la anumite lucruri, cum ar fi 
să nu poți citi anumite cărți, să nu poți să joci anumite jocuri sau 
să renunți să mergi în excursie cu colegii, pentru că aceasta este în 
Sabat. 

- Aşa este. Mai găseşte şi alți idoli la care trebuie să renunți dacă 
vrei să fii pe placul lui Dumnezeu. 

- Te referi la plăcerea de a mânca unele lucruri care nu sunt 
sănătoase sau a te îmbrăca aşa cum se obişnuieşte în lume, dar lui 
Dumnezeu nu-i place?

- Exact. Chiar şi calculatorul poate deveni la un moment dat un 
idol. Dacă cineva dedică mai mult timp acestuia, permițându-şi să 
hoinărească fără rost pe site-urile de pe internet, neglijând studiul, 
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rugăciuna, ajutorul pe care trebuie să-l dea în familie, poate consti-
tui un idol, un mod de a te închina altcuiva în timp ce Dumnezeu 
este neglijat. 

- Nu m-am gândit niciodată la aceasta, a recunoscut Cristina. 
Totdeauna am crezut că prima poruncă a decalogului nu poate fi 
neglijată de creştini. 

- Dumnezeu este Tatăl nostru, Cel care ne-a creat şi care ne 
menține viața, i-a mai explicat mama. El aşteaptă ca noi să avem 
toată inima îndreptată către El şi să-I slujim cu bunătate. Se în-
tristează atunci când lucrurile acestei lumi ne atrag atenția în mod 
deosebit şi noi uităm de El. Aşa cum părinții care se străduiesc să-i 
facă fericiți pe copiii lor, se bucură când ei apreciază eforturile lor, 
Dumnezeu este bucuros să ne vadă interesați de darurile pe care El 
ni le dă zilnic şi de bucuriile pe care ni le pregăteşte pentru veşnicie. 

- Crezi că a cheltui banii pe lucruri care nu sunt de neapărată 
nevie, este un fel de idolatrie? a întrebat Cristina.

- Da, a răspuns mama. Atâta timp cât există atâtea nevoi în lu-
crarea lui Dumnezeu, când banii noştri pot îmbrăca pe cei goi, pot 
hrăni pe cei flămânzi, pot contribui la răspândirea cuvântului lui 
Dumnezeu pentru cei care nu cunosc Evanghelia, nu este înțelept 
să-i cheltuim pe lucruri care ne sunt folositoare. 

Dumnezeu nu ne interzice să ne hrănim, să ne îmbrăcăm, să 
avem locuințe confortabile şi cu gust, dar există multe lucruri la 
care am putea renunța în favoarea nevoilor care sunt în lucrarea lui 
Dumnezeu. 

Ar trebui să privim porunca întâi, nu doar ca pe o interdicție de 
a sluji altor dumnezei, ci ca un privilegiu de a sluji Dumnezeului 
adeărat. Dumnezeii falşi pe care oamenii i-au inventat sunt foarte 
pretențioşi. A sluji unora dintre aceştia înseamnă a face jertfe în-
semnate, sacrificii, a-ți provoca chiar durere şi suferință. Aminteşte-
ți de slujitorii lui Baal din timpul lui Ilie care îşi făceau tăituri pe 
corp şi se supuneau unor chinuri până îşi pierdeau conştiența. Ei 
credeau că doar aşa îl vor îndupleca pe dumnezeul lor să-i asculte. 

Trebuie să fim recunoscători Dumnezeului nostru atotputernic 
şi să fim fericiți că este bun şi ne vrea doar binele. Iar dacă ne cere 
anumite lucruri, toate sunt doar în favoarea noastră. 
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Lecția 4.

Porunca a doua
„Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care 

sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât 
pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, 
Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc 
nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea 
neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de 
cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.” Exodul 20:4-6. 

UN MOD CORECT DE ÎNCHINARE

1. Ce poruncă clară a primit poporul cu privire la modul corect în  
 care urmau să se prezinte înaintea lui Dumnezeu? Levitic 26:1. 

„Porunca a doua opreşte închinarea la adevăratul Dumnezeu prin 
chipuri sau asemănări. Multe naţiuni păgâne susţineau că chipurile lor 
erau numai preînchipuiri sau simboluri prin care era adorată zeitatea, dar 
Dumnezeu a declarat o astfel de închinare ca fiind păcat. Încercarea de 
a-L reprezenta pe Cel Veşnic prin obiecte materiale coboară concepţia 
omului cu privire la Dumnezeu. Mintea fiind îndepărtată de la perfec-
ţiunea cea fără margini a lui Dumnezeu ar fi atrasă mai degrabă spre 
creatură decât spre Creator. Și, în măsura în care concepţia lui cu privire 
la Dumnezeu s-ar coborî, omul ar decădea.” Patriarhi şi profeți, cap. Legea 
dată lui Israel. 

2. Pentru care motiv Dumnezeu nu a luat niciun chip, atunci  
 când S-a prezentat la Sinai? Deuteronom 4:15-18. 
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DUMNEZEU COBORÂT LA NIVEL DE OBIECT
3. Ce fac adesea oamenii, deși nu au primit nici cea mai slabă  
 prezentare a imaginii lui Dumnezeu? Isaia 40:18-20. 

4. Cât de fără minte sunt oamenii care își fac singuri idoli, apoi  
 se închină la ei? Isaia 44:13-17. Cum îi consideră Dumnezeu?  
 Isaia 44:18-20. 

ÎNCHINAREA LA ELEMENTE DIN NATURĂ
5. Cum privește Dumnezeu tendința oamenilor de a se închina  
 la elementele naturii? Deuteronom 4:19. 

6. Cum au privit adevărații închinători acest obicei? Iov 31:26-28.  
 Cu toate acestea ce au făcut adesea oamenii? Ezechiel 8:16. 

OAMENII ASEMENEA DUMNEZEULUI LOR
7. Ce se va întâmpla oamenilor care se închină pe faţă idolilor  
 făcuţi din lemn sau piatră, sau idolilor cum ar fi    
 îmbrăcămintea, banii şi pântecelor lor? Psalmii 115:4-8

„Este o lege a sufletului omenesc, şi anume că prin privire suntem 
schimbaţi. Omul nu se va ridica niciodată mai sus decât concepţia lui 
despre adevăr, curăţie şi sfinţenie. Dacă mintea, fiinţa lui, nu se înalţă 
mai presus de nivelul firii pământeşti, dacă nu se ridică prin credinţă să 
contemple înţelepciunea şi iubire infinită a lui Dumnezeu, atunci omul 
se va cufunda mereu mai jos şi mai jos. Închinătorii falşilor dumnezei au 
înveşmântat zeităţile lor cu atribute şi pasiuni omeneşti şi astfel standar-
dul caracterului lor a fost coborât la asemănarea cu firea  pământească 
păcătoasă.” Patriarhi şi Profeţi, pg.80,81.
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8. Ce lucruri minunate se vor întâmpla cu noi dacă ne închinăm  
 Dumnezeului, Creatorul cerului şi al pământului?  
 2 Corinteni 3:18

   
“Priviţi la Hristos, priviţi la atracţioasa nobleţe a caracterului Său şi 

privind veţi fi schimbaţi în acelaşi chip al Lui. Ceaţa interpusă între Hris-
tos şi suflet se retrage, când privim prin credinţă peste umbrele infernale 
ale lui Satan şi vedem slava lui Dumnezeu în legea Sa şi neprihănirea lui 
Hristos.” C.B.-N.T. pg.173.

 
PREGĂTEȘTE-TE SĂ-L ÎNTÂLNEȘTI PE DUMNEZEU!

9. Ce pregătiri a făcut Iacov atunci când se pregătea să meargă la  
 Betel pentru a se închina Domnului? Geneza 35:2-4.   
 Cine altcineva a procedat în mod asemănător? 1 Samuel 7:3. 

10. Ce sfat dă apostolul Pavel în privința aceasta?  1 Corinteni  
 10:14. Cum putem fi închinători la idoli? 1 Corinteni 10:7.

„Prin idolatrie Pavel nu înţelege numai închinarea la idoli, ci şi preocu-
parea de sine, iubirea unei vieţi de uşurătate, satisfacerea apetitului şi a pa-
siunilor. O credinţă doar cu numele în Hristos, o îngâmfată cunoaştere a 
adevărului, nu face pe cineva creştin. O religie care nu caută altceva decât 
să mulţumească ochiul, urechea şi gustul sau care aprobă cedarea în faţa 
plăcerilor nu este religia lui Hristos.” Istoria Faptelor Apostolilor, cap. 30. 
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ŞTII SĂ RĂSPUNZI?
1.  La ce se referă porunca a doua din decalog?
2.  De ce credeți că este greșit a-l reprezenta pe Dumnezeu 
 printr-un obiect?
3.   De ce este greșit a ne închina elementelor din natură?
4.   Cum va fi transformat caracterul oamenilor, în funcție de 
 ființa pe care o admiră și căreia i se închină? 
5.  Dați exemple biblice în care bărbați de credință au considerat  
 necesar să renunțe la idolii lor pentru a se închina lui 
 Dumnezeu?

Găsiți un exemplu biblic în care o 
persoană, deşi era de acord să-şi ur-
meze soțul în a-L sluji pe Dumne-
zeu, şi-a păstrat şi idolii la care se 
închinase în familia tatălui său. Ce 
experiență tristă a avut ea în legătu-

ră cu acest procedeu?
Explicați modul în care Dumnezeu, deşi are îndelungă 

răbdare cu copiii Săi şi-i iubeşte pe fiecare dintre ei, nu 
poate accepta o slujire împărțită din partea lor. 
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O poveste pentru cei mici

Idolii noștri
Atunci când omul a fost creat şi aşezat în grădina Edenului, Du-

menzeu venea adesea să se întâlnească cu el şi-i vorbea în mod di-
rect. Îngerii erau de asemenea în apropierea familiei omeneşti şi era 
dispuşi să răspundă oricând întrebărilor şi nedumeririlor acestora. 

După ce a păcătuit, Adam şi soția sa au fost nevoiți să părăseas-
că frumoasa grădină. Ei s-au retras undeva în afara ei, iar prezența 
îngerilor care păzeau intrarea spre pomul vieții era o dovadă incon-
testabilă că fuseseră alungați. Cu toate acestea ei veneau adesea la 
poarta grădinii şi acest loc a deveni locul de închinare pentru prima 
familie şi pentru urmaşii acesteia. 

Grădina Edenului a fost luată la cer înainte de distrrugerea pă-
mâmtului prin potop. De atunci oamenii au comunicat cu Crea-
torul lor în mod indirect, ei primind uneori descoperiri divine, sau 
chiar prezența unor ființe îngereşti, dar niciodată Dumnezeu nu li 
S-a arătat față-n față. 

De-a lungul timpului, trăind în mijlocul popoarelor păgâne, co-
piii lui Dumnezeu au început să adopte obiceiurile lor. Cum pă-
gânii aveau zei imaginari pe care-i reprezentau în diferite forme 
(peşte, broaşte, chipuri cioplite), Israeliții au considerat că ar fi mai 
interesant să-şi facă anumite chipuri, prin intermediul cărora să-i 
aducă închinare lui Dumnezeu. 

Dumnezeu S-a arătat foarte supărat în privina acestei practici şi 
pedeapsa care a venit asupra poporului cu ocazia vițelului de aur de 
la Sinai, arată că El nu este de acord cu acest obicei păgân. 

Dumnezeu doreşte ca noi să ne adresăm Lui asemenea unui 
părinte, fără să recurgem la anumite forme de închinare, cum ar 
fi privirea vreunul chip, sărutarea vreunei statui, mişcarea mâinilor 
în semnul unei cruci sau rotirea în mâini a vreunui şir de mărgele. 
Pentru a fi complet rupți de realitate şi a rămâne în exclusivitate 
doar cu Tatăl nostru Ceresc, El ne cere o poziție de umilință, plecați 
pe genunchi şi cu ochii închişi, pentru ca nimic să nu ne atragă 
atenția şi să putem comunica liber cu Dumnezeu. 
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Aceasta este cea mai corectă poziție de închinare, poziție pe care 
Însuşi Domnul Hristos a folosit-o atunci când, trăind în această 
lume, Se adresa Tatălui Său Ceresc. 

Cei care obişnuiesc să se închine unor zei şi fac lucrul acesta prin 
intermediul idolilor, arată foarte mult respect pentru idolii lor. Ei îi 
poartă cu ei pretutindeni şi petrec mult timp în prezența lor. Sunt 
dispuşi să cheltuie o mulțime de bani pentru confecționarea lor şi 
nimic nu-i poate despărți de aceştia. 

Dumnezeu vrea ca noi să nu avem idoli intermediari, cu care să 
împărțim dragostea noastrăpentru El. Nu doreşte ca vreun lucru 
de mai mare sau mai mică valoare să ne răpească atenția mai mult 
decât Însăşi Prezența Sa. 

Pentru unii banii, bijuteriile, picturile de valoare sau sculpturile, 
reprezintă adevărați idoli. Ei investesc în obținerea unor astfel de 
valori şi le prețuiesc nespus. Alții îşi fac idoli din cărțile lor sau din 
alte obiecte pe care le consideră valoroase. 

Unii nu au idoli vizibili, dar dedicându-şi viața unor plăceri tre-
cătoare, fără a cere cont de pretențiile lui Dumnezeu cu privire la ei, 
sunt considerați idolatri, care prețuiesc mai mult astfel de delectări 
decât aprobarea divină. 

Pentru mulți satisfacerea gustului reprezintă idolul principal. Ei 
sunt preocupați tot timpul cu ceea ce vor mânca, sunt gata să aloce 
cel mai mult timp acestei plăceri, să-şi sacrifice chiar sănătatea con-
sumând produse care servesc doar gustului, dar care sunt în detri-
mentul bunei funcționări a organismului. 

Tu ce idoli ai? Ai vreun lucru la care ții mai mult decât la Dum-
nezeu? Există ceva la care n-ai fi în stare să renunți, chiar dacă ai şti 
că Dumnezeu Se va supăra pe tine? Ai vreo plăcere la care nu ai fi 
dispus să renunți, deşi ştii că nu este una bună şi că în curând îți va 
provoca mari neplăceri?

Dacă răspunsul la acestei întrebări este unul pozitiv, este timpul 
să ceri serios lui Dumnezeu, în rugăciune, putere să renunți la un 
astfel de idol. Cu siguranță că nu va fi uşor. Dar trebuie să ceri cu 
stăruință ca El să te ajute să poți face o alegere bună. După ce vei 
reuşi să te eliberezi, vei fi fericit şi, privind în urmă, te vei mira cum 
de ai putut pune un aşa mare preț pe un lucru care de fapt nu are în 
sine nici o valoare. 
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Lecția 5. 

Porunca a treia
„Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău; căci 

Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele 
Lui.” Exodul 20:7.

NUMELE LUI DUMNEZEU ESTE SFÂNT
1. Ce este scris despre numele lui Dumnezeu? Psalmii 111:9.  
 Cum S-a prezentat Dumnezeu lui Moise, atunci când acesta  
 i-a cerut să se prezinte? Exodul 3:13,14.

2. Ce asigurare primesc toți cei care cunosc numele Domnului și  
 se încred în El? Psalmii 9:10. Cum ar trebui să beneficiem de  
 numele Lui? Psalmii 20:7.

RESPECT PENTRU NUMELE LUI
3.  Care ar trebui să fie atitudinea noastră față de Numele lui   
 Dumnezeu? Psalmii 69:30; 96:2; 103:1. 

„Toţi trebuie să cugete asupra maiestăţii  Sale (a lui Dumnezeu), a 
curăţiei şi sfinţeniei Sale, pentru ca inima să fie mişcată de simţământul 
caracterului Său proslăvit; iar Numele Său sfânt să fie rostit cu respect şi 
solemnitate.” Patriarhi şi Profeţi, pg. 348)

4.  Asupra cărei tendințe omenești a atras Domnul Hristos   
 atenția ucenicilor?  Matei 23:8. 
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„În conformitate cu învăţăturile Scripturilor,   Dumnezeu este dezonorat 
când ne adresăm slujitorilor altarului cu denumirea de “venerabile”(“prea 
sfinţia”). Nici un muritor nu are dreptul să ataşeze acest cuvânt nume-
lui său sau numelui oricărei alte fiinţe omeneşti. Ea aparţine numai lui 
Dumnezeu pentru a-L deosebi de orice altă fiinţă omenească.  “Numele 
Lui este sfânt şi înfricoşat”. Noi dezonorăm pe Dumnezeu atunci când 
folosim acest cuvânt acolo unde nu trebuie folosit.” Fii şi fiice ale lui Dum-
nezeu, pg. 65.

CUVINTE NEPOTRIVITE PENTRU CREȘTINI
5.  Ce fel de cuvinte vor folosi creștinii în vocabularul lor?  
 Coloseni 3:8.

 
„Cuvintele aprinse, pline de pasiune n-ar trebui să fie rostite vreodată 

căci înaintea lui Dumnezeu şi a sfinţilor îngeri ele sunt ca nişte înjură-
turi.” Fii şi fiice ale lui Dumnezeu,  pg. 65.

6.  Care ar trebui să fie atitudinea noastră față de lucrurile sfinte  
 și în mod deosebit față de locul unde ne întâlnim în mod  
 deosebit cu Domnul? Eclesiastul  5:1,2.

 

„Veneraţia trebuie arătată şi pentru numele lui Dumnezeu. Niciodată 
n-ar trebui ca acest nume să fie rostit cu uşurinţă şi nepăsare. Chiar în 
rugăciune repetarea lui frecventă sau inutilă trebuie evitată…” Educația, 
cap. 1. 

RESPECT ÎN ÎNCHINARE ȘI LAUDĂ
7. Cum vrea Dumnezeu să cântăm şi să ne rugăm? 1 Corinteni  
 14:15. Ce înseamnă aceasta?

„Multe cântece moderne creştine repetă numele lui Dumnezeu şi al 
lui Isus de prea multe ori în cântare. Știţi ce este rău în aceasta? Când 
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pronunţi numele cuiva de prea multe ori, el devine comun ca oricare alt 
nume. Și noi putem dezonora numele lui Dumnezeu fără să ne gândim 
la înţelesul cuvintelor pe care le cântăm sau râzând în timpul cântării.” 
Testimonies vol. 1, pg. 144. 

8.   Ce fel de vorbire vor folosi creștinii și cum privește Dumnezeu  
 acest mod de procedare? Efeseni 5:19. Ce fel de cântare este  
 plăcută Domnului? Psalmii 47:7. 

„Toţi trebuie să cânte cu spiritul şi cu priceperea. ... Cu cât poporul lui 
Dumnezeu devine mai corect şi mai armonios în cântare, cu atât mai mult 
va fi preamărit El; cu atât mai multă binecuvântare va avea comunitatea 
şi cu atât mai favorabil vor fi influenţaţi necredincioşii.” Testimonies, vol.1, 
pg. 144.

DEZONOARE ADUSĂ PRIN FAPTE
9. Unii oameni iau în deşert numele Domnului numindu-se pe  
 sine creştini, în timp ce trăiesc ca necredincioşii. Ai păţit şi tu  
 aşa? Cum îi numeşte Hristos pe aceşti creştini? Matei 15:8-9.

10. Prin ce comportament îi putem determina pe oameni să  
 dezonoreze numele Său? Romnani 2:21-24. 

„Dispreţuind cerinţele celui sărman, suferind şi plin de păcate, ne do-
vedim trădători faţă de Hristos. Creştinismul are o putere atât de mică 
în lume pentru că oamenii se fălesc cu numele lui Hristos, dar viaţa lor 
Îi tăgăduieşte caracterul. Numele Domnului este dezonorat din această 
cauză.” Cugetări, cap. 7. 
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ŞTII SĂ RĂSPUNZI?
1.  Ce reprezintă pentru tine numele lui Dumnezeu?
2.  Ce greșeli fac adesea creștinii în legătură cu rostirea numelui  
 lui Dumnezeu? 
3.   Ce fel de cuvinte reprezintă de asemenea o afensă adusă lui  
 Dumnezeu de către cei care pretind că-I slujesc?
4.   Ce învățătură avem din cuvântul lui Dumnezeu cu privire la  
 cântare?
5.  Cum putem călca porunca a treia, în mod indirect, prin faptele  
 noastre?  

Găsiți în Biblie numele unor oa-
meni care, prin comportamentul 
lor, au adus dezonoare Numelui lui 
Dumnezeu:

- cel mai puternic tânăr menționat 
în Biblie

- un profet renumit care avea un animal înțelept
- un ucenic îndrăzneț, care s-a antrenat în discuții cu 

cei care-L disprețuiau pe Isus
- un preot bun, dar nehotărât şi prea îngăduitor cu co-

piii lui
- un misionar supărat pe Dumnezeu care a încercat să 

fugă de fața Lui.
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O poveste pentru cei mai mici

Respect pentru Dumnezeu

Porunca a treia se referă tot la relația omului cu Dumnezeu. Ea 
atrage atenția asupra faptului că se cuvine să avem cel mai mare 
respect față de Cel care ne-a creat şi răscumpărat, prin moartea 
Fiului Său. 

Adesea, în mijlocul nenumăratelor nemulțumiri care-i necăjesc,  
neînțelegând planul lui Dumnezeu față de ei, oamenii sunt gata 
să-L acuze pe Dumnezeu de ceea ce li se întâmplă. Deoseori se 
aud injurii, cuvinte jignitoare, vorbe de desconsiderare la adresa 
lui Dumnezeu, cu toate că El nu este vinovat pentru niciuna din 
consecințele grave ale păcatului pe care oamenii le au de suportat. 

Dar nu numai la aceasta se referă porunca a treia. Ea opreşte 
orice rostire fără rost a numelui lui Dumnezeu, orice aluzie nefi-
rească la adresa Sa. 

Ați folosit vreodată expresii ca: „Doamne fereşte!” sau ”O, my 
God!”? Chiar şi aceste expresii, deşi par nevinovate, aduc dezo-
noare lui Dumnezeu. El este sfânt şi numele Său trebuie rostit cu 
reverență şi cu teamă. 

Numele lui Dumnezeu este de asemenea dezonorat atunci 
când copiii lui Dumnezeu se comportă altfel de cum s-ar cuveni 
unor creştini. Oamenii din jur ştiu foarte bine care ar trebui să 
fie caracterul unui om temător de Dumnezeu. Ei sunt surprinşi 
când, contrar aşteptărilor, un pretins păzitor al Sabatului se mânie, 
minte, înşeală, desconsideră pe cineva, vorbeşte nepoliticos, se îm-
bracă necuviincios, este văzut în locuri în care nu poate fi chemat 
numele Tatălui Ceresc.  

Dacă aveți respect față de Dumnezeu, dacă-I iubiți cu adevărat 
şi vă considerați copii ai Săi, purtați-vă ca nişte adevărați prinți. 
Nu vă permiteți să rostiți glume proaste, expresii înjositoare şi de-
gradante; nu vă lăsați atraşi de reacția grupului, unindu-vă cu ei în 
fapte înjositoare cum ar fi disprețul față de cineva, acte de necin-
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ste, nesinceritate, trădare sau orice altceva care ar aduce dezonoare 
poziției voastre de copii ai Celui Prea Înalt. 

Să nu vă fie ruşine să-L recunoaşteți pe Hristos ca Prieten al 
vostru. El nu se ruşinează de voi în fața Universului şi-I place să 
le prezinte ființelor necăzute pe prietenii Săi cărora le pregăteşte 
locuințe în Împărăția Cerurilor şi pe care va merge în curând să-i 
aducă Acasă. 

În relațiile voastre cu prietenii pământeşti, nu ezitați să le 
spuneți că voi aveți un Prieten în care aveți deplină încredere şi 
care nu vă va trăda niciodată. Poate că unii vor râde de voi, pentru 
un timp, dar văzând comportamentul vostru frumos, odată cu tre-
cerea timpului, vă veți câştiga încrederea şi respectul celor din jur. 

Nu vă permiteți să vă antrenați în glume lipsite de respect, în 
care numele lui Dumnezeu, activitatea Sa sau a celorlalte ființe 
cereşti  reprezintă subiectul unor bancuri sau anecdote. 

Vi s-a întâmplat vreodată ca în timpul unui extaz de fericire, în 
grupul din care faceți parte, să se facă o glumă proastă pe seama 
părinților sau a fraților voştri? Cum v-ați simțit într-o asemenea 
ocazie?

Aşa cum pe oricine îl deranjează glumele disprețuitoare pe 
seama celor dragi, simțiți-vă la fel de inconfortabil când prietenii 
voştri îşi permit să facă glume pe seama divinității. Nicidecum nu 
vă lăsați distrați de astfel de atitudini. Dumnezeu S-ar simți ofen-
sat, Domnul Hristos Se va întrista aşa cum a făcut-o, atunci când 
Petru l-a tăgăduit, în sala de judecată.

Cât de umilitor a fost pentru ucenicul îndrăzneț altădată, gata 
să dea replici şi să ia cuvântul, să recunoască faptul că este un tră-
dător! 

Atunci când cineva vă cere să jurați pe Dumnezeu faptul că ce 
spuneți este adevărat, trebuie să procedați cu înțelepciune. Dum-
nezeu poate fi luat ca martor că cele mărturisite de voi reprezintă 
doar purul adevăr, dar nu vă grăbiți să rostiți jurăminte. Dacă de 
obicei spuneți numai adevărul, cei care vă cunosc nu se vor îndoi 
de sinceritatea voastră, iar dacă totuşi o vor face, lăsați pe Dum-
nezeu să rezolve orice problemă, temându-vă cu respect să aduceți 
vreo dezonoare Numelui Său Sfânt.  



34

Lecția 6.

Porunca a patra
„Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi 

şase zile şi să-ţi faci lucrul tău.
Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului 

Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul 
tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici 
străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul ce-
rurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea 
S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a 
sfinţit-o.” Exodul 20:8-11.

ZIUA DE ODIHNĂ
1.  Asupra cărui aspect din viața noastră ni se atrage atenția în  
 porunca a patra? Exodul 20:8-11. 

2.   Care zi din săptămână a fost pusă deoparte, ca zi deosebită,  
 chiar de la Creațiune? Geneza 2:2,3.  Care zi este, potrivit  
 Bibliei, ziua a șaptea? Matei 28:1.

PĂZIREA SABATULUI
3.  Care sunt cerințele poruncii a patra? Exodul 31:15.
 

4.  Cum trebuie serbat Sabatul? Leviticul 23:3 p.p. Fapte 16:13.
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„Părinţi, mai presus de orice, aveţi grijă de copii în sabat. Nu le per-
miteţi să calce ziua sfântă a lui Dumnezeu jucându-se în casă sau afară. 
Voi puteţi la fel de bine să călcaţi sabatul când îi lăsaţi pe copii să-l calce. 
Când le permiteţi să hoinărească şi să se joace în sabat, Dumnezeu vă pri-
veşte pe voi drept călcători ai sabatului.” Îndrumarea copilului, cap. 24:29

ACTIVITĂȚI POTRIVITE PENTRU ZIUA DE ODIHNĂ
3.  Ce obișnuia Domnul Isus să facă în Sabat? Luca 13:10. Ce vor  
 face în zilele noastre copiii lui Dumnezeu în ziua de Sabat?

„Taţii şi mamele trebuie să facă o regulă ca în sabat copii lor să meargă 
la serviciul divin, regulă pe care ei înşişi trebuie s-o impună prin exemplul 
lor.” Îndrumarea copilului 24:18.

4.  Ce întrebare se pune adesea cu privire la ziua de Sabat?  
 Marcu 3:4. Ce explicație a dat Domnul Hristos celor care-L 
 acuzau de călcare de Sabat pentru faptul că făcea vindecări în  
 această zi? Matei 12:10-13. 

ÎNCHINARE ÎN SABAT
5.  Cu ce fel de îmbrăcăminte vor veni închinătorii înaintea lui  
 Dumnezeu, în Sabat? Psalmii 29:2. Ce înseamnă podoaba  
 creștinului? 1 Petru 3:3,4; 1 Timotei 2:9, 10. 

„Toţi trebuie să aibă un costum special pentru sabat care să fie purtat 
când merg la serviciul divin în casa lui Dumnezeu. În timp ce nu trebuie 
să ne conformăm modei lumeşti, nu trebuie nici să fim indiferenţi cu pri-
vire la înfăţişarea noastră exterioară. Să fim îngrijiţi şi ordonaţi, totuşi fără 
podoabe.” 6 T. pg. 355. 
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6.  Ce sistem de învățătură a rânduit Dumnezeu pentru ziua de  
 odihnă? Luca 2:46; Luca 4:16.20.

„Școala de sabat oferă părinţilor şi copiilor ocazia de a studia Cuvântul 
lui Dumnezeu. Dar pentru a câştiga beneficiile dorite din şcoala de sabat, 
atât părinţii cât şi copiii trebuie să dedice timp studiului lecţiunii căutând 
să obţină o cunoaştere amănunţită a faptelor prezentate şi a adevărurilor 
spirituale pe care aceste fapte sunt destinate să le înveţe. Ar trebui în spe-
cial să impresionăm mintea tineretului cu importanţa căutării semnifica-
ţiei depline a versetelor în studiu.” Î.C. cap. Biblia în cămin. 

ODIHNĂ ÎN SABAT
7.   Ce fel de odihnă ar trebui să avem în această zi deosebită?
 Leviticul 16:31.

„Nu vă irosiţi orele preţioase ale sabatului dormind. În sabat dimineaţa 
familia trebuie să fie în mişcare devreme. Dacă se trezesc târziu, se naşte 
confuzie şi agitare în pregătirea pentru dejun şi pentru şcoala de sabat 
precum şi grabă, înghesuială şi nerăbdare. În felul acesta, apar sentimente 
nesfinte în cămin. Sabatul desacralizat astfel devine o plictiseală şi sosirea 
lui este privită mai degrabă cu teamă decât cu iubire.” 6 T. p. 357.

8.  Ce simțământ ne va aduce odihnă deosebită și pace deplină în  
 ziua Sabatului? Iov 22:21. 

LAUDA POTRIVITĂ PENTRU ORELE DE SABAT

9.  Ce vor face copiii lui Dumnezeu în mod deosebit în orele   
 sfinte ale zilei de odihnă? Psalmii 66:17; Proverbe 15:23. 
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ŞTII SĂ RĂSPUNZI?
1.  Ce ne cere porunca a patra?
2.  Cum se pregătesc copiii lui Dumnezeu pentru Sabat?
3.   Ce activități sunt potrivite pentru ziua de odihnă?
4.  Cum se vor odihni în Sabat copiii lui Dumnezeu?
5.  Ce vor face credincioșii în cadrul adunărilor din ziua de Sabat?

Găsiți în Biblie experiența tris-
tă a unui bărbat care şi-a permis să 
desconsidere ziua de odihnă şi a ales 
să adune lemne în această zi. 

Ce pedeapsă a primit acesta din 
partea Domnului?

10.  Ce așteaptă Dumnezeu să povestim altora în adunările  
 publice? Romani 10:10. 
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O poveste pentru cei mai mici

Sabatul - o zi binecuvântată

Obişnuieşti ca după ce realizezi un lucru frumos să-ți iei timp să-l 
admiri, să te bucuri de lucrarea mâinilor tale?

Să zicem că ai făcut un desen superb, sau ai modelat un cățeluş din 
plastilină, sau ai făcut o felicitare frumoasă cu flori presate... Nu-i aşa 
că o aşezi în fața ta, la o oarecare distanță, de la care se poate vedea 
mai bine şi o admiri? Acesta este un moment frumos, de satisfacție şi 
prețuire a operei pe care tocmai ai realizat-o. 

După ce, timp de şase zile, a creat această lume, având grijă ca şi 
în cel mai mic amănunt totul să fie perfect, a dedicat cea de a şaptea 
zi unei odihne binemeritate în care avea posibilitatea să admire în 
linişte propria creație. Mai mult decât atât, a binecuvântat această zi 
şi a oferint-o în dar familiei omeneşti pentru a o folosi în acelaşi scop: 
acela de a se repausa de lucrul obişnuit din cursul unei săptămâni şi a 
avea posibilitatea să mediteze la lucrurile mărețe cu care Dumnezeu 
i-a binecuvântat. 

După căderea în păcat Sabatul nu şi-a pierdut cu nimic din 
importanța sa. El a devenit chiar mai important pentru omul păcătos 
care, în starea aceasta de slăbiciune şi continuă decădere, ar fi putut 
să-L uite pe Dumnezeu şi să treacă nepăsători pe lângă lucrarea mâi-
nilor Lui. 

„Adu-ți aminte de ziua de odihnă”, a spus Dumnezeu, cu ocazia 
formulării unei legi scrise, pe Sinai. El ştia că oamenii ar putea ori-
când uita de această zi deosebită şi s-ar putea avânta uşor în treburile 
obişnuite ale vieții. „Să o sfințeşti” suna în continuare porunca sfântă. 
A sfinți ceva înseamnă a nu-l folosi oricum, cu neglijență, ci doar în 
scopuri deosebite, pentru care este destinat. 

Prin urmare Sabatul nu avea să fie folosit oricum de cei care do-
resc să-I slujească lui Dumnezeu. El va fi o zi deosebită, de repaus, 
studiu, meditație şi laudă la adresa lui Dumnezeu. 

Vă imaginați cât de diferită ar arăta lumea noastră dacă oamenii 
ar fi ales să respecte această zi? În primul rând nu ar fi existat oa-
meni care să nege existența lui Dumnezeu. Apoi nu ar fi existat hoți, 
tâlhari, răufăcători, oameni cu înclinații spre rău şi dedați păcatului, 
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pentru că timp de şase zile nu ai timp să te pierzi cu totul în hao-
sul păcatului şi oricât de mult te-ai fi afundat, dacă-ți propui să te 
opreşti în ziua de Sabat, aceasta ar fi suficientă pentru meditație, 
reculegere şi remuşcare. 

În Sabat Dumnezeu doreşte să ne oprim nu doar de la lucrul 
mâinilor noastre, ci să lăsăm mintea să mediteze asupra relației care 
există între noi şi Dumnezeu. Este timpul dedicat reflectării asupra 
faptelor noastre, timpul reînoirii legământului nostru cu Dumnezeu, 
ziua în care putem face mărturisiri Tatălui nostru ceresc şi să-I ce-
rem ajutor în continuare. 

Pentru ca Sabatul să fie o zi pe care să o aşteptați cu bucurie, nu o 
priviți ca pe o zi de restricții, în care nu aveți voie să faceți ce vă place. 
Gândiți-vă mai degrabă că Tatăl Ceresc vă rezervă un timp deosebit 
în care ar dori să vă simțiți bine într-o relație strânsă cu El; zi în care, 
neavând alte preocupări, puteți asculta în linişte făgăduințele Lui, 
puteți avea o nouă dovadă a dragostei pe care o are față de voi. 

Cum vă simțiți când tatăl sau mama voastră vă spun că au timp 
să stea de vorbă cu voi, să vă povestească câte ceva de când erați mici, 
să vă facă cunoscut planurile pe care le au față de voi, să vă răspundă 
la întrebările ce vă preocupă? Nu-i aşa că este interesantă această 
propunere, chiar dacă ați fi nevoiți ca pentru această întrevedere să 
renunțați la un alt plan de joacă sau distracție? 

Acelaşi lucru îl doreşte Dumnezeu pentru voi în zilele de Sabat. 
Este ziua în care vrea să vă vorbească, să vă spună că vă iubeşte şi că 
are planuri mărețe pentru voi, dorind să vă ia într-o zi acasă, acolo 
unde pregăteşte pentru fiecare locuințe superbe. 

Priviți-L în natură! Admirați florile, iarba, pomii! Priviți cu 
atenție norii, stelele şi cerul senin şi asigurați-vă că toate au fost cre-
ate doar pentru fericirea noastră, a oamenilor! Citiți apoi Biblia, cu-
vântul sfânt! Opriți-vă asupra scenelor din viața Domnului Hristos 
şi admirați bunătatea Sa, bucuria cu care a ales să vină în această 
lume, să trăiască în mijlocul oamenilor pentru a-i ajuta şi a le veni în 
ajutor! Admirați altruismul care L-a determinat să aleagă să sufere 
în locul meu şi al tău, să moară pe crucea Golgotei pentru a ne asi-
gura fiecăruia viața veşnică!

 Sabatul este într-adevăr o mare binecuvântare pentru cei care 
reuşesc să-i înțeleagă pe deplin însemnătatea. Pe Noul Pământ Sa-
batul va fi de asemenea o zi deosebită în care cei mântuiți se vor 
bucura de părtăşie unul cu altul şi cu Dumnezeul lor. 
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Lecția 7. 

Serbarea Sabatului
„Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului.” Luca 6:5.

PRIMIREA SABATULUI
1.  Când începe o zi de Sabat? Neemia 13:19. 

„La apusul soarelui, în seara zilei de pregătire, trâmbiţele au sunat, 
semn că Sabatul începuse.” H.L.L. cap. În mormântul lui Iosif. 

2.  Cum vor aștepta copiii lui Dumnezeu ziua de Sabat?  
 Coloseni 3:16.

„Înainte de apusul soarelui toate lucrările lumeşti să fie lăsate deoparte 
şi toate ziarele lumeşti să fie date la o parte din vedere. Părinţi, explicaţi-le 
copiilor ceea ce faceţi şi scopul pentru care procedaţi în felul respectiv, iar 
ei să ia parte cu voi în pregătirea pentru a ţine sabatul potrivit cu porunca...

Sabatul se deschide cu serviciu de închinare în familie.  Înainte de apusul 
soarelui, membrii familiei să se adune pentru a citi Cuvântul lui Dumne-
zeu, a cânta şi a se ruga.” Îndrumarea copilului, cap. Sabatul, ziua bucuriei. 

PREGĂTIRI SPECIALE
3.  Ce pregătiri suplimentare se vor face pentru a respecta Sabatul  
 așa cum se cuvine? Exodul 16:23; Ieremia 17:21.

„Vinerea, pregătirea pentru Sabat să fie terminată. Vedeţi ca toată îm-
brăcămintea să fie pregătită şi toată pregătirea hranei să fie gata. Ghetele 
să fie lustruite şi baia să fie făcută. Este cu putinţă a face lucrul acesta. 
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Dacă faceţi din lucrul acesta o regulă, puteţi realiza toate acestea. Sabatul 
nu trebuie să fie folosit pentru reperarea hainelor, pentru gătitul mâncă-
rii, pentru căutarea de plăceri sau pentru ori care altă ocupaţie lumeas-
că. Înainte de apusul soarelui, orice ocupaţie lumească să fie lăsată de o 
parte şi toate revistele lumeşti să fie date la o parte.” 6 T. cap. Cultivarea 
ospitalității. 

4.  Ce alte pregătiri mai sunt necesare înainte de începerea orelor  
 sfinte ale zilei de Sabat? Efeseni 4:26. Matei 5:23,24. Cum se  
 vor apropia credincioșii de prezența lui Dumnezeu?  
 Evrei 10:22.

PĂRTĂȘIE ÎN SABAT
5.  Ce întâlnire deosebită vor avea copiii lui Dumnezeu în această  
 zi? Exodul 25:8; Fapte 13:44.

6.  Ce alte reuniuni sunt potrivite în ziua Domnului? Maleahi  
 3:16. Care vor fi subiectele de discuție în familii? Deuteronom  
 11:18-19.

„Atât Sabatul, cât şi familia au fost instituite în Eden, iar în planul 
lui Dumnezeu ele sunt în mod indisolubil legate. În această zi, mai mult 
ca în oricare alta, ne este cu putinţă să trăim viaţa din Eden. Planul lui 
Dumnezeu era ca membrii familiei să se unească în muncă şi studiu, în 
închinare şi recreere; tatăl ca preot al casei lui, iar mama şi tata deopotrivă 
ca învăţători şi tovarăşi ai copiilor lor.

Fericită este familia care poate să se ducă în Sabat la locul de închinare, 
- aşa cum Isus şi discipolii Săi mergeau la sinagogă - peste câmpuri, de-a 
lungul malurilor lacului sau prin dumbrăvi. Fericiţi sunt tatăl şi mama 
care-şi pot învăţa copiii Cuvântul scris al lui Dumnezeu, cu ilustraţii din 
paginile deschise ale cărţii naturii; care se pot aduna sub copacii verzi, în 
aerul proaspăt, curat, pentru a studia Cuvântul şi a înălţa cântări de laudă 
Tatălui de sus.” Educație, cap. Formarea caracterului. 
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PREOCUPĂRI PENTRU ZIUA DOMNULUI
7.   Ce preocupări sunt intezise de porunca a patra? Exodul 35:2;  
 Exodul 31:14.

„Legea opreşte lucrările pământeşti în ziua Domnului; munca pentru 
câştigarea hranei trebuie să înceteze; nicio osteneală pentru plăcere sau 
profit lumesc nu este îngăduită în această zi; ci, după cum Dumnezeu a 
încetat lucrarea creaţiunii, S-a odihnit în Sabat şi l-a binecuvântat, tot aşa 
şi omul trebuie să părăsească ocupaţiile de toate zilele şi să închine orele 
acelea sfinte odihnei sănătoase, închinării şi faptelor sfinte.” H.L.L. cap. 
Betesda şi Sinedriul. 

8.  Ce vor face copiii lui Dumnezeu în această zi, în afară de  
 participarea la programele de laudă și închinare sau plimbările  
 în natură? Iacov 5:13.

„Acela care neglijează să-i ajute în Sabat pe suferinzi nu va fi socotit 
fără vină. Sfânta zi de odihnă a Domnului a fost făcută pentru om şi fap-
tele de milă sunt în armonie desăvârşită cu scopul urmărit prin ea. Dum-
nezeu nu doreşte ca făpturile Lui să sufere nici măcar o oră fie în Sabat, 
fie în altă zi, dacă acea suferinţă poate să fie îndepărtată.” H.L.L. cap. 21. 

SABATUL SERBAT ÎN VEȘNICII
9.  Ce făgăduință va însoți pe cei care vor respecta ziua Sabatului?  
 Isaia 56:2; Isaia 58:13,14.

10.  Ce este scris despre serbarea Sabatului pe Noul Pământ?  Isaia  
 66:23.
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ŞTII SĂ RĂSPUNZI?
1.  Când vor începe copiii lui Dumnezeu Sabatul și ce vor face ei la  
 deschiderea acestei sărbători?
2.  Ce pregătiri speciale sunt necesare înainte de începerea  
 Sabatului? 
3.  De ce întruniri se vor bucura păzitorii Sabatului în această zi 
 deosebită?
4.   Ce fel de activități nu sunt permise în ziua Domnului și care  
 sunt potrivite pentru această zi?
5.  Ce vor face cei mântuiți pe Noul Pământ, în zilele de Sabat?

Stabiliți dacă următoarele acti-
vități sunt potrivite pentru ziua de 
Sabat!

- a dormi dimineața în Sabat mai 
mult ca de obicei

- a vizita bolnavi cu scopul de a-i 
încuraja şi a le uşura suferințele

- a vizita prietenii cu scopul de a povesti întâmplări 
obişnuite 

- a merge în natură cu familia
- a citi cărți de poveşti sau a naviga pe internet căutând 

ceva interesant 
- a folosi telefonul în timpul seriviului divin din Sabat, 

în diverse scopuri. 

„Atâta vreme cât există cerul şi pământul, Sabatul va fi şi mai departe 
un semn al puterii Creatorului. Și atunci când Edenul va înflori din nou 
pe pământ, ziua sfântă de odihnă a lui Dumnezeu va fi onorată de toţi cei 
ce sunt sub soare.” H.L.L. cap. Sabatul. 
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O poveste pentru cei mai mici

O zi deosebită

Îți place să ai musafiri? De obicei copiii se bucură atunci când 
cineva dintre prietenii sau rudele familiei îşi anunță vizita. Ei sunt 
chiar bucuroşi să contribuie la amenajarea locuinței pentru primirea 
oaspeților. 

În fiecare săptămână Oaspetele noastru ceresc vine să viziteze 
casele copiilor Săi. El este bucuros să petreacă momente deosebite 
cu cei dragi şi se bucură când vede că El este aşteptat şi primit cu 
nerăbdare. 

În Cuvântul Său Dumnezeu a dat instrucțiuni precise nu doar 
cu privire la modul cum trebuie păstrat Sabatul, dar şi cu privire la 
pregătirile care trebuie să aibă loc în ziua precedentă - vineri. 

Dacă oaspeții care şi-au anunțat vizita într-o familie ar putea ob-
serva devotamentul cu care gazdele lor se pregătesc pentru această 
reuniune, s-ar simți onorați. Ar simți că într-adevăr sunt doriți şi 
bineveniți şi lucrul acesta le-ar aduce satisfacție. 

Dumnezeu se simte onorat când observă în copiii Săi o preocu-
pare deosebită pentru ziua de Sabat. Sabatul este ziua lui Dumne-
zeu, zi pe care El alege să o serbeze împreună cu noi. 

Ce poate fi mai plăcut în ochii Tatălui nostru ceresc, decât o fa-
milie preocupată ca toate lucrurile din casă să fie curățate, ordonate? 
Când observă că întreaga familie face planuri pentru ca mâncarea să 
fie pregătită devreme, ca baia să aibă loc înainte de apusul soarelui, 
ca fiecare ungher din casă să fie perfect curat, Dumnezeu se simte 
un oaspete onorat. El vine în ajutorul familie şi o binecuvântează cu 
înțelepciune, sănătate şi putere de muncă pentru a reuşi să-şi aducă 
la îndeplinire planurile. 

Spre seară, când soarele se pregăteşte să meargă la culcare, în-
gerii sfinți stau în aşteptare, privind cu satisfacție cum familia se 
linişteşte şi se adună fericită pentru a intona imnuri de laudă la 
adresa lui Dumnezeu. Martorii cereşti sunt gata să se unească cu ei 
în mulțumiri la adresa lui Dumnezeu şi ascultă cu satisfacție când ei 
povestesc experiențele săptămânii care se încheie sau îşi cer iertare 
unii altora pentru micile neînțelegeri care le-au provocat neplăceri. 
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Iată că a sosit timpul aşteptat şi Sabatul este primit cu bucurie, 
salutat cu cântări de laudă şi împreună cu el Domnul Cerului co-
boară ca oaspete de seamă într-un astfel de cămin. 

Ce au de făcut în continuare copiii lui Dumnezeu într-o astfel 
de zi? Ce-ați zice dacă o familie, după ce primeşte vizita musafirilor 
aşteptați, rămâne fără cuvinte, neştiind ce să spună ca nu cumva 
să-i deranjeze, ci doar îi servesc în tăcere oferindu-le o masă copi-
oasă şi un aşternut confortabil! S-ar simți oare bine musafirii într-o 
astfel de situație? Cu siguranță NU. 

Dumnezeu vrea să ne bucurăm în prezența Sa. El ne-a făcut cu-
noscut ceea ce-I place să facem în această zi şi aşteaptă ca discuțiile 
noastre, activitățile nostre, preocuparea noastră, să fie toate îndrep-
tate spre El. Aşa cum, pentru oaspeții pământeşti, obişnuiți, sun-
tem gata să ne comportăm cuviincios, abordând subiecte care ştim 
că le sunt pe plac, organizând activități care-i preocupă, şi față de 
Musafirul nostru Ceresc ar trebui să avem acelaşi comportament. 
Dumnezeu se bucură când copiii Săi Îl au pe El în centrul discuției 
în zilele de Sabat. El Se simte onorat atunci când ei aleg să meargă 
la locul de închinare, împreună cu ceilalți credincioşi, şi aici dau pe 
față devotament pentru servicile divine, străduindu-se să participe 
cu toată inima pentru a le face atractive şi interesante. 

Copii, Dumnezeu nu desconsideră nici chiar activitatea voastră 
la biserică. El zâmbeşte când sunteți binevoitori să vă sculați devre-
me şi reuşiți să ajungeți la timp la şcoala de Sabat. Se bucură pen-
tru fiecare răspuns pe care-l dați la aceste întruniri. Nu pierde din 
vedere faptul că în pauză vă aduceți aminte cu respect că Sabatul 
nu este o zi obişnuită, prin urmare nu vă dedați jocului şi plăcerilor 
obişnuite. Îngerii raportori notează cu exactitate atenția pe care o 
arătați pentru serviciul divin. Tatăl ceresc ştie că voi nu înțelegeți pe 
deplin predica, dar El vrea să impresioneze mințile voastre tinere 
cu diferite făgăduințe şi vrea să vă asigure că vă iubeşte şi vă vrea să 
fiți pe deplin ai Lui. 

Cât de bucuros este Dumnezeu când în Sabat aveți plăcere să 
stați în preajma mamei pentru a asculta povestioare biblice, sau să-i 
însoțiți pe părinții voştri în natură, nu pentru a vă juca, ci pentru a 
contempla lucrările minunate pe care El le-a făcut pentru voi!

O astfel de familie, care se bucură de pe acest pământ de prezența  
lui Dumnezeu, este pregătită să locuiască cu El o veşnicie. 
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Lecția 8. 

Porunca a cincea
„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lun-

gească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.” 
Exodul 20:12.

A DOUA TABLĂ A LEGII
1.  La ce se referă poruncile care se găseau pe cea de a doua tablă a  
 legii pe care Dumnezeu le-a scris cu degetul Său? Matei 22:39. 

2.  Cine sunt cei care au nevoie de cea mai mare ateție din partea  
 noastră? Exodul 20:12.

„Am văzut cele Zece Porunci scrise pe ele cu degetul lui Dumnezeu. 
Pe o tablă erau scrise patru, iar pe cealaltă şase.” E.V. cap. Viziuni care au 
urmat. 

„Vă rog pe toţi tinerii să binevoiţi să citiţi porunca a cincea din Lege, 
rostită de Iehova la Sinai şi înscrisă cu degetul Lui pe tablele de piatră: 
„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele 
în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău” (Exod 20,12).”  1 T. cap. 
Reforma sănătății. 

RESPECT PENTRU PĂRINȚI
3.  Cum a subliniat Domnul Hristos valabilitatea poruncii a cincea? 
 Matei 15:4.

„Porunca a cincea cere de la copii nu numai respect, supunere şi ascul-
tare faţă de părinţii lor, dar şi iubire, duioşie, dorinţa de a le uşura sarcinile, 
de a le păstra bunul nume şi de a-i ajuta la bătrâneţe.” P.P. pg. 307.
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4.  Cum a demonstrat El însuși că-și respectă părinții   
 pământești? Luca 2:51.
 

„Orice faptă a vieţii pământeşti a lui Hristos era în armonie cu în-
văţătura pe care El Însuşi o dăduse: “Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama 
ta” (Exodul 20,12). Pe cruce, ultima dată când El a dovedit milă faţă de 
mama Sa, a vorbit la fel când a lăsat-o în grija celui mai iubit ucenic al 
Său.” H.L.L., cap. La nunta din Cana. 

ALTE CERINȚE ALE PORUNCII
5.  La cine se mai referă cerințele poruncii a cincea?  
 Leviticul 19:32; 1 Timotei 5:3.

„Toţi cei care sunt stăpâniţi de spiritul lui Hristos îi vor privi pe cei 
neputincioşi şi bătrâni cu deosebit respect şi duioşie”  6 T. pg. 272. 

„Porunca a cincea încurajează respectul faţă de slujitorii lui Dumnezeu 
şi faţă de conducători şi de toţi aceia cărora Dumnezeu le-a dat să aibă 
autoritate.” P.P. cap. Legea dată lui Israel. 

6.  Ce tendință de neglijare a poruncii a cincea există în zilele din  
 urmă? 2 Timotei 3:2. 
 

„În aceste vremuri de pe urmă, copiii sunt atât de neascultători şi lip-
siţi de respect, iar Dumnezeu a consemnat acest lucru în mod special, el 
constituind un semn că sfârşitul este aproape. Aceasta denotă că Satana 
are stăpânire aproape deplină asupra minţilor celor tineri. Mulţi nu-i mai 
respectă pe cei în vârstă.” 1 T. pg. 217. 

PERIOADA ASCULTĂRII
7.  Cât de mult cuprinde porunca a cincea? Coloseni 3:20. 
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8.  Dați un exemplu de respect arătat față de mama sa, din partea  
 unui fiu care se afla într-o poziție înaltă în societate?  
 1 Regi 2:19. 

„Aceasta este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă. Este valabilă 
pentru copii, tineri, maturi şi oameni în vârstă. Nu există în viaţă nicio pe-
rioadă în care copiii să se poată scuza că nu şi-au cinstit părinţii. Această 
obligaţie solemnă revine fiecărui fiu, fiecărei fiice şi constituie una dintre 
condiţiile pentru prelungirea vieţii lor în ţara pe care Domnul o dă celor 
credincioşi. Acesta nu este un subiect nedemn de luat în seamă, ci unul 
de o importanţă vitală. Făgăduinţa este împlinită, cu condiţia ascultării.” 
2 T. pg. 80,81. 

O LUCRARE MĂREAȚĂ

9.  Ce profeție trebuie să se împlinească înainte de revenirea   
 Domnului Hristos pe norii cerului? Maleahi 4:5,6.

10. Ce făgăduință însoțește porunca a cincea? Exodul 20:12 u.p.

„Copiii care îşi necinstesc părinţii, nu îi ascultă şi nu ţin seama de 
sfaturile şi îndemnurile lor nu pot avea parte de pământul cel nou. Pă-
mântul cel nou, curăţit, nu va fi un loc pentru fiul sau fiica răzvrătită şi 
nerecunoscătoare. Dacă aceştia nu învaţă ascultarea şi supunerea aici, nu o 
vor învăţa niciodată; pacea celor răscumpăraţi nu va fi tulburată de copiii 
neascultători, nestăpâniţi şi nesupuşi. Niciun călcător al poruncii nu poate 
moşteni Împărăţia cerurilor.” 1 T. pg. 497. 
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ŞTII SĂ RĂSPUNZI?
1.  Cum au fost împărțite cele zece porunci pe cele două table de  
 piatră?
2.  Ce pretinde porunca a cincea? Cum a demonstrat Domnul  
 Hristos că respectă această cerință?
3.   În afară de părinți, pe cine mai cuprinde cerințele poruncii?
4.   Cât timp vor respecta copiii pe părinții lor? 
5.  Ce făgăduință însoțește această poruncă?

Găsiți în Biblie exemplul unui tâ-
năr care şi-a înşelat tatăl când acesta 
era bătrân, neputincios şi incapabil 
de a sesiza înşelătoria. 

Urmăriți viața acestui bărbați şi 
observați cât de mult a fost înşelat el 

de propiii săi fii. 
Trageți o concluzie din această istorie tristă şi încercați 

să stabiliți necesitatea respectării pe deplin a poruncii a 
cincea pentru ca făgăduința ei să se poată împlini cu voi. 
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O poveste pentru cei mai mici

Părinții noștri

Porunca a cincea este cea mai frumoasă poruncă. Ea ne cere cel 
mai simplu lucru pe care-l avem de făcut. Copiii iubesc această po-
runcă atât de mult încât o memorează şi o spun cu plăcere atunci 
când au ocazie. 

De ce a dat Dumnezeu porunca aceasta? Există oare copii care 
să nu-şi cinstească părinții? Este vreun copil care doreşte să supere 
pe tatăl sau pe mama sa pe care-i iubeşte nespus?

Porunca a cincea este dată nu doar pentru vremurile bune, în care 
copiii cer un lucru şi părinții sunt gata să li-l ofere. Ea cere respect 
şi supunere chiar şi atunci când părinții nu răspund cerințelor co-
piilor lor, aşa cum aceştia îşi doresc. Ea cere copilului să-l iubească 
pe părinte şi când acesta spune Nu, şi Dumnezeu se bucură când 
copilul, din respect pentru Dumnezeu şi pentru părinții săi, acceptă 
cu bucurie chiar şi un astfel de răspuns. 

Porunca a cincea este echivalentă cu porunca întâi. Aşa cum pri-
ma poruncă, de pe prima tablă a legii lui Dumnezeu, cere asculta-
re deplină şi respect necondiționat față de Dumnezeu, porunca a 
cincea, care este prima de pe cea de a doua tablă, pretinde ascultare 
deplină față de părinții noştri pământeşti. 

Pe pământ, părinții sunt aşezați față de copiii lor, în locul lui 
Dumnezeu. Și aceasta, nu pentru că părinții au ales un asemenea 
loc, ci pentru că Dumnezeu a stabilit astfel. Relația dintre Dumne-
zeu şi copii este realizată prin intermediul părinților. Tații şi mamele 
sunt cei care fac cunoştință copiilor lor cu Dumnezeu, îi învață pe 
micuți să apeleze la El prin rugăciune, să-I mulțumească pentru 
toate lucrurile şi să asculte de cuvântul Său. 

Atunci când sunt mici copiii depind în totul de părinții lor. Dacă 
aceştia nu i-ar hrăni, ei nu s-ar dezvolta şi în cele din urmă ar muri. 
Dacă părinții nu i-ar ocroti, nu le-ar purta grijă de nevoile lor, ei nu 
ar putea supraviețui. Uneori copiii consideră că ştiu să aleagă singuri 
ce au de făcut şi se supără când li se interzic anumite lucruri. 

Copii, aveți încredere în Dumnezeu şi aveți încredere în părinții 
voştri. Voi nu ați fost niciodată părinți, dar ei au fost cândva copii 
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şi chiar dacă nu ar avea alte cunoştințe cu privire la rostul vieții, 
experiența pe care au căpătat-o în propria lor viață, îi califică să de-
cidă în locul vostru ce aveți de făcut. 

Porunca a cincea nu se referă numai la părinții care merită cinstea 
şi respectul, ci şi la cei care, datorită păcatului, ajung să fie nedrepți şi 
să aibă pretenții ciudate. Copiii unor astfel de părinți nu au nici un 
drept să-i desconsidere pe părinții lor, ci, din respect pentru Dum-
nezeu, ei vor asculta de sfaturile lor, atât cât pot face lucrul acesta şi 
Dumnezeu îi va binecuvânta pentru că nu desconsideră porunca a 
cincea. 

Amintiți-vă de Ionatan, fiul regelui Saul. El avea un tată care, la 
un moment dat, se depărtase de Dumnezeu. Ionatan nu mai era un 
copil, ci un tânăr în toată puterea şi, cu toate că sesiza nedreptatea 
tatălui său față de David, prietenul său, el a rămas aături de părintele 
său şi chiar a murit împreună cu acesta pe câmpul de luptă. 

Copii, ascultați de părinții voştri în toate lucrurile. Nu încercați 
să vă justificați pentru a desconsidera sfaturile lor. Acceptați că ei vă 
doresc binele şi chiar dacă greşesc față de voi, fac aceasta nu în mod 
intenționat, ci din dorința de a vă face bine. 

Nu vă simțiți siguri fără ei, alegând să vă detaşați de compania 
lor. Lui Dumnezeu îi plac copiii care se simt bine în imediata apro-
piere a părinților, mai mult decât în tovărăşia prietenilor. 

Să nu uitați! Niciodată un părinte nu vă va trăda. Prietenii pot 
deveni inamici într-o clipă, dar părintele, cel de care sunteți legați 
printr-o legătură de sânge, este gata să rămână de partea propriului 
său copil, chiar şi atunci când acesta îi este nerecunoscător. 

S-ar putea ca uneori să credeți că aveți dreptate şi să considerați 
nedreaptă judecata părinților. Supuneți-vă ei cu dragoste şi nu lăsați 
mânia să vă copleşească, gândind rău împotriva părinților. Mai târ-
ziu le veți mulțumi pentru că au procedat astfel şi le veți fi recunos-
cători. 

Nu există limite pentru ascultarea de părinți. La orice vârstă s-ar 
afla copilul este dator să-şi respecte şi să-şi cinstească părinții. 

Dacă vreți să fiți binecuvântați, ascultați în toate de părinții 
voştri, şi dacă şi ei, la rândul lor ascultă de Dumnezeu, veți fi o fami-
lie fericită. Iar dacă, într-un caz nefericit, părinții nu sunt temători 
de Dumnezeu, Tatăl vostru Ceresc vă va purta El Însuşi de grijă şi 
veți fi în siguranță. 
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Lecția 9. 

Porunca a șasea
„Să nu ucizi.” Exodul 20:13.

O PORUNCĂ PROTECTOARE
1.  Care sunt cerințele celei de a șasea porunci a decalogului?  
 Exodul 20:13; Psalmii 5:6 u.p.

2.  În ce mod a asigurat Dumnezeu protecția copiilor Săi?  
 Geneza 9:6.

„Siguranţa şi curăţia poporului cereau ca păcatul uciderii să fie pedepsit 
cu asprime. Viaţa omului, pe care numai Dumnezeu o poate da, trebuie să 
fie socotită ca ceva sfânt.” Patriarhi şi profeți, cap. Împărțirea Canaanului. 

PRIMUL UCIGAȘ
3.  Cine a fost prima persoană care și-a permis să desconsidere  
 această poruncă? Geneza 4:8. Ce clasă de oameni reprezintă el?

„Cain, care şi-a omorât fratele, îi reprezintă pe cei răi care vor fi invidi-
oşi pe cei neprihăniţi şi-i vor urî pentru că sunt mai buni decât ei. Vor fi 
geloşi pe ei, îi vor persecuta şi-i vor da la moarte, din cauză că faptele bune 
ale acestora le condamnă calea lor păcătoasă.” Istoria Mântuirii, cap. 6. 

4.  Ce înclinație firească dă pe față omul înainte de a ajunge să  
 ucidă pe cineva? Geneza 4:5 u.p. De aceea la ce sfat este de  
 dorit să ia aminte? Psalmii 37:8.
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UN ÎNȚELES MAI LARG AL PORUNCII
5.  Cât de mult se extind cerințele poruncii a șasea? Matei   
 5:21,22; 1 Ioan 3:15. 

„Toate actele de nedreptate care tind să scurteze viaţa; spiritul de ură 
şi răzbunare sau cultivarea unei pasiuni care duce la acţiuni vătămătoare 
pentru alţii sau care ne face să le vrem răul („căci cine urăşte pe fratele 
său este un ucigaş”); o egoistă neglijare de a îngriji de cei în nevoie sau 
în suferinţă; orice satisfacere egoistă a poftelor, orice lipsire fără rost de 
cele necesare sau munca peste măsură ce tinde să vatăme sănătatea - toate 
acestea, într-o măsură mai mare sau mai mică, sunt călcări ale poruncii a 
şasea.” P.P.  cap. Legea dată lui Israel. 

6.  Ce obicei rău practicat de mulți pretinși creștini, reprezintă de  
 asemenea o călcare a poruncii a șasea? 1 Corinteni 3:16,17.

„Necumpătarea în mâncare, chiar şi când este vorba de alimente să-
nătoase, are un efect vătămător asupra organismului şi va slăbi facultăţile 
mintale şi morale.” D.H. cap. 2. 

„Dumnezeu ar fi fost bucuros să vă aibă în viaţă, dar voi aţi comis o 
sinucidere lentă.” 4 T. cap. Modul de a vorbi. 

CETĂȚILE DE SCĂPARE
7.  Ce refugiu a pregătit Dumnezeu în vechiul Israel pentru cei  
 care ucideau fără voie pe cineva? Numeri 35:13.15. 

„Cetăţile acestea fuseseră rânduite de Moise ca „cetăţi de scăpare, unde 
să poată scăpa ucigaşul care va omorî fără voie. Aceste cetăţi să vă slujeas-
că drept cetăţi de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui, pentru ca 
ucigaşul să nu fie omorât înainte de a se înfăţişa în faţa adunării ca să fie 
judecat” P.P. cap. Împărțirea Canaanului. 
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8.  Ce fel de cetate de scăpare este pregătită pentru fiecare din  
 noi, chiar și atunci când păcătuim, dar ne pare rău? Psalmii 62:6. 

„Domnul nostru nu ne amăgeşte. El nu ne spune: „Nu aveţi niciun 
motiv de teamă; nu există niciun pericol în calea voastră”. El ştie că există 
pericole şi încercări şi ne abordează în mod onest şi deschis. El le promite 
copiilor Săi că îi va lua din lumea păcatului şi a răului şi îi îndrumă spre 
o cetate de scăpare care nu va cădea niciodată. Rugăciunea Lui pentru 
ucenici a fost: „Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău”. El 
spune: „În lume veţi avea necazuri: dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea”. 
M.C.P. vol. 2, cap. 51. 

CONSECINȚELE IGNORĂRII PORUNCII A ȘASEA
9.  Ce este scris despre cei care aleg să neglijeze în continuare  
 cerințele poruncii a șasea?  Apocalipsa 21:8.

10.  Cu toate acestea, ce asigurare este dat oricărui păcătos,  
 indiferent de gravitatea păcatului de care se face vinovat? 
 Ezechiel 33:11. 

„În toată perioada timpului de probă, Duhul Sfânt îndeamnă pe oa-
meni să primească darul vieţii. Numai aceia care resping îndemnurile Sale 
nu vor supravieţui. Dumnezeu a declarat că păcatul trebuie nimicit ca un 
rău ce ruinează Universul. Aceia care se lipesc de păcat, vor pieri odată cu 
nimicirea lui.” Parabole, cap. Năvodul. 
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ŞTII SĂ RĂSPUNZI?
1.  Care sunt cerințele poruncii a șasea?
2.  Ce comportament a dat pe față Cain, înainte de a-l ucide pe  
 fratele său?
3.   La ce alte înclinații rele se mai referă această poruncă?
4.   Pentru cine au fost construite cetățile de scăpare?
5.  Deși consecințele călcării poruncii a șasea sunt sigure, cum ne  
 încurajează Dumnezeu să apelăm la El pentru iertare și ajutor  
 de a nu mai părătui?

Completați cuvintele lipsă din ver-
setul de mai jos şi aflați un alt mod de 
a ucide pe cineva:

„Veniți să urzim ........................
împotriva lui ............................!
Haidem să-l ucidem cu ................ 

şi să nu luăm seama la toate ............................... lui!”

(Textul se găseşte în Vechiul Testament). 
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O poveste pentru cei mai mici

Protecție pentru viață

Porunca a şasea ne aduce aminte de faptul că viața noastră sau 
a semenilor nostri nu ne aparține, prin urmare nu noi vom decide 
dacă ea trebuie să se termine sau nu, aşa cum nu noi am decis când 
ea a început. 

Porunca a şasea interzice oamenilor să-şi pună capăt propriei 
vieți sau să ucidă pe vreunul din semenii săi. Dumnezeu este pro-
prietarul de drept al vieții oamenilor. El ne-a creat pe fiecare şi 
El va decide când se va termina firul vieții cuiva pe acest pământ. 

Ucigaşii, criminalii, sunt priviți cu oroare de către oameni şi 
mai ales voi, copiii, vă îngroziți când auziți de astfel de persoane. 
Poate citind aceste rânduri vă gândiți că nu veți ajunge niciodată 
să călcați această poruncă, pentru că uciderea este într-adevăr un 
păcat oribil pe care nu veți fi capabili să-l săvârşiți. 

Uciderea reprezintă însă, ca şi în cazul celorlalte păcate, punc-
tul final al unei căi greşite care începe în inima cuiva, uneori fără 
ca persoana respectivă să-şi dea seama. Să ştiți că foarte mulți 
criminali nu au programat dinainte gestul lor de a lua viața cui-
va. Mai întâi ei au nutrit gânduri rele față de acea persoană, s-au 
enervat (aşa cum obişnuim şi noi să spunem adesea), s-au mâniat 
foarte tare, simțind că nu mai pot suferi acea persoană. Și în final, 
dacă ocazia li s-a oferit, s-au răzbunat şi au lovit pe duşmanul 
lor. Nici atunci poate că nu au gândit să-l omoare, dar de multe 
ori urmarea acestor fapte ieşite de sub control conduc la păcatul 
îngrozitor al uciderii. 

Cain şi Abel erau frați. Aşa cum se întâmplă adesea şi între 
frații din familiile de astăzi, Cain era mai impunător, iar Abel era 
mai supus. El asculta cu plăcere sfaturile fratelui său mai mare şi 
se lăsa condus de îndrumarea acestuia. 

A existat însă un moment în viața lui Abel când n-a mai putut 
asculta şi acesta a fost atunci când Cain proceda altfel de cum ce-
rea Dumnezeu. Copiii aceştia primiseră instrucțiuni de la Dum-
nezeu, prin părinții lor, cu privire la modul în care urmau să aducă 
jertfa pentru vina păcatelor lor. Dar Cain a desconsiderat aceste 
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sfaturi şi când Abel a ales să procedeze altfel decât el, s-a mâniat. 
Revolta sa a crescut când a văzut că Dumnezeu a privit cu plăcere 
la jertfa fratelui său şi nu a acceptat-o pe a sa. 

Neobişnuit să fie contrazis Cain a purtat mânie pe fratele său şi 
în cele din urmă l-a omorât. 

Copii, nu lăsați ca mânia să ia loc în inimile voastre! Ea nu va 
rămâne acolo fără să aibă efecte grave asupra caracterului vostru. 
Alungați-o cât mai grabnic, pentru că ea vă va conduce la păcate 
mai grave. 

Atunci când simțiți că sunteți mânioşi, revoltați, retrăgeți-vă 
din discuția care v-a provocat neliniştea. Mergeți singuri deoparte 
şi meditați asupra faptului respectiv. Gândiți-vă că aşa cum voi 
pretindeți că aveți dreptate şi vreți să aveți întâietate, şi cel cu care 
sunteți în dispută doreşte acelaşi lucru. Și el are dreptul de a se 
impune, aşa cum credeți că aveți şi voi. Cereți lui Dumnezeu să vă 
elibereze de mânia voastră. Rugați-L să vă dea pacea Sa şi El vă 
va asculta. 

Abțineți-vă chiar de la vorbe jignitoare, adresate semenilor 
voştri. Există oameni care se simt uşurați atunci când rostesc cu-
vinte care aduc supărare altora. Dumnezeu condamnă chiar şi o 
astfel de atitudine. Ne facem vinovați de ucidere, chiar dacă am 
adus cuiva doar vătămare prin cuvinte. Nu vă complaceți în a vă 
simți bine rănind pe cineva. Încercați să găsiți satisfacție în a vă 
abține de la rău. Niciodată nu veți regreta că ați tăcut, atunci când 
ați fost provocați. Printr-un cuvânt necugetat, puteți aduce o du-
rere cuiva, care nu se va vindeca uşor. Și când supărarea va trece, 
vă veți căi amar. 

Din dragoste pentru oameni, Dumnezeu nu va lăsa ca relele 
care se întâmplă astăzi în lume, să fie practicate şi pe Noul Pă-
mânt. De aceea El nu va duce în Cer nicio persoană care nu a 
învățatde pe acest pământ să fie calmă în provocare, să se stăpâ-
nească de la rău, să se supună gândirii altora. Dacă o astfel de 
persoană ar fi dusă acolo, ea ar deranja pe ce care şi-au dorit toată 
viața să locuiască într-o țară a păcii şi au ales să fie oameni amabili 
şi binevoitori chiar de pe acest pământ. 

Niciun rău şi nicio vătămare nu se va face în Împărăția pe care 
Dumnezeu o pregăteşte aleşilor săi. Dumnezeu să ne ajute să fim 
cu El în acel loc sublim!
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Lecția 10. 

Porunca a șaptea 
„Să nu preacurveşti.”  (Exodul 20:14), 

O PORUNCĂ PENTRU PROTECȚIA FAMILIEI
1.  Cu ce ocazie a fost întemeiată prima familie pe pământ?   
 Geneza 2:21-23. Ce poruncă a dat Dumnezeu perechii care se  
 unea în legământul căsătoriei? Geneza 2:24.

2.  Ce poruncă a dat Dumnezeu pentru a păstra curată legătura  
 căsătoriei? Exodul 20:14. 

Cuvântul „curvie” ca şi „preascurvie” înseamnă viață desfrânată, relație 
ilegală între două persoane care nu sunt soț şi soție. 

NERESPECTAREA PORUNCII
3.  Ce implică instituția căsătoriei? 1 Corintebni 7:2. 

4.  Cum se numește prima persoană menționmată în Biblie, care  
 și-a permis să încalce această poruncă? Geneza 4:19. 

„Poligamia fusese de timpuriu introdusă şi aceasta contrar rânduielilor 
divine de la început. Dumnezeu i-a dat lui Adam o singură nevastă, ară-
tând astfel care este rânduiala Sa în această privinţă. Dar, după cădere, oa-
menii au ales să-şi satisfacă dorinţele lor păcătoase...  Nu erau respectate 
nici legăturile de căsătorie şi nici drepturile de proprietate. Oricine poftea 
nevasta sau averea aproapelui său le lua prin forţă şi oamenii se făleau cu 
faptele lor de violenţă.” P.P. cap. Potopul. 
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CAUZE PENTRU IMORALITATE
5.  Care a fost adesea cauza principală care i-a împins pe oameni  
 la călcarea poruncii a șaptea? Ezechiel 16:49.

„Motivul pentru care tinerii dispun de o putere fizică şi intelectuală 
atât de redusă este acela că ei se îndeletnicesc prea puţin cu îndeplinirea 
unor munci fizice utile.” 4 T. 96. 

„Locuitorii lumii antediluviene au fost nimiciţi pentru că ajunseseră co-
rupţi datorită îngăduirii apetitului stricat. Cei din Sodoma şi Gomora au 
fost nimiciţi prin satisfacerea apetitului nefiresc, care le adormise atât de 
mult intelectul, încât nu puteau face diferenţa dintre cerinţele sfinte ale lui 
Dumnezeu şi pretenţiile gălăgioase ale poftei.” 3 T. cap. Reforma sănătății. 

6.  Ce altă înclinație a dus deasemeni la desconsiderarea acestei  
 porunci? Geneza 34:1. 

„Cel care caută plăcerea între cei ce nu se tem de Dumnezeu se aşează 
singur pe terenul lui Satana şi îi invită ispitele.” P. P.,  cap. Întoarcerea în 
Canaan. 

FERIȚI DE ISPITĂ
7.  Ce hotărâre a luat David pentru a se proteja de înclinația de a  
 păcătui în privința poruncii a șaptea? Palmii 101:3. 

„Această poruncă interzice nu numai faptele murdare, ci chiar şi gân-
durile şi dorinţele senzuale, precum orice practică ce tinde să le aţâţe. 
Curăţia este cerută nu numai în viaţa exterioară, ci şi în intenţiile şi sim-
ţămintele tainice ale inimii. Hristos, care a învăţat obligaţiile larg cuprin-
zătoare ale Legii lui Dumnezeu, a declarat că un gând sau o privire rea 
sunt realmente păcate, tot aşa cum este fapta de călcare a Legii.” P.P. cap.  
Legea dată lui Israel. 
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8.  Ce angajament asemănător a făcut Iov? Iov 31:1.  Ce   
 implicații ale poruncii avea el în vedere? Matei 5:28. 

„Dacă trupul încalcă porunca a şaptea, acest lucru se face după ceea ce 
mintea a dictat trupului. Dacă mintea nu este curată, trupul se va angaja 
în mod natural în fapte stricate. ” R.H. 8 martie 1870. 

BIRUITORI ÎN HRISTOS
9.  Ce exemplu de curăție a lăsat Iosif în acest sens? Geneza 39:8-10.

„Dacă am avea mereu simţământul că Dumnezeu vede şi aude tot ceea 
ce facem şi spunem şi că înregistrează cu credincioşie cuvintele şi faptele 
noastre, cum şi faptul că va trebui să stăm faţă în faţă cu toate acestea, 
atunci ne-ar fi teamă să păcătuim. Tinerii să-şi amintească întotdeauna 
că, oriunde sunt şi în tot ceea ce fac, ei se află în prezenţa lui Dumnezeu. 
Niciun amănunt din comportamentul nostru nu scapă neobservat. Nu ne 
putem ascunde căile de Cel Prea Înalt.” P.P. cap. Iosif în Egipt. 

10  Ce este scris despre cei care vor sta împreună cu Mielul pe  
 Muntele Sionului? Apocalipsa 14:4. 

„Curăţia nu poate exista în sufletul unuia care cedează trupul său unor 
fapte necurate. Dacă trupul slujeşte desfrâului, mintea nu poate rămâ-
ne consacrată faţă de Dumnezeu. Pentru a păstra o minte sfinţită, cor-
pul trebuie păstrat cu cinste şi sfinţenie. Mintea va sluji atunci Legea lui 
Dumnezeu şi se va supune de bună voie ascultării de tuturor cerinţelor 
ei.” R.H. 8 martie 1870. 
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ŞTII SĂ RĂSPUNZI?
1.  Care sunt cerințele poruncii a șaptea? Ce instituție își propune  
 ea să protejeze? 
2.  Ce înseamnă poligamie? Cine a fost primul bărbat care s-a  
 făcut vinovat de acest păcat? 
3.   Menționați câteva din cauzele care ar putea conduce la   
 călcarea poruncii a șaptea?
4.   Ce hotărâri au luat unii bărbați pentru a se proteja de  
 imoralitate?
5.  Cum a reușit Iosif să se mențină curat, deși era departe de tatăl  
 său? 

Citiți în Biblie experiența tristă 
a familiei lui Avraam în legătură cu 
Agar. Încercați să stabiliți necazurile 
care pot apărea într-o astfel de fami-
lie în care principiul căsătoriei nu este 
respectat. 

Găsiți un alt exemplu în Biblie în care ni se spune că 
atmosfera dintr-o familie în care bărbatul avea două ne-
veste, era una apăsătoare, tristă, plină de necazuri. 

(Una dintre femei se numea Ana). 
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O poveste pentru cei mai mici

Păcatul imoralității

A trăi după principiul moralității, înseamnă a te încadra în re-
gulile admise şi practicate de societatea în care trăieşti. Imoralita-
tea este un păcat, considerat astfel nu doar de Dumnezeu, ci şi de 
oameni. Cu toate acestea mulți îşi permit să nesocotească cerințele 
poruncii exprese a lui Dumnezeu, alegând să trăiască după poftele 
lor. 

Porunca a şaptea nu-i vizează direct pe copii. Ea se referă 
la relația dintre oamenii adulți, la nesinceritatea cu care aceştia 
desconsideră legăturile căsătoriei sau la nepăsarea cu care îşi 
disprețuiesc trupul, care aparține lui Dumnezeu, şi-şi permit să 
păcătuiască, satisfăcându-şi anumite pofte. 

Cu toate acestea este important să înțelegeți, chiar de mici, că 
această poruncă are un rol protector în viața familiei voastre, îm-
piedicându-i pe cei păcătoşi să vă răpească vreunul din părinți, 
împiedicându-i pe părinții voştri să vă părăsească şi să aleagă un 
alt partener de viață. 

Există multe familii nefericite care au ajuns astfel datorită ne-
glijării respectării poruncii a şaptea. Atunci când cea mai mică 
neînțelegere s-a ivit, soții au decis să se despartă, fără a ține cont că 
există copii care vor suferi datorită gestului lor necugetat. Părinții 
care au ales să slujească lui Dumnezeu şi să respecte principiul 
moralității, ştiind că despărțirea în căsătorie este neplăcută Lui, 
vor încerca să remedieze situația de criză apărută în familie şi-şi 
vor salva căsnicia. Peste un timp ei vor aprecia că au făcut cea mai 
bună alegere şi se vor bucura de pace şi dragoste în căminul lor.

Copii, obişnuiți-vă de mici cu abținerea de la păcatul imoralității. 
Nu lăsați ca gândurile voastre să fie preocupate cu lucruri murdare. 
Există chiar şi lucruri care nu reprezintă un păcat, dar care nu sunt 
potrivite cu vârsta voastră. 

De exemplu prietenia dintre un băiat şi o fată poate ajunge să 
fie o relație de curtenie pregătitoare pentru pasul căsătoriei. Dar 
voi nu ar trebui să fiți preocupați de aceste aspecte ale vieții, îna-
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inte de a avea vârsta corespunzătoare pentru o astfel de relație. În 
acest sens nu vă lăsați atraşi de scene în care doi tineri îşi permit 
anumite apropieri. Evitați să citiți lucruri care descriu dragostea 
dintre două persoane sau să priviți imagini pe această temă. Cu 
cât vă păstrați mai curați în gândurile voastre, cu atât veți fi mai 
fericiți şi vă veți bucura mai pe deplin când veți ajunge la vârsta 
potrivită pentru a avea un prieten sau o prietenă. 

Dumnezeu doreşte ca noi să fim oameni morali, care aleg să fie 
curați în inima lor, în gândurile şi sentimentele lor. Lui nu-i place 
când copiii joacă rolul tinerilor sau al adulților, înainte de vreme.  
Chiar dacă unii îşi permit să înceapă o relație de prietenie cu o 
persoană de sex opus din timpul copilăriei, ei nu au dezvoltarea 
fizică pentru aceasta. Mintea lor este mărginită şi ei nu ştiu să 
iubească pe cineva, aşa cum o face un tânăr la vârsta maturității. 

A fi o persoană morală, înseamnă, printre altele, să rămâi în 
limitele normale ale cursului vieții, să te supui conduitei admise şi 
practicate de societate. Este normal ca până la vârsta adolescenței 
copiii să se împrietenească deopotrivă cu persoane de acelaşi sex 
sau de sex opus. Să nu credeți că sunteți ciudați procedând astfel. 

Încercați să vă bucurați de anii frumoşi ai copilăriei şi nu cedați 
ispitei de a vă face prieteni/prietene care, mai devreme sau mai 
târziu vă vor dezamăgi şi vă vor face să suferiți. Și aceasta nu pen-
tru că şi-au propus să vă chinuie, ci pentru că nu ştiu să iubească. 
Având o vârstă fragedă, ca şi a voastră, ei nu pot da dovadă de 
maturitate şi să-şi reverse toată afecțiunea față de voi, ci curând 
vă vor părăsi pentru un alt partener.

Un alt aspect al moralității se referă la relația noastră cu Dum-
nezeu. Tatăl nostru Ceresc vrea să intre cu noi între relație aseme-
nea celei dintre doi parteneri. Și ca oricine care nu doreşte să fie 
trădat, Dumnezeu aşteaptă ca noi să-I arătăm dragoste deplină şi 
să-L onorăm în orice situație a vieții. El se întristează când nouă 
ne este ruşine de El, când alegem să facem ceea ce Lui nu-I este 
plăcut, când dăm mai multă atenție vreunui lucru sau preiten, de-
cât Prietenului nostru Ceresc. 

Împrieteniți-vă cu Dumnezeu, faceți experiență cu El che-
mându-L în ajutor şi sesizând ajutorul pe care vi-l dă la orice pas. 
Atunci El vă va fi Prietenul cel mai fidel şi tot El vă va apăra de 
orice ispită şi păcat. 
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Lecția 11. 

Porunca a opta
„Să nu furi.” Exodul 20:15. 

O PORUNCĂ PENTRU PROTEJAREA BUNURILOR
1.  Care sunt cerințele poruncii a opta? Exodul 20:15. 

2.  Ce alte măsuri de protecție a mai luat Dumnezeu, venind   
 astfel în sprijinul celor săraci și neajutorați? Deuteronom   
 24:10-12. 17; Exodul 22:26. 

Zălogul este un obiect de valoare pe care cineva îl dădea unei persoane 
atunci când se împrumuta ceva de la acea persoană. El era înapoiat când 
datoria era restituită. 

PEDEAPSĂ PENTRU FURT

3.  Ce pedeapsă exista în Vechiul Israel pentru furt? Exodul 22:1.7.

„Luarea de dobândă de la săraci era oprită. Haina unui om sărac sau 
învelitoarea luată zălog trebuia să fie înapoiată la căderea serii. Cel care 
se făcea vinovat de furt trebuia să dea înapoi îndoit.” P.P. cap. Legea dată 
lui Israel. 

4.  Cum i-a avut în vedere Dumnezeu pe cei săraci, ocrotindu-i  
 de a fi vinovați de furt? Deuteronom 23:24; Proverbe 6:30. 



65

„Legea lui Dumnezeu le dădea săracilor dreptul la o parte a produse-
lor pământului. Dacă cineva era flămând, avea dreptul să intre în ogorul, 
livada sau via aproapelui său şi să ia din cereale sau din fructe pentru a-şi 
potoli foamea.” P.P. cap. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru cei săraci. 

UN ÎNȚELES MAI LARG AL PORUNCII
5.  La ce altceva se referă cerințele poruncii a opta?   
 Luca 3:13; Proverbe 14:31; 22:16. 

„În această oprelişte sunt cuprinse atât păcatele publice, cât şi cele par-
ticulare. Porunca a opta condamnă răpirea de oameni şi comerţul cu sclavi 
şi interzice războaiele de cucerire. Ea condamnă furtul şi tâlhăria. Ea cere 
o cinste deplină în cele mai mici amănunte ale problemelor vieţii. Ea 
osândeşte îmbogăţirea peste măsură şi necinstită în afaceri şi cere plata 
dreaptă a datoriilor şi a salariilor. Ea declară că orice încercare de a obţine 
foloase personale de pe urma neştiinţei, slăbiciunii sau nenorocirii altora 
este trecută ca înşelăciune în cărţile din cer.” P.P. cap. Legea dată lui Israel. 

6.  Ce reformă a făcut Zacheu în viața sa în acest sens? Luca 19:8.

„Înainte să fi văzut faţa lui Hristos, Zacheu începuse să facă lucruri care 
dădeau dovadă că se pocăise cu adevărat. El şi-a mărturisit păcatul înainte 
ca oamenii să-l fi acuzat. El s-a supus influenţei Duhului Sfânt şi a înce-
put să împlinească învăţătura cuvintelor scrise atât pentru vechiul Israel, 
cât şi pentru noi. Cu multă vreme înainte, Domnul spusese: „Niciunul 
dintre voi să nu înşele deci pe aproapele lui, şi să te temi de Dumnezeul 
tău” (Lev. 25:17). Cuvintele acestea fuseseră rostite chiar de Hristos, când 
Se găsea în stâlpul de nor, şi cel dintâi răspuns al lui Zacheu la iubirea lui 
Hristos a fost de a da pe faţă milă pentru cei săraci şi suferinzi...

Dar, îndată ce s-a predat influenţei Duhului Sfânt, Zacheu a lepădat 
orice deprindere necinstită!” H:L.L. cap. Zacheu. 
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NESOCOTIREA PORUNCII
7.  Ce păcat a săvârșit Acan atunci când s-a întors de la cucerirea  
 Ierihonului? Iosua 7:20-21. Cum s-a extins păcatul lui asupra  
 întregului popor? Iosua 7:11. 

„Domnul i-a spus lui Iosua că Acan nu numai că luase lucrurile pe care 
El interzisese categoric să şi le însuşească pentru a nu fi blestemaţi, dar 
furase, ba încă şi ascunsese.” 3 T. cap. Datoria de a mustra păcatul.

8.  Ce cred cei netemători de Dumnezeu despre lucrurile furate?
 Proverbele 9:17. 

A-L ÎNȘELA PE DUMNEZEU

9.  Cum consideră Dumnezeu neglijența poporului în privința  
 înapoierii celei de a zecea părți din veniturile sale?  
 Maleahi 3:8-9. 

10.  Cum poate fi remediată această situație? Maleahi 3:10 p.p..  
 Care va fi rezultatul? Maleahi 3:10 u.p., 11.

„A reţine zecimea înseamnă a-L jefui pe Dumnezeu. Fiecare ar trebui 
să aducă în mod liber, de bunăvoie, cu bucurie, zecimea şi darurile în visti-
eria Domnului. Făcând astfel, va primi binecuvântare. Nu există siguranţă 
în a reţine de la Dumnezeu partea care I se cuvine.” Lucrarea misionară 
medicală, cap. Zecimea.
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ŞTII SĂ RĂSPUNZI?
1.  Care sunt cerințele poruncii a opta?
2.  Ce trebuia să restituie păgubașului, cel care nesocotea porunca a  
 opta?
3.   Ce altceva mai cuprinde porunca a opta?
4.  Explicați cum păcatul lui Acan a atras pedeapsă pentru  
 întregul popor.
5.  Cum își permit unii oameni să-L înșele pe Dumnezeu?

Cine a fost învinuit că a furat un 
obiect de valoare al unui înalt dem-
nitar dintr-o țară? 

Cine a furat lucruri de valoare şi 
le-a ascuns în pământ în interiorul 
cortului său?
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O povestire pentru cei mai mici

Porunca a opta
Nimeni nu-i iubeşte pe hoți. Oricine se teme ca aceştia să nu 

pătrundă în locuințele lor şi să nu aibă acces la buzunarele lor. 
Credeți că un hoț, care-şi permite astăzi să jefuiască oameni, 

locuințe, magazine, bănci, nu a fost şi el cândva un copil?
De obicei greşeli care nu sunt biruite în copilărie, ajung să ne 

stăpânească la maturitate. De aceea cel mai bun remediu pentru 
a nu cădea în ispita de a lua ceva ce nu-ți aparține, este să înveți 
chiar din copilărie că fiecare lucru are un proprietar. 

Învață-te să respecți proprietatea cuiva, chiar dacă este vorba 
de cea a tatălui, a mamei sau a fraților tăi. Nu-ți lua libertatea să 
umbli în sertarul tatălui atunci când el nu este prin preajmă şi nu 
ți-a permis lucrul acesta. Nu căuta în geanta mamei, decât dacă ea 
ți-a dat voie să faci aceasta. Nu lua ceva din lucrurile fraților tăi, 
dacă nu ai acceptul lor de a le folosi. În felul acesta te vei deprinde 
cu un obicei bun, acela de a respecta bunurile aproapelui şi Dum-
nezeu va fi onorat prin comportamentul tău. 

Porunca a opta este cea care poate fi considerată cel mai clar o 
poruncă protectoare. Ea nu-i vizează pe oamenii corecți, cinstiți, 
care nu-şi imaginează vreodată să ia ceea ce nu le aparține. Ea este 
pentru a ne proteja de atacurilor celor necugetați, pentru a pune o 
stavilă celor care sunt înclinați să ne facă rău, să ne producă pagube. 

Copil fiind, poate ți se pare un lucru neînsemnat dacă, după ce 
te-ai jucat toată după amiaza cu jucările prietenului tău, te întorci 
acasă şi constați că o piesă mică dintr-un joc ce nu-ți aparține, a 
rămas, din întâmplare, în buzunarul tău. Înapoiază imediat ceea ce 
nu este al tău, chiar dacă prietenul nu a sesizat lipsa. Tendința de 
a păstra va avea urmări grave asupra caracterului tău şi va pregăti 
calea pentru a ceda unor ispite mai mari. 

Atunci când, mergând pe stradă, observi că cineva şi-a pierdut 
portmoneul sau i-au căzut ceva bani din buzunar, este momentul 
să-l atenționezi şi să-l ajuți să-şi recupereze pierderea. Nu gândi 
că nu ai furat dacă, după ce păgubaşul s-a depărtat, păstrezi pentru 
tine ceea ce el a pierdut. 
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Dumnezeu cunoaşte orice intenție a inimii şi va considera furt 
chiar şi acest gest. 

Un alt aspect al călcării poruncii a opta între copii este tendința 
de a copia. Poate veți considera o exagerare acest lucru şi vă veți 
justifica într-un fel anume în mintea voastră. Cu toate acestea 
cerințele poruncii a opta nu se limitează doar la furtul de obiecte, 
ci şi la furtul de idei, de cunoştințe, pe care nu le ai şi cu care vrei 
să te afişezi, ca şi cum le-ai deține. Copiatul este de fapt un furt şi 
o minciună în acelaşi timp. 

Obişnuieşte-te să fii sincer cu tine însuți şi să priveşti şcoala ca 
pe un mijloc de a-ți îmbogăți cunoştințele. Foloseşte acest timp 
învățând cât poți mai bine şi Dumnezeu, care este Dătătorul tu-
turor darurilor, îți va da o minte iscusită, ca să ştii cum să răspunzi 
când vei fi testat. 

Cel care a dăruit lui Daniel şi prietenilor săi capacitatea de a 
se remarca în fața colegilor lor, este gata să te ajute şi pe tine să 
obții rezultate bune, dacă îți propui să fii cinsitit şi corect în orice 
amănunt al vieții. 

Cinstea este cel mai de preț bun pe care-l poate avea cineva. 
Oricât de prezentabil ai fi, oricât de multe cunoştințe ai avea, ori-
cât de influent ai fi în societate, toate acestea nu vor avea nicio 
valoare dacă nu eşti şi cinstit şi corect în acțiunile tale. 

În caz contrar mulți oameni, chiar dacă inițial nu atrăgeau 
atenția cu nimic, nu aveau o figură impunătoare, un limbaj elevat 
sau o ținută aleasă, au fost remarcați şi apreciați pentru cinstea de 
care au dat dovadă. 

Să nu uitați că cinstea este o caracteristică ce poate fi pierdută 
uşor printr-un gest necugetat. Și odată pierdută ea se recapătă cu  
mare greutate, iar, uneori, nu mai poate fi redobândită. 

Un om care a dat dovadă de necinste se poate căi de păcatul 
său, dar acesta îl va urmări toată viața şi oricând, chiar şi atunci 
când dă dovadă de cea mai mare corectitudine, se va confrunta cu 
neîncredere din partea semenilor. 

Fiți cinstiți cu voi înşivă, şi nu vă considerați niciodată mai 
mult decât sunteți. Fiți cinstiți cu cei apropiați şi cu cei cu care 
poate niciodată nu veți avea prilejul să vă mai întâlniți. Procedând 
astfel veți ajunge apreciați de oameni şi de Dumnezeu. 
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Lecția 12.

Porunca a noua
„Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.” Exodul 20:16. 

O PORUNCĂ ÎN FAVOAREA SINCERITĂȚII

1.  Care sunt cerințele poruncii a noua? Exodul 20:16. 

„Vorbirea neadevărată în orice problemă, orice încercare sau intenţie 
de a-l înşela pe aproapele nostru sunt cuprinse aici. Intenţia de a înşela 
constituie o minciună.”  P.P. cap.  Legea dată lui Israel. 

2.  Ce este pregătit pentru cel mincinos? Proverbe 19:9. 

MINCIUNA FĂRĂ VORBE

3.  Cum mai poate fi călcată porunca a noua, fără a fi rostit vreun  
 cuvânt?
 

„Printr-o privire a ochiului, o mişcare cu mâna, o expresie a feţei pot spune 
tot atât de bine o minciună, ca şi prin cuvinte.” P.P. cap.  Legea dată lui Israel. 

4.  Ce atitudine necinstită este considerată de asemenea   
 minciună? Proverbe 20:23. 

„Oamenii care persistă pe calea necinstei îşi pun propriile lor principii 
în aplicare, până când ajung să-şi înşele propriile suflete şi să piardă cerul 
şi viaţa veşnică. Ei vor sacrifica onoarea şi religia pentru un mic avantaj 
lumesc.” R.H. 18 sept. 1888. 
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MĂRTURIE MINCINOASĂ

5.  Ce practică necinsită este folosită adesea pentru atingerea  
 unui scop? Marcu 14:57; Fapte 6:13. 

6.  Cum era pedepsit în vechiul Israel martorul mincinos?  
 Deuteronom 19:18-20.

„Orice adăugire intenţionată în vorbire, orice aluzie sau orice insinuare 
făcută în mod calculat, cu gândul de a face o impresie greşită sau exagera-
tă, chiar povestirea unor fapte în aşa fel încât să ducă în rătăcire pe cineva 
constituie o minciună. Acest precept interzice orice încercare de a vătăma 
bunul nume al semenului nostru prin relatări inexacte sau bănuieli rele, 
prin vorbiri de rău sau bârfeli. Chiar şi ascunderea intenţionată a adevăru-
lui, de pe urma căreia alţii pot fi păgubiţi, este o violare a poruncii a noua.” 
P.P. cap.  Legea dată lui Israel. 

MINȚIND ÎMPOTRIVA ADEVĂRULUI

7.  Cum ne putem face vinovați de minciună, printr-o atitudine  
 nedemnă de numele pe care-l purtăm? 1 Ioan 2:4. 

„Dacă oamenii nu simt povara Legii morale, dacă tratează cu uşurinţă 
şi subapreciază preceptele lui Dumnezeu, dacă încalcă una din cele mai 
mici din aceste porunci şi îi învaţă pe oameni aşa, nu vor avea niciun 
preţ în ochii Cerului şi putem şti că pretenţiile lor n-au nicio temelie.” 
M.L.cap. Redeşteptări moderne. 

8.  Numiți alte două moduri de procedare prin care putem fi   
 considerați mincinoși. Proverbe 30:6; 1 Ioan 4:12. 
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„Trebuie să trăim prin fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Nu trebuie să 
fie pierdut nimic din ceea ce a spus Dumnezeu. Nu trebuie să neglijăm 
nici măcar un singur cuvânt de care se leagă veşnica noastră mântuire. 
Niciun cuvânt nu trebuie să cadă nefolositor pe pământ.” D.V. cap. Cele 
cinci pâini de orz au hrănit mulțimea. 

RĂSPLATA FINALĂ

9.  Cum privește Dumnezeu pe mincinoși și ce șanse au ei de a  
 moșteni viața veșnică? Psalmii 101:7; Psalmii 24:4.

10.  Cum sunt apreciați cei mântuiți în funcție de disponibilitatea  
 lor de a spune adevărul? Apocalipsa  14:5. Cum va fi   
 dezrădăcinată minciuna pentru totdeauna, pe Noul Pământ? 
 Isaia  28:17.  

„Învăţaţi-i pe copiii voştri să iubească adevărul, pentru că este adevăr, 
pentru că ei trebuie să fie sfinţiţi prin adevăr şi pentru că trebuie să stea în 
faţa deciziei - dacă sunt calificaţi pentru o lucrare mai înaltă şi pot deveni 
membri ai familiei împărăteşti, copii ai Tatălui ceresc.” SemneleTimpului, 
10 septembrie 1894. 
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ŞTII SĂ RĂSPUNZI?
1.  Care sunt cerințele poruncii a noua?
2.  Cum mai poate fi călcată porunca a noua?
3.   Ce este scris despre cei care aleg să depună mărturii  
 mincinoase?
4.   Cum ne putem face vinovați de călcarea poruncii a noua   
 printr-o atitudine incorectă față de Cuvântul lui Dumnezeu? 
5.  Ce ne spune Biblia despre situația mincinoșilor pe Noul 
 Pământ?

Ce părere ai despre următoarele 
situații, în raport cu cerințele porun-
cii a noua? Este o minciună dacă:

- apreciezi verbal sau în scris 
ținuta sau comportamentul cuiva, 
deşi în inima ta nu eşti de aceeaşi 

părere;
- spui cuiva adevărul, deşi ştii că acesta îl răneşte;
- îi povesteşti mamei cele petrecute la şcoală, dar omiți 

un lucru de care te faci vinovat;
- în timp ce ți se cere părerea cu privire la un lucru 

important, te prefaci că nu eşti atent, ca să scapi de răs-
pundere;

- dacă se ia în discuție un subiect religios pe care tu-l 
consideri adevărat, nu ai curajul să-l susții când ceilalți 
îl desconsideră, ci te prefaci că nu te interesează. 
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O povestire pentru cei mai mici

Minciuna
Folosită cu scopul de a ieşi dintr-o încurcătură, de a uimi pe 

alții cu lucruri care în realitate nu sunt chiar aşa, sau pentru oricare 
alte motive, minciuna este folosită adesea chiar de către copii. 

Nu-i aşa că atunci când simțiți că v-ați făcut vinovați de o faptă 
rea, primul gând este acela de a inventa o scuză? Această tendință 
reprezintă de fapt o urmare a păcatului pe care l-au experimentat 
primii noştri părinți când şi-au permis să nesocotească porunca 
divină. Dacă Eva ar fi recunoscut vina păcatului său, dacă Adam 
nu ar fi adus scuze pentru fapta sa necugetată, poate că istoria 
pământului ar fi fost cu totul alta. Dar păcatul, odată ce şi-a găsit 
loc în inima omului, îl face pe om să nu mai aibă o judecată clară, 
corectă.  El nu se mai poate umili şi să-şi recunoască greşeala pen-
tru că Satan îl are deja în stăpânire şi îl inspiră să păcătuiască mai 
mult şi tot mai mult. 

Știți ce face apoi Satan, vrăjmaşul nostru? Merge înaintea Tată-
lui şi-l pârăşte pe păcătos. El îl acuză că este un călcător al legii şi 
că nu este demn să locuiască în Împărăția Cerurilor. 

Dacă, în momentul în care vă dați seama că ați greşit, alegeți 
să mărturisiți păcatul şi sunteți dispuşi să cereți iertare şi să lăsați 
consecințele pe seama lui Dumnezeu, atunci Domnul Hristos 
poate veni în ajutorul vostru. El este apărătorul nostru înaintea 
Tatălui şi când Satan vine şi-l prezintă pe păcătos, Hristos spune: 
Da, este adevărat că a păcătuit, dar îi pare rău şi se hotărăşte să nu 
mai păcătuiască. Atunci biruința este de partea păcătosului şi el va 
primi putere să reziste următoarei ispite. 

Nu vă lăsați amăgiți de ideea că puteți rezolva anumite pro-
bleme prin minciună. S-ar putea ca pentru moment lucrurile să 
iasă bine, dar conştiința vă va mustra, mai ales când, prin minciu-
na voastră, ați adus necazuri cuiva. Iar dacă nu vă apasă gândul 
vinovăției şi vă simțiți confortabil, chiar dacă ați păcălit, atunci 
sunteți pe o cale mult mai rea, vă aflați chiar de partea lui Satan. 



75

Atunci când Ghehazi s-a lăsat atras de păcatul poftei şi a decis 
să meargă să obțină de la Naaman anumite daruri, poate că el nu 
şi-a dat seama în mod clar că gestul său este un păcat. Lui i se 
părea normal ca un străin, care apelase la ajutorul profetului, să 
plătească aşa cum se cuvine. Și pentru că profetul l-a refuzat, a 
decis să meargă el să obțină acele lucruri. 

Dumnezeu i-a dat o şansă să mărturisească păcatul său. Prin 
Elisei el a fost pus în fața conştiinței, atunci când acesta l-a între-
bat direct: De unde vii?

Dacă Ghehazi ar fi mărturisit greşeala sa, dacă nu ar fi recurs la 
un alt păcat - minciuna -, el ar fi fost iertat şi lepra nu s-ar fi lipit 
de corpul său. Prin minciună el a demonstrat, de fapt, că nu credea 
cu adevărat că Elisei este un profet şi că Dumnezeu, Cel Căruia 
acesta Îi slujea cu toată inima, îi putea face cunoscut adevărul. 

Atunci când alegeți să ascundeți adevărul, să inventați o min-
ciună pentru a scăpa din încurcături, dovediți că nu credeți pe de-
plin că în ceruri există un Dumnezeu, care cunoaşte orice faptă, 
orice vorbă, orice gând al nostru. 

Poate că părinții, prietenii sau cei pe care încercați să-i mințiți, 
nu vor depista imediat păcatul vostru, dar Dumnezeu îl cunoaşte şi 
acesta (păcatul) rămâne înregistrat în cărțile din ceruri până când 
îl mărturisiți şi cereți ajutor pentru a nu-l mai repeta. 

Obişnuiți-vă să spuneți adevărul şi numai adevărul, indiferent 
cât de dureros ar fi şi cât de îngrozitoare ar părea urmările!

Gândiți-vă că Dumnezeu, care iubeşte adevărul şi aşteaptă de 
la copiii Săi să spună adevărul, vă poate veni în ajutor şi pentru a 
ieşi din încurcătura în care ați intrat. Nu vă afundați mai departe 
în păcat! Opriți-vă atunci când ați făcut ceva rău şi rezolvați pro-
blema, rugându-vă şi nicidecum mințind. 

Dacă vă obişnuiți de mici să spuneți adevărul, atunci când veți 
fi mari, oamenii vor avea încredere în voi, veți fi considerați oa-
meni de cuvânt, în care poți avea deplină încredere. 

În caz contrar chiar şi cei din jur vor sesiza la un moment dat 
că vorbele voastre nu sunt totdeauna adevărate. Și cine se poate 
bucura în compania unui mincinos?

Să spunem adevărul în orice împrejurare, nu doar de teama 
consecințelor ci de dragul lui Isus care ne iubeşte!



76

Lecția 13. 

Porunca a zecea
„Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproa-

pelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, 
nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.” Exodul 20:17. 

O PORUNCĂ PENTRU STĂPÂNIREA DORINȚELOR

1.  Care sunt cerințele poruncii a zecea? Exodul 20:17. 

2.  Cum este pofta un prim pas care duce către păcate  grave?   
 Iacov 1:15; 4:1.

„Porunca a zecea loveşte la rădăcina tuturor păcatelor, oprind dorin-
ţele egoiste, de unde izvorăsc faptele păcătoase. Și cel care, în ascultare 
de Legea lui Dumnezeu, se reţine chiar şi de la o dorinţă păcătoasă care 
vizează ceea ce aparţine altuia nu se va face vinovat de vreo faptă rea faţă 
de semenii săi.” P.P. cap.  Legea dată lui Israel. 

ORIGINEA POFTEI

3.  În cine a încolțit pentru prima dată dorința de a avea mai mult?
 Ezechiel 28:14.17; Isaia 14:13,14.

„Puţin câte puţin, Lucifer a ajuns să-şi îngăduie dorinţa după înălţare 
de sine... În loc să caute să-L facă pe Dumnezeu cel dintâi în dragostea 
şi slujirea creaturilor, strădania lui Lucifer a fost să le câştige slujirea şi 
închinarea pentru el. Râvnind la onoarea pe care Tatăl cel veşnic o revăr-
sase asupra Fiului Său, acest prinţ al îngerilor a aspirat la puterea pe care 
numai Hristos o putea folosi.”  T.V. cap. Originea răului. 
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4.  Cum și-a permis Eva să cedeze tentației de a nesocoti porunca  
 privitoare la poftă? Geneza 3:6.

„Atât la Hristos, cât şi la perechea sfântă din Eden, pofta a stat la te-
melia primei mari ispite. De acolo de unde a început ruina noastră trebuia 
să înceapă lucrarea pentru mântuire. După cum a căzut Adam, cedând în 
faţa poftei, tot astfel, prin înfrângerea ei, Hristos trebuia să biruie. D.H. 
cap. Postul. 

CĂLCÂND PE TEREN INTERZIS
5.  Ce tendință au manifestat oamenii de-a lungul timpului, care  
 i-a condus la stârnirea poftei și în cele din urmă la păcat?  
 Geneza 6:1,2;  Judecători 14:1-3. 

„Căsătoria între credincioşi şi necredincioşi este interzisă de Dum-
nezeu. Însă prea adesea inima neconvertită urmează dorinţele ei fireşti 
şi sunt întemeiate astfel căsătorii nesfinţite... Aceia care sunt conduşi de 
pasiune şi impuls vor avea de cules o recoltă amară în această viaţă, iar 
calea lor poate sfârşi prin pierderea sufletului lor.” Fndamentele educației 
creştine, pg. 500. 

6.  Ce sfat este dat cu privire la protejarea minții și inimii noastre  
 de tentații care ar da naștere la pofte păcătoase? Proverbe 4:23.

„Imaginile şi lecturile trezesc pofta ochilor şi pasiunile corupte... Min-
tea îşi găseşte plăcere în contemplarea scenelor care instigă pornirile jos-
nice. Privite cu o imaginaţie întinată, asemenea scene detestabile degra-
dează însuşirile morale şi pregătesc fiinţele ademenite şi incitate, pentru 
a da frâu liber pasiunilor păcătoase. Apoi urmează păcatele şi fărădelegile 
care înjosesc fiinţele create după chipul lui Dumnezeu, coborându-le la 
nivelul animalelor şi aruncându-le în cele din urmă în prăpastia pierzării. 
Evitaţi citirea şi privirea lucrurilor care sugerează gânduri întinate. Culti-
vaţi puterile morale şi intelectuale. - 2 T. pg. 410 .
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POFTIND CE NU-ȚI APARȚINE
7.   Ce experiență tristă a avut Ghehazi în privința poruncii a   
 zecea? 2 Regi 5:20.27.

„Ghehazi, slujitorul lui Elisei, avusese, de-a lungul anilor, ocazia să 
dezvolte spiritul de lepădare de sine care caracteriza lucrarea de o viaţă a 
stăpânului lui. El avusese privilegiul să devină un nobil purtător de steag 
în oştirea Domnului. Cele mai bune daruri ale Cerului fuseseră multă 
vreme la îndemâna lui, dar lăsând la o parte toate acestea, el poftise bunu-
rile de puţină valoare ale bogăţiei lumeşti. Iar acum dorinţele ascunse ale 
spiritului său avar l-au determinat să cedeze unei ispite care-l stăpânea.” 
P.R. cap. Naaman. 

8.  Ce a experimentat Solomon prin satisfacerea oricărei plăceri?
 Eclesiastul 2:10,11. Ce sfat ne dă Biblia alături de aceste  
 exemple? 1 Corinteni 10:6. 

REMEDIU ÎMPOTRIVA POFTEI

9.  Ce trebuie să știm cu privire la satisfacerea poftei? 1 Ioan 2:16,17;
 1 Petru 1:14.

10.  Numai cum putem birui ispita de a nesocoti cerințele poruncii a  
 zecea? Romani 8:37; Filipeni 4:13. 

„Oricărui om ispitit să-şi îngăduie pofta i-aş spune: Nu ceda ispitei, 
ci limitează-te la folosirea alimentelor sănătoase. Te poţi educa pentru a 
te bucura de o dietă sănătoasă. Domnul îi ajută pe cei ce se ajută singuri; 
dar când oamenii nu fac eforturi deosebite pentru a împlini gândul şi 
voinţa lui Dumnezeu, cum poate lucra El cu ei?” D.H. cap. Motive pentru 
reformă. 
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ŞTII SĂ RĂSPUNZI?
1.  Care sunt cerințele poruncii a zecea?
2.  În cine își are originea pofta? Cum au cedat primii noștri   
 părinți acestei ispite?
3.   Cum putem ajunge la călcarea poruncii a zecea prin neocotirea  
 altor instrucțiuni ale lui Dumnezeu? Dați exemple.
4.   În ce a constat păcatul lui Ghehazi?
5.  Cine ne poate ajuta să rezistăm tentației de a pofti?

Alegeți din lista de mai jos persoane 
care s-au lăsat ispitite de poftă şi pe 
cele care nu şi-au satisfăcut plăcerile. 

Povestiți experiențele fiecăreia. 

1. Esau
2. David
3. Daniel şi tovarăşii săi
4. Avraam (Geneza 14:21-24). 
5. Ioan Botezătorul

Mai ştiți şi alte exemple?
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 O povestire pentru cei mai mici

Înfrânare

Știți ce înseamnă cuvântul „înfrânare”? Înseamnă reținere de la 
ceva, abținere de a face ceva care eşti îndemnat să faci. Acest cuvânt 
este de fapt opusul a ceea ce înseamnă „potfa” asupra căreia atrage 
atenția porunca a zecea atunci când spune: „Să nu pofteşti!”

La prima vedere s-ar putea crede că pofta are loc doar în inima 
şi mintea cuiva şi că acest păcat nu ar produce nimănui necazuri. 
Lucrul acesta ar fi adevărat dacă păcatul poftei s-ar opri doar la 
nivelul minții, dacă omul doar ar nutri un anumit lucru în inima 
sa. Dar cel care a pus în inima sa dorința nestăpânită de a avea ce 
nu i s-ar cuveni, şi care este Satan, îl conduce mai departe la un 
păcat mai grav. 

De-a lungul timpului oamenii au poftit la bunurile altuia ajun-
gând în final să fure, să înşele, să tâlhărească, să ucidă oameni, să 
vină cu război împotriva altor popoare. Toate aceste rele au avut 
punctul de plecare în dorința firească de a avea ceea ce are altci-
neva. 

Și astăzi sunt oameni nefericiți care, privind la bunurile seme-
nului său, uită să se bucure de cele pe care le are. Unii îşi doresc 
mereu să aibă altceva, să aibă mai mult şi tot mai mult. Ei se com-
pară cu cei care au mai mult decât ei. 

Oricât de săraci am fi, dacă încercăm să găsim oameni care 
sunt mai lipsiți decât noi, îi vom găsi cu siguranță. 

Există copii în această lume care nu au părinți. Mulți ar dori 
să se adreseze cuiva cu „mamă” sau „tată” şi nu au acest privile-
giu. Există copii care nu au sănătate, care suferă de anumite boli 
mai mult sau mai puțin grave.  De ce nu vă comparați cu unii 
ca aceştia şi să-I mulțumiți lui Dumnezeu pentru părinții voştri, 
pentru viața şi sănătatea de care vă bucurați?

Și chiar dacă aveți anumite defecte fizice, chiar dacă sunteți 
lipsiți, poate chiar de unul dintre părinți, puteți găsi suficiente 
motive să vă bucurați, apreciind faptul că Dumnezeu v-a dat în 
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schimb alte lucruri minunate care pot compensa nevoile voastre. 
El nu îngăduie niciodată încercări mai mari decât ar putea cineva 
suporta. 

În privința dorinței de a avea cele mai interesante jucării, cele 
mai sofisticate telefoane sau laptopuri, cele mai elegante haine 
sau orice alte lucruri la care visează copiii şi tinerii, încercați să 
cultivați cumpătarea. Obişnuiți-vă cu gândul că nu puteți avea 
orice şi să fiți în acelaşi timp pe placul lui Dumnezeu. 

Mântuitorul nostru a dus o viață de umilință, de lepădare de 
sine, de lipsuri şi suferință. El S-ar fi putut naşte într-o familie de 
oameni bogați şi lucrul acesta oricum ar fi fost o umilință pentru 
El, având în vedere faptul că venea din Ceruri, de la Cel care este 
proprietarul de drept al tuturor lucrurilor. Dar a ales să fie sărac 
şi umil, pentru a putea veni în sprijinul oricărui copil, indiferent 
dacă provine dintr-o familie de oameni bogați sau săraci. 

Dacă noi ne obişnuim să nu cheltuim banii fără rost, nici 
chiar atunci când îi avem, ci punem mereu de o parte pentru a 
putea contribui la diferite proiecte de ajutorare a celor în nevoi, 
vom avea satisfacția să auzim odată cuvintele de „bun venit” în 
Împărăția Cerurilor, adresate de Cel care urmăreşte astăzi toate 
gesturile noastre.

Priviți la regele Solomon care şi-a permis să-şi îndeplineas-
că toate poftele şi toate dorințele!  Când ne vom întâlni cu El 
pe Noul Pământ probabil că ne va spune regretul său că nu şi-a 
dedicat mai mult timp apropierii de Dumnezeu, ajutării celor în 
suferință, formării unui caracter frumos, care ar fi putut avea o 
influență bună.

Viața este prea scurtă să o petrecem în satisfacerea poftei. 
Chiar şi pe pământul acesta vom avea mai multe satisfacții dacă 
vom da pe față mulțumire pentru tot ce avem, dacă ne vom dedica 
banii, timpul, influența noastră slujirii altora. 

Și anii veşniciei ne vor aduce bucuria deplină de a ne permite 
orice dorim, fără a exista riscul de a greşi, pentru că atunci nu vom 
dori nicidecum lucruri care nu sunt spre folosul nostru.  




