
11111Lecþii biblice pentru Sabat,  Ianuarie – Martie 2005

Lecþii biblice pentru Sabat

Caracterul creºtin (I)

Ianuarie – Martie 2005



22222 Lecþii biblice pentru Sabat,  Ianuarie – Martie 2005

Cuprins

Lecþiile biblice

pentru Sabat  sunt un
program de studiu zilnic,
bazat în întregime pe
Biblie ºi pe Spiritul
Profeþiei fãrã comentarii
adiþionale. Citatele sunt
pe cât de scurte cu
putinþã, pentru a trans-
mite gânduri directe ºi
concise. Parantezele [ ]
sunt folosite în unele
cazuri pentru a asigura
claritatea, contextul
corespunzãtor ºi o citire
uºoarã. Se recomandã
cu toatã cãldura stu-
dierea în continuare a
materialelor folosite
drept sursã.

Str. Morii, Nr. 27

505200, Fãgãraº - Jud. Braºov

Tel. 0268 213714   Fax 0268 214111

e-mail: romania@sdarm.org

www.sdarm.net/romania

Editura Păzitorul Adevărului

ISSN 1222-8532

Cãderea omenirii

Isus Hristos – Singura noastrã speranþã

Isus Hristos – pe deplin Dumnezeu

Divinitatea lui Hristos – Mãrturisiri

„Cuvântul S-a fãcut trup”

Duhul Sfânt

Trioul ceresc

Experienþa lui Iacob

Visul lui Iacob

Marea lege a iubirii

Neprihãnirea lui Hristos

O îndreptãþire falsã

O invitaþie specialã

5

10

15

20

25

31

36

41

46

52

57

62

67



33333Lecþii biblice pentru Sabat,  Ianuarie – Martie 2005

Cuvânt înainte

Când privim la lucrarea din viitor a poporului lui Dumnezeu, putem vedea cã este
o mare lucrare de fãcut pentru rãspândirea Evangheliei mântuirii. Dar, înainte de a
putea împãrtãºi pe deplin altora Evanghelia, trebuie sã ne dãm mai întâi toatã silinþa
pentru a face sigurã chemarea ºi alegerea noastrã (2 Petru 1:10). Cu acest scop, în
timpul anului 2005 vom studia la ªcoala Sabatului sfatul dat de Petru în primul
capitol al celei de-a doua epistole a sa cu privire la dezvoltarea caracterului creºtin.

„ªi pe lângã aceasta, daþi-vã toatã silinþa sã uniþi cu credinþa voastrã fapta, cu
fapta cunoºtinþa, cu cunoºtinþa cumpãtarea, cu cumpãtarea rãbdarea, cu rãbdarea
evlavia ºi cu evlavia dragostea frãþeascã ºi cu dragostea frãþeascã iubirea de oameni.
Cãci dacã aveþi din belºug aceste lucruri, ele nu vã vor lãsa sã fiþi nici leneºi, nici
neroditori în cunoaºterea Domnului nostru Isus Hristos. Dar cel cãruia îi lipsesc
aceste lucruri este orb ºi nu poate vedea departe ºi a uitat cã a fost curãþat de vechile
lui pãcate. De aceea, fraþilor, daþi-vã toatã silinþa sã vã faceþi sigurã chemarea ºi
alegerea voastrã: cãci dacã faceþi aceste lucruri, nu veþi cãdea niciodatã (2 Petru 1:5-
10).”

„Pot sã spun ceva care sã facã impresie asupra celor tineri? Niciodatã pânã
acum n-a fost atât de mult de pierdut sau de câºtigat; niciodatã n-au fost rezultate
atât de mari care sã depindã de o generaþie, cum sunt pentru cei care trãiesc în
prezent. Nici mãcar pentru un moment nu ar trebui sã creadã cã pot ocupa vreo
poziþie de încredere fãrã a poseda un caracter bun. La fel de bine s-ar putea aºtepta
sã culeagã struguri din spini sau smochine din mãrãcini. Un caracter bun trebuie sã
fie clãdit cãrãmidã cu cãrãmidã, crescând în fiecare zi proporþional cu eforturile
depuse. Acele caracteristici pe care le vor lua la cer cu ei trebuie sã fie dobândite prin
practicare conºtiincioasã a propriilor lor facultãþi, prin folosirea fiecãrui avantaj pe
care li-l oferã Providenþa ºi prin conectarea la sursa a toatã înþelepciunea. Sã nu vã
puneþi þinte joase. Minþile voastre sã nu fie îndreptate spre lucrurile de micã
valoare… Hristos este modelul desãvârºit.”– Testimonies, vol.5, pg.129.

„Nimeni nu poate sã ducã la cer trãsãturile sale de caracter naturale ºi cultivate.
Acela care poartã aceste trãsãturi cu el în tot timpul perioadei sale de încercare, L-a
reprezentat în mod greºit pe Hristos, acþionând din principii pe care Dumnezeu nu le
poate aproba. Principiile adevãratei vieþi spirituale nu sunt înþelese de aceia care
cunosc adevãrul, dar nu-l practicã.

„Domnul cere reforme, reforme clare ºi distincte. Acei în ale cãror inimi locuieºte
Hristos vor manifesta prezenþa Lui în procedura lor cu semenii lor.”– Testimony to
the Battle Creek Church, 25 februarie 1901.

     Departamentul ªcolii de Sabat al Conferinþei Generale
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Santa Lucia este o foarte frumoasã insulã tropicalã în Caraibe. Cei
162157 locuitori (2003 estimativ) locuiesc pe 616 km2 de teren, din care
23% este folosit pentru agriculturã permanentã. Majoritatea locuitorilor
insulei sunt romano-catolici (90%), existând mici grupe de anglicani (3%) ºi
de protestanþi (7%). Însã adevãratul mãrgãritar pentru lucrarea din Santa
Lucia este cã este o destinaþie turisticã majorã pentru multe mii de vizitatori
în fiecare an. Fiind un punct de tranzit, locuitorii din Santa Lucia pot rãspândi
Evanghelia în toatã lumea.

Solia reformei este proaspãtã pe aceastã insulã. O serie de fraþi din
Statele Unite au fost activi în întemeierea primelor câteva suflete în adevãr
ºi de acolo lucrarea s-a rãspândit repede. Fraþii ºi surorile de aici, în timp ce
erau puþini la numãr ºi le lipseau resursele financiare, au fost misionari activi
ºi este nevoie sã se stabileascã o casã de întruniri cu caracter permanent.
Este dorinþa lor de a construi un far care sã rãspândeascã lumina adevãrului
la toþi oamenii de pe aceastã insulã.

În aceastã lucrare, ajutorul dumneavoastrã este mult apreciat. Din ceea
ce au avut, fraþii ºi surorile din Santa Lucia au dãruit mult pentru acest
proiect ºi mulþi au folosit timpul lor în mod voluntar pentru a duce înainte
lucrarea aceasta. Pentru a realiza lucrarea este nevoie de donaþiile
dumneavoastrã. Vã rugãm sã vã amintiþi de lucrarea din Santa Lucia când
începem acest nou an ºi ne rugãm ca Domnul sã binecuvânteze în continuare
progresul lucrãrii Sale în insulele Caraibe.

David Zic, Secretar al Conferinþei Generale

Sabat, 1 ianuarie 2005

Darul Sabatului Întâi

pentru o bisericã
în Santa Lucia
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       Lecþia 1 Sabat, 1 ianuarie 2005
s.a. 16:46

Cãderea omenirii

„Cãci toþi au pãcãtuit ºi sunt lipsiþi de slava lui Dumnezeu”
(Romani 3:23).

„Pãcãtuirea a adus întreaga lume sub condamnarea la moarte. Dar în
cer s-a auzit un glas zicând: ‚Am gãsit o rãscumpãrare.’ ” – The Signs of the
Times, 27 iunie 1900.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi ºi profeþi, pg. 48-60.

Duminicã 26 decembrie

1. CHIPUL LUI DUMNEZEU
a. Ce este menþionat despre Adam ºi Eva când au fost creaþi?

Geneza 1:26, 27.

„Când Adam a ieºit din mâna Creatorului, el purta, în natura lui fizicã,
mentalã ºi spiritualã asemãnarea cu Creatorul sãu. ‚Dumnezeu l-a creat pe
om dupã propriul Sãu chip’ (Geneza 1:27) ºi era scopul Sãu ca omul, cu cât
trãia mai mult, sã manifeste mai pe deplin acest chip – sã reflecte mai pe
deplin slava Creatorului. Toate facultãþile sale erau capabile de dezvoltare;
capacitatea ºi vigoarea trebuia sã creascã în continuu.” – Educaþia , pg. 10.

b. Ce veºmânt special îi învelea pe primii noºtri pãrinþi? Geneza
2:25.

„Haina albã a neprihãnirii a fost purtatã de primii noºtri pãrinþi când au
fost puºi de Dumnezeu în sfântul Eden. Ei trãiau în conformitate perfectã cu
voia lui Dumnezeu. Toatã puterea afecþiunilor lor era datã Tatãlui lor ceresc.
O luminã dulce ºi frumoasã, lumina lui Dumnezeu, învãluia perechea sfântã.
Aceastã hainã de luminã era un simbol al hainelor lor spirituale de inocenþã
cereascã.”– Parabolele lui Hristos, pg. 246.

„Perechea lipsitã de pãcat nu purta haine artificiale; ei erau îmbrãcaþi cu
un acoperãmânt de luminã ºi slavã, aºa cum au îngerii. Câtã vreme au trãit
în ascultare de Dumnezeu, aceastã hainã de luminã a continuat sã-i
învãluie.”– Patriarhi ºi profeþi, pg.  45. eng.
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Luni 27 decembrie

2. PÃCATUL DUCE LA RUINÃ

a. Ce instrucþiuni speciale le-a dat Domnul lui Adam ºi Eva cu
privire la pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului? Geneza 2:16,17.

„Deºi au fost creaþi inocenþi, primii noºtri pãrinþi nu au fost puºi în afara
posibilitãþii de a face rãul. Dumnezeu i-a fãcut agenþi morali liberi, capabili
de a aprecia înþelepciunea ºi bunãvoinþa caracterului Sãu ºi dreptatea
cerinþelor Sale ºi de a fi ascultãtori sau nu. Ei urmau sã se bucure de
comuniune cu Dumnezeu ºi cu îngerii sfinþi; dar, înainte de a putea fi în
siguranþã pentru veºnicie, loialitatea lor trebuia pusã la încercare. Chiar la
începutul existenþei omului, a fost pus un frâu asupra dorinþei de îngãduinþã
de sine, pasiunea fatalã care a stat la baza cãderii lui Satan. Pomul
cunoºtinþei, care era lângã pomul vieþii în mijlocul grãdinii, trebuia sã fie un
test al ascultãrii, credinþei ºi iubirii primilor noºtri pãrinþi. În timp ce li s-a
permis sã mãnânce în mod liber din orice alt pom, le-a fost interzis sã guste
din acesta, sub ameninþarea pedepsei cu moartea. ªi ei urmau sã fie expuºi
ispitelor lui Satan; dar dacã suportau încercarea, ei aveau sã fie în cele din
urmã aºezaþi în afara puterii lui, pentru a se bucura de favoarea veºnicã a lui
Dumnezeu.”– Patriarhi ºi profeþi, pg. 43, 44.

b. Descrieþi trista experienþã a lui Adam ºi Eva. Geneza 3:1-6.

„Când Eva, nesocotind avertizarea cu privire la pomul oprit, s-a aventurat
sã se apropie de el, ea a venit în contact cu vrãjmaºul ei. Dupã ce interesul
ºi curiozitatea ei au fost trezite, Satan a început sã nege Cuvântul lui
Dumnezeu ºi sã inspire neîncredere în înþelepciunea ºi bunãtatea Lui. La
declaraþia femeii cu privire la pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului ‚Dumnezeu
a zis: Sã nu mâncaþi din el, nici sã nu-l atingeþi, ca sã nu muriþi,’ ispititorul a
rãspuns: ‚Cu nici un chip nu veþi muri: dar Dumnezeu ºtie cã, în ziua în care
mâncaþi din el, vi se vor deschide ochii ºi veþi fi ca dumnezeii, cunoscând
binele ºi rãul’ (Geneza 3:3-5).”– Educaþia , pg.18.

„Trebuie sã ne hotãrâm în inimile noastre sã cunoaºtem ce este adevãrul.
Toate lecþiile pe care Dumnezeu le-a lãsat sã fie înregistrate în cuvântul
Sãu, sunt pentru avertizarea ºi instruirea noastrã. Ele sunt date pentru a ne
salva de amãgire. Neglijarea lor va rezulta în ruinã pentru noi. Putem fi
siguri cã orice contrazice cuvântul lui Dumnezeu vine de la Satana.”–
Patriarhi ºi profeþi, pg. 52.
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Marþi 28 decembrie

3. ÎNDREPTÃÞIREA DE SINE, NEPRIHÃNIREA PROPRIE

a. Ce a încercat Adam ºi Eva sã facã dupã neascultarea lor?
Geneza 3:7.

„Dar când a venit pãcatul, [primii noºtri pãrinþi] au întrerupt legãtura lor cu
Dumnezeu ºi lumina care îi înconjurase s-a îndepãrtat. Goi ºi ruºinaþi, ei au
încercat sã punã în locul veºmintelor cereºti haine cusute din frunze de smochin.

Acelaºi lucru l-au fãcut cãlcãtorii legii lui Dumnezeu mereu, de la
neascultarea lui Adam ºi Eva încoace. Ei ºi-au cusut laolaltã frunze de
smochin pentru a acoperi goliciunea provocatã de pãcãtuirea lor. Ei au purtat
haine fãcute de ei ºi, prin fapte ale lor, ei au încercat sã-ºi acopere pãcatele
ºi sã se facã primiþi de Dumnezeu.” – Parabolele lui Hristos, pg. 246.

b. Ce explicaþie au prezentat ei Domnului? Geneza 3:8-13.

„Adam n-a putut nici tãgãdui ºi nici scuza pãcatul sãu; dar, în loc de a
manifesta cãinþã, el a încercat sã dea vina pe soþia lui ºi astfel chiar asupra
lui Dumnezeu: ‚Femeia pe care Tu mi-ai dat-o, ea mi-a dat din pom ºi am
mâncat.’ Acela care din iubire pentru Eva a ales în mod conºtient sã renunþe
la aprobarea lui Dumnezeu, la cãminul sãu din Paradis ºi la o viaþã veºnicã
de bucurie, putea acum, dupã cãderea lui, sã încerce sã o facã pe tovarãºa
lui ºi chiar pe Creatorul Însuºi responsabil pentru pãcãtuire. Aºa de teribilã
este puterea pãcatului.

„Când femeia a fost întrebatã, ‚Ce ai fãcut?’ ea a rãspuns: ‚ªarpele m-
a amãgit ºi am mâncat.’ ‚De ce ai creat ºarpele? De ce i-ai îngãduit sã intre
în Eden?’ Acestea erau întrebãrile implicate în scuza ei pentru pãcat. Astfel,
asemenea lui Adam, ea punea pe seama lui Dumnezeu responsabilitatea
cãderii lor. Spiritul îndreptãþirii de sine îºi avea originea în tatãl minciunii; el a
fost îngãduit de cãtre primii noºtri pãrinþi de îndatã ce aceºtia au cedat la
influenþa lui Satan ºi a fost manifestat de cãtre toþi fiii ºi fiicele lui Adam. În
loc de a-ºi mãrturisi cu umilinþã pãcatele, ei au încercat sã se apere, dând
vina pe alþii, pe împrejurãri sau pe Dumnezeu – fãcând chiar din
binecuvântãrile Sale o ocazie de a murmura împotriva Lui.”– Patriarhi ºi
profeþi, pg. 54, 55. (sublinierea autorului).

„Acela care este vinovat de rãu este primul care suspecteazã rãul.
Condamnându-l pe altul, el încearcã sã-ºi ascundã sau sã scuze rãul din
propria sa inimã. Prin pãcat oamenii au câºtigat cunoºtinþa rãului; de îndatã
ce prima pereche a pãcãtuit, ei au început sã se acuze unul pe celãlalt; ºi
aceasta va face natura umanã în mod inevitabil când nu este controlatã de
harul lui Hristos.” – Cugetãri de pe Muntele Fericirilor, pg. 101.
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Miercuri 29 decembrie

4. SINGURUL REMEDIU PENTRU PÃCÃTOªI

a. Ce mãsuri au fost luate pentru a salva rasa umanã? Geneza
3:21; Ioan 3:16.

„Planul de mântuire a fost fãcut înainte de crearea lumii; cãci Hristos
este ‚Mielul înjunghiat de la întemeierea lumii’ (Apocalipsa 13:8); totuºi, a
fost o luptã chiar ºi pentru Regele universului, pentru a-ªi da Fiul sã moarã
pentru neamul omenesc vinovat. Dar ‚atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
cã a dat pe singurul Sãu Fiu, ca oricine crede în El sã nu piarã, ci sã aibã
viaþã veºnicã’ (Ioan 3:16). O, taina rãscumpãrãrii! Iubirea lui Dumnezeu
pentru o lume care nu L-a iubit! Cine poate cunoaºte adâncimile acelei iubiri
care ‚întrece orice pricepere’? De-a lungul veacurilor nesfârºite, minþile
nemuritoare care cautã sã înþeleagã taina acelei iubiri de nepãtruns, se vor
mira ºi vor fi umplute de adoraþie.

Dumnezeu a fost manifestat în Hristos, ‚împãcând lumea cu Sine’ (2
Corinteni 5:19). Omul a ajuns atât de degradat de pãcat, încât îi era imposibil,
prin sine, sã ajungã în armonie cu Acela a cãrui naturã este curãþie ºi
bunãtate. Dar Hristos, dupã ce a rãscumpãrat omul de osânda legii, putea sã
împãrtãºeascã putere divinã care sã se uneascã cu efortul omenesc. Astfel,
prin pocãinþã faþã de Dumnezeu ºi credinþã în Hristos, copiii cãzuþi ai lui
Adam pot sã devinã încã o datã ‚fii ai lui Dumnezeu’ (1 Ioan 3:2).”–
Patriarhi ºi profeþi, pg. 62.

b. Ce razã de speranþã le-a fost prezentatã lui Adam ºi Evei?
Geneza 3:15.

„Lui Adam i-a fost datã asigurarea Mântuitorului care urma sã vinã.
Sentinþa pronunþatã asupra lui Satan, ‚voi pune vrãjmãºie între tine ºi femeie,
între sãmânþa ei ºi sãmânþa ta; ea îþi va zdrobi capul ºi tu îi vei zdrobi cãlcâiul’
(Geneza 3:15), era pentru primii noºtri pãrinþi o fãgãduinþã a rãscumpãrãrii
care avea sã fie sãvârºitã prin Hristos.” – Istoria faptelor apostolilor, pg. 171.

„De la cãderea omului încoace, Hristos a fost Descoperitorul adevãrului
faþã de lume. Prin El sãmânþa nestricãcioasã, ‚cuvântul lui Dumnezeu, care
trãieºte ºi rãmâne pentru totdeauna’ este comunicat oamenilor (1 Petru
1:23). În acea primã fãgãduinþã rostitã neamului nostru omenesc cãzut în
Eden, Hristos semãna sãmânþa Evangheliei.” – Parabolele lui Hristos, pg. 22.
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Joi 30 decembrie

5. „TOÞI AU PÃCÃTUIT”

a. Ce este scris cu privire la starea neamului omenesc? Romani
3:10,11,23.

„Pãcãtuirea a pus întreaga lume sub osânda de moarte. Dar în cer s-a
auzit un glas care zicea: ‚Am gãsit o rãscumpãrare.’”– The Signs of the Times ,
27 iunie 1900.

„Hristos a plâns pentru pãcãtuirea fiecãrei fiinþe omeneºti. El a purtat
chiar vina lui Caiafa, cunoscând ipocrizia care sãlãºluia în sufletul sãu, în
timp ce îºi sfâºia haina de ochii lumii. Hristos nu ªi-a sfâºiat haina, dar
sufletul Sãu era sfâºiat. Haina Lui de carne umanã a fost sfâºiatã când
atârna pe cruce, purtãtorul de pãcat al neamului omenesc. Prin suferinþa ºi
moartea Sa a fost deschisã o cale nouã ºi vie.”– The Review and Herald, 12
iunie 1900.

b. Ce fãgãduinþã este datã acelora care acceptã aceastã mãsurã
care a fost luatã? Romani 6:23; Ioan 5:24.

„Numai prin sângele scump al Fiului lui Dumnezeu putea sã fie
rãscumpãrat pãcãtosul. Planul de mântuire a fost fãcut cu sacrificiu.
Apostolul Pavel scria: ‚Voi cunoaºteþi harul Domnului nostru Isus Hristos,
care, deºi era bogat, S-a fãcut sãrac pentru noi, pentru ca prin sãrãcia Lui
voi sã puteþi fi bogaþi.’ (2 Corinteni 8:9). Hristos S-a dat pe Sine pentru noi
ca sã ne poatã rãscumpãra de orice nelegiuire. ªi, ca binecuvântarea de
încununare a mântuirii, ‚darul lui Dumnezeu este viaþã veºnicã prin Isus
Hristos, Domnul nostru’ (Romani 6:23).”– Istoria faptelor apostolilor, pg. 406.

Vineri 31 decembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Ce fel de veºmânt a fost purtat de primii noºtri pãrinþi înainte de cãderea
în pãcat?

2. Cum putem fi în siguranþã faþã de amãgirile lui Satan?
3. Ce este îndreptãþirea de sine sau neprihãnirea proprie?
4. Care este singurul mod în care putem fi mântuiþi?
5. Ce stã scris despre omenire în general?
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Lecþia 2 Sabat, 8 ianuarie 2005
s.a. 16:53

Isus Hristos – Singura noastrã speranþã

„În nimeni altul nu este mântuire, cãci nu este dat oamenilor
nici un alt nume sub soare, în care sã fim mântuiþi” (Fapte 4:12).

„Numai Hristos este înãlþat sã fie ‚un Prinþ ºi Mântuitor, pentru a da
pocãinþã lui Israel ºi iertare de pãcate’. ‚Cãci în nimeni altul nu este mântuire’
(Fapte 5:31; 4:12).”– Parabolele lui Hristos, pg. 209.

Recomandare pentru studiu:  Selected Messages, bk.1, pg. 226-228.

Duminicã 2 ianuarie

1. ÎNLOCUITORUL DIVIN

a. Ce s-a întâmplat în ziua în care Adam ºi Eva au pãcãtuit?
Geneza 3:21.

„Pentru Adam, aducerea primei jertfe a fost o ceremonie foarte
dureroasã. Mâna lui trebuia sã fie ridicatã pentru a lua viaþa pe care numai
Dumnezeu o putea da. Era prima datã când el a vãzut moartea ºi ºtia cã
dacã ar fi fost ascultãtor de Dumnezeu, nu ar fi existat moarte a omului sau
a animalelor. Când ºi-a omorât victima inocentã, el tremura la gândul cã
pãcatul sãu trebuia sã verse sângele Mielului fãrã prihanã al lui Dumnezeu.
Aceastã scenã i-a dat un sentiment mai adânc ºi mai viu al mãrimii pãcãtuirii
sale, pe care nimic altceva, în afarã de moartea iubitului Fiu al lui Dumnezeu,
n-o putea expia. ªi el s-a mirat de bunãtatea infinitã care avea sã dea o
asemenea rãscumpãrare pentru a-i salva pe cei nevinovaþi. O stea de
speranþã ilumina întunericul ºi viitorul groaznic ºi îl elibera de disperarea sa
fãrã margini.” – Patriarhi ºi profeþi, pg. 67.

b. Cum explicã profetul Isaia aceastã înlocuire? Isaia 53:4,5.

„Hristos a fost tratat cum meritãm noi, pentru ca noi sã putem fi trataþi
cum meritã El. El a fost osândit pentru pãcatele noastre, la care nu a avut
nici o parte, pentru ca noi sã putem fi îndreptãþiþi prin neprihãnirea Sa, în
care nu avem parte. El a suferit moartea care era a noastrã, pentru ca noi sã
putem primi viaþa care era a Lui.” – Hristos, Lumina lumii, pg. 19.
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Luni 3 ianuarie

2. CONDIÞIA VIEÞII VEªNICE

a. Care este condiþia vieþii veºnice? Matei 19:16,17.

„Condiþia vieþii veºnice este acum aceeaºi care a fost din totdeauna –
aceeaºi care a fost în Paradis, înainte de cãderea primilor noºtri pãrinþi – ascultare
deplinã de legea lui Dumnezeu, neprihãnire desãvârºitã. Dacã viaþa veºnicã ar fi
acordatã cu vreo altã condiþie, mai puþin decât aceasta, atunci fericirea întregului
univers ar fi pusã în pericol. Calea ar fi deschisã pentru pãcat ºi tot cortegiul sãu
de vai ºi mizerie ar fi perpetuat.” – Calea cãtre Hristos, pg. 62.

„Hristos nu scade pretenþiile legii. Într-un limbaj fãrã echivoc, El prezintã
ascultarea de ea ca pe o condiþie a vieþii veºnice – aceeaºi condiþie care i-a
fost pusã lui Adam înainte de cãderea lui. Domnul nu aºteaptã mai puþin de
la suflet acum decât a aºteptat de la om în Paradis, ascultare desãvârºitã,
neprihãnire nepãtatã. Cerinþa sub legãmântul harului este la fel de largã ca
ºi cerinþa fãcutã în Eden – armonie cu legea lui Dumnezeu, care este sfântã,
dreaptã ºi bunã.” – Parabolele lui Hristos, pg. 311.

„Dupã cum Biblia prezintã douã legi, una neschimbãtoare ºi veºnicã ºi
cealaltã provizorie ºi temporarã, tot aºa sunt ºi douã legãminte. Legãmântul
harului a fost fãcut prima datã cu omul în Eden, când, dupã cãdere, a fost
datã o fãgãduinþã divinã cã sãmânþa femeii avea sã-i zdrobeascã ºarpelui
capul. Acest legãmânt oferea tuturor oamenilor iertarea ºi harul lui
Dumnezeu, care sã-i ajute sã asculte în viitor, prin credinþã în Hristos. Ea a
fãgãduit de asemenea viaþa veºnicã cu condiþia credincioºiei faþã de legea
lui Dumnezeu. Astfel patriarhii au primit speranþa mântuirii.”– Patriarhi ºi
profeþi, pg. 420.

b. Pot fiinþele umane sã aducã singure o ascultare desãvârºitã?
Isaia 64:6.

„A fost posibil ca Adam, înainte de cãderea lui sã-ºi formeze un caracter
drept prin ascultare faþã de legea lui Dumnezeu. Dar el n-a fãcut aceasta ºi,
din pricina pãcatului sãu, naturile noastre sunt cãzute ºi nu ne putem face noi
înºine neprihãniþi. Întrucât suntem pãcãtoºi ºi nesfinþi, nu putem asculta în
mod desãvârºit de legea sfântã. Noi nu avem nici o neprihãnire a noastrã
proprie, cu care sã întâmpinãm cerinþele legii lui Dumnezeu. Dar Hristos a
gãsit o cale de scãpare pentru noi. El a trãit pe pãmânt în mijlocul încercãrilor
ºi ispitelor, ca cele pe care le avem ºi noi de întâmpinat. El a trãit o viaþã fãrã
de pãcat. El a murit pentru noi ºi acum Se oferã sã ia pãcatele noastre ºi sã
ne acorde neprihãnirea Sa.” – Calea cãtre Hristos, pg. 62.
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Marþi 4 ianuarie

3. ASCULTARE DESÃVÂRªITÃ PRIN HRISTOS

a. Ce asigurare avem prin meritele lui Hristos? Ioan 15:5;
Filipeni 4:13.

„Rãscumpãrãtorul lumii, singurul Fiu al lui Dumnezeu, prin ascultarea Sa
desãvârºitã de lege, prin viaþa ºi caracterul Sãu, a rãscumpãrat aceea ce a
fost pierdut prin cãdere ºi a fãcut posibil ca omul sã asculte de acea lege
sfântã a neprihãnirii, pe care Adam a cãlcat-o. Hristos nu ªi-a schimbat
divinitatea cu natura omeneascã, ci a combinat natura omeneascã cu
divinitatea; ºi, în natura omeneascã, El a trãit legea pentru familia umanã.
Pãcatele tuturor acelora care Îl vor primi pe Hristos au fost puse pe seama
Lui ºi El a satisfãcut pe deplin dreptatea lui Dumnezeu.” – Mãrturii speciale
referitoare la educaþie, pg. 21.

„Datoritã faptului cã omul cãzut nu l-a putut birui pe Satan cu puterea lui
omeneascã, Hristos a venit din curþile împãrãteºti ale cerului pentru a-l ajuta
cu puterea Lui omeneascã ºi divinã combinate. Hristos ºtia cã nu era posibil
pentru omul ce fusese izgonit din Eden, despãrþit de lumina ºi iubirea lui
Dumnezeu de când a pãcãtuit, sã se împotriveascã ispitelor lui Satan în propria
lui putere. Pentru a aduce nãdejde omului ºi a-l salva de la ruina desãvârºitã,
S-a umilit pentru a lua natura umanã, pentru ca având puterea Sa divinã
combinatã cu cea omeneascã, El sã poatã ajunge la om, acolo unde se afla
acesta. El a dobândit pentru fiii ºi fiicele cãzute ale lui Adam acea putere pe
care le este imposibil s-o dobândeascã ei înºiºi, pentru ca, în numele Sãu, ei sã
poatã birui ispitele lui Satan.”– The Review and Herald, 18 august 1874.

b. Ce a fost profeþit de Daniel cu privire la neprihãnirea lui
Hristos? Daniel 9:24.

„În profeþia lui Daniel s-a scris despre Hristos cã El ‚va face ispãºire
pentru nelegiuire ºi … va aduce neprihãnirea veºnicã’ (Daniel 9:24). Orice
suflet poate spune: ‚Prin ascultarea Lui desãvârºitã El a satisfãcut cerinþele
legii ºi singura mea nãdejde se aflã în a privi la El ca înlocuitor ºi garant al
meu, care a ascultat de lege în mod desãvârºit pentru mine. Prin credinþã în
meritele Sale sunt liber de osânda legii. El mã îmbracã cu neprihãnirea Lui,
care satisface toate cerinþele legii. Eu sunt desãvârºit în Acela care aduce
neprihãnirea veºnicã.”– Selected Messages, bk.1, pg.396.
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Miercuri 5 ianuarie

4. MIELUL FÃRÃ PATÃ

a. Cu ce simbol L-a prezentat Ioan Botezãtorul pe Hristos
poporului? Ioan 1:29.

„Ioan a fost profund miºcat când L-a vãzut pe Isus aplecat ca un rugãtor,
pledând cu lacrimi pentru aprobarea Tatãlui. Când L-a învãluit slava lui
Dumnezeu ºi s-a auzit glasul din cer, Ioan a recunoscut semnul pe care îl
fãgãduise Dumnezeu. El a ºtiut cã Îl botezase pe Rãscumpãrãtorul lumii.
Duhul Sfânt odihnea asupra lui ºi, indicând cu mâna întinsã la Isus, el a
strigat: ‚Iatã Mielul lui Dumnezeu, care ridicã pãcatul lumii’ (Ioan 1:29).”–
Hristos, Lumina lumii, pg. 79.

b. Ce spune apostolul Petru cu privire la Isus Hristos? 1 Petru
1:18,19.

„ ‚În El locuieºte trupeºte toatã plinãtatea Dumnezeirii’ (Coloseni 2:9).
Oamenii trebuie sã înþeleagã cã Dumnezeirea a suferit ºi S-a cufundat în
agoniile Calvarului. Totuºi Isus Hristos, pe care Dumnezeu L-a dat ca
rãscumpãrare a lumii, a cumpãrat biserica cu propriul Sãu sânge. Maiestatea
cerului a fost fãcutã sã sufere persecuþie din mâinile fanaticilor religioºi,
care pretindeau sã fie cei mai luminaþi oameni de pe faþa pãmântului.”–
CBNT, pg. 213.

„Când pãcãtosul priveºte la Mântuitorul murind pe Calvar ºi înþelege cã
suferindul este divin, el întreabã de ce a fost fãcut acest mare sacrificiu ºi
crucea indicã la legea sfântã a lui Dumnezeu, care a fost cãlcatã. Moartea lui
Hristos este un argument incontestabil cu privire la imutabilitatea ºi dreptatea
legii. Profeþind despre Hristos, Isaia spune: ‚El va mãri legea ºi o va face
onorabilã’ (Isaia 42:21). Legea nu are nici o putere de a-l ierta pe fãcãtorul de
rele. Misiunea ei este de a indica la defectele sale, pentru ca el sã-ºi poatã
înþelege nevoia de Unul care este puternic în a salva, nevoia sa de Unul care
sã devinã înlocuitorul sãu, garanþia ºi neprihãnirea sa. Isus iese în întâmpinarea
nevoilor pãcãtosului; cãci El a luat asupra Sa pãcatele cãlcãtorului de lege. ‚El
a fost rãnit pentru pãcatele noastre, a fost lovit pentru nelegiuirile noastre;
pedeapsa care ne dãdea pacea era asupra Lui ºi prin rãnile Lui suntem
vindecaþi’ (Capitolul 53:5). Domnul l-ar fi putut lepãda pe pãcãtos ºi sã-l
nimiceascã cu desãvârºire; dar a fost ales planul cel mai scump. În marea Sa
iubire, El oferã nãdejde celor deznãdãjduiþi, dând pe unicul Sãu Fiu pentru a
purta pãcatele lumii.” – The Bible Echo, 15 martie 1893.
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Joi 6 ianuarie

5. PROVOCAREA DIVINÃ

a. Ce întrebare, cãreia nu i se putea rãspunde, a pus Isus
vrãjmaºilor Sãi? Ioan 8:46.

„În viaþa Sa pe pãmânt, Hristos a dezvoltat un caracter desãvârºit;  El a adus
o ascultare desãvârºitã faþã de poruncile Tatãlui Sãu. Venind în lume în formã
umanã, devenind supus al legii ºi descoperind înaintea oamenilor cã a purtat
bolile lor, durerea ºi vinovãþia lor, El nu a devenit un pãcãtos. Înaintea fariseilor El
putea spune: ‚Care dintre voi Mã puteþi dovedi cã am pãcat?’ (Ioan 8:46). Nici
o patã de pãcat nu se gãsea asupra Lui. El stãtea înaintea lumii ca Mielul nepãtat
al lui Dumnezeu.”– The Youth’s Instructor, 29 decembrie 1898.

b. Cum putem fi mântuiþi? Ioan 3:16-18.

„Atunci cum urmeazã sã fim mântuiþi? ‚Dupã cum Moise a înãlþat ºarpele
în pustie,’ tot astfel a fost înãlþat Fiul Omului ºi oricine a fost amãgit ºi muºcat
de ºarpe poate privi ºi sã trãiascã. ‚Iatã Mielul lui Dumnezeu, care ridicã
pãcatul lumii’ (Ioan 1:29). Lumina care strãluceºte de la cruce descoperã
iubirea lui Dumnezeu. Iubirea Lui ne atrage la El. Dacã nu ne împotrivim
acestei atracþii, noi vom fi conduºi la piciorul crucii, în cãinþã pentru pãcatele
care L-au rãstignit pe Mântuitorul. Atunci Duhul lui Dumnezeu, prin credinþã,
produce o viaþã nouã în suflet. Gândurile ºi dorinþele sunt aduse în supunere
faþã de voia lui Hristos. Inima ºi mintea sunt create din nou dupã chipul
Aceluia care lucreazã în noi pentru a-ªi supune toate lucrurile. Atunci legea
lui Dumnezeu este scrisã în minte ºi în inimã ºi noi putem spune cu Hristos:
‚Îmi place sã fac voia Ta, Dumnezeul meu’ (Psalmii 40:8).”– Hristos, Lumina
lumii, pg. 126.

Vineri 7 ianuarie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Explicaþi Isaia 53:4,5.
2. Cum prezintã Biblia neprihãnirea omeneascã?
3. Cum putem avea o ascultare desãvârºitã de legea lui

Dumnezeu?
4. Ce dovedeºte moartea lui Hristos pe Calvar?
5. Ce provocare directã a fãcut Hristos vrãjmaºilor Sãi?
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Lecþia 3 Sabat, 15 ianuarie 2005
s.a. 17:01

Isus Hristos – pe deplin Dumnezeu

„ªi ºtim cã Fiul lui Dumnezeu a venit ºi ne-a dat o înþelegere
pentru ca sã-L putem cunoaºte pe Acela care este adevãrat ºi noi
suntem în Acela care este adevãrat, chiar în Fiul Sãu, Isus Hristos.
Acesta este adevãratul Dumnezeu ºi viaþa veºnicã.” (1 Ioan 5:20).

„Pentru ca sã putem fi familiarizaþi cu caracterul ºi viaþa Sa divinã,
Hristos a luat natura noastrã ºi a locuit între noi. Divinitatea a fost descoperitã
în natura omeneascã; slava nevãzutã în formã omeneascã vizibilã.”–
Parabolele lui Hristos, pg. 9.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii , pg. 347-355.

Duminicã 9 ianuarie

1. „EU SUNT CEL CE SUNT”

a. Cum S-a prezentat Hristos lui Moise? Exodul 3:2-7, 11-14.

„Conducând turmele sale într-o zi în apropiere de Horeb, ‚muntele lui
Dumnezeu,’ Moise a vãzut o tufã în flãcãri cu trunchi, ramuri ºi frunze, toate
arzând ºi totuºi nepãrând a fi mistuite. El s-a apropiat sã vadã acel lucru
minunat, când un glas din flacãrã l-a strigat pe nume. Cu buze tremurânde,
el a rãspuns ‚Iatã-mã’. El a fost avertizat sã nu se apropie lipsit de reverenþã:
‚Scoate-þi încãlþãmintea din picioare; cãci locul pe care stai este sfânt… Eu
sunt Dumnezeul tatãlui tãu, Dumnezeul lui Avraam, Isaac ºi Iacob’ (Exodul
3:4-6).”– Patriarhi ºi profeþi , pg. 283.

b. Când a mai folosit Hristos acelaºi titlu? Ioan 8:56-58.

„Cu demnitate solemnã, Isus a rãspuns: ‚Adevãrat, adevãrat vã spun,
înainte de Avraam, EU SUNT.’ Tãcerea a cãzut asupra marii adunãri.
Numele lui Dumnezeu, prezentat lui Moise pentru a exprima ideea prezenþei
eterne, a fost pretins de acest Învãþãtor galilean ca fiind al Sãu. El Se
anunþase a fi Cel existent prin Sine, Acela care fusese fãgãduit lui Israel,
‚care este din vechime, din zilele veºniciei’ (Mica 5:2, ultima parte).” Hristos,
Lumina lumii, pg. 352.
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Luni 10 ianuarie

2. „CÃPETENIA OªTIRII DOMNULUI”

a. Cum i S-a înfãþiºat Hristos lui Iosua în Ierihon? Iosua 5:13,14.

„Distrugerea Ierihonului a fost vãzutã de Iosua ca fiind primul pas în
cucerirea Canaanului. Dar, înainte de toate, el a cãutat o asigurare a cãlãuzirii
divine ºi aceasta i-a fost acordatã. Retrãgându-se din tabãrã pentru a medita
ºi a se ruga ca Dumnezeul lui Israel sã meargã înaintea poporului Sãu, el a
vãzut un luptãtor înarmat, de staturã înaltã ºi cu prezenþã impunãtoare, ‚cu
sabia scoasã în mânã’. La somaþia lui Iosua ‚Eºti dintre ai noºtri sau dintre
vrãjmaºii noºtri?’ rãspunsul a fost: ‚Sunt cãpetenia oºtirii Domnului ºi acum
am venit’ (Iosua 5:13,14).”– Patriarhi ºi profeþi, pg. 558, 559.

b. Ce poruncã similarã aceleia datã lui Moise i-a fost de asemenea
datã ºi lui Iosua? Iosua 5:15.

„Aceeaºi poruncã datã lui Moise pe Horeb, ‚Scoate-þi încãlþãmintea din
picioare; cãci locul pe care stai este sfânt’ (Iosua 5:15), descoperea
adevãratul caracter al misteriosului strãin. Era Hristos, Cel înãlþat, care stãtea
înaintea conducãtorului lui Israel. Copleºit de teamã sfântã, Iosua a cãzut cu
faþa la pãmânt ºi s-a închinat, primind asigurarea: ‚Am dat în mâna ta
Ierihonul ºi pe împãratul lui ºi pe oamenii sãi viteji’ (Capitolul 6:2), ºi a primit
instrucþiuni pentru capturarea cetãþii.”– Patriarhi ºi profeþi, pg. 559.

„ªcolile noastre de Sabat nu sunt cu nimic mai puþin decât societãþi
biblice ºi în lucrarea sfântã de a duce lumii adevãrurile cuvântului lui
Dumnezeu, ei pot realiza mult mai mult decât au realizat pânã acum.
ªcoala Sabatului, dacã este desfãºuratã în mod corespunzãtor, are o
putere minunatã ºi este adaptatã pentru a face o mare lucrare, însã nu
este acum [SCRIS ÎN 1889] ceea ce ar putea ºi ar trebui sã fie.
Influenþa care porneºte din lucrarea ªcolii de Sabat ar trebui sã
mãreascã ºi sã îmbunãtãþeascã biserica; dar în nici un caz nu ar trebui
sã i se permitã sã se abatã de la interesele bisericii. În ªcoala de Sabat
este un foarte preþios câmp misionar ºi dacã acum sunt semne de bine,
ele sunt doar indicii ºi începuturi pentru ceea ce poate sã fie realizat.”–
Mãrturii pentru Lucrarea ªcolii de Sabat, pg. 7.
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Marþi 11 ianuarie

3. „MINUNAT SFETNIC”

a. Ce titluri Îi sunt atribuite lui Hristos de cãtre Isaia? Isaia 9:6.

„Avem nevoie de mai multã simplitate ºi de mai multã încredere în
Mântuitorul nostru. Acela al cãrui nume este ‚Dumnezeu tare, Pãrinte
veºnic, Prinþ al pãcii;’ acela despre care este scris, ‚Împãrãþia va fi pe umerii
Lui’ este Minunatul Sfetnic. Noi suntem invitaþi sã cerem de la El
înþelepciune. El ‚dã tuturor cu mânã largã ºi fãrã mustrare’ (Isaia 9:6, Iacov
1:5).”– Hristos, Lumina lumii, pg. 265.

b. Cum I s-a adresat Toma lui Hristos dupã înviere? Ioan 20:24-29.

„Mulþi dintre cei care au o credinþã slabã ºi care se clatinã, gândesc cã
dacã ar avea dovezile pe care le-a avut Toma de la tovarãºii sãi, ei nu s-ar
îndoi cum s-a îndoit el. Ei nu-ºi dau seama cã nu au doar acele dovezi, ci ºi
mãrturii suplimentare îngrãmãdite de toate pãrþile în jurul lor. Mulþi dintre
aceia care, ca ºi Toma, aºteaptã ca toate cauzele îndoielii sã fie îndepãrtate,
s-ar putea sã nu aibã ºansa sã li se realizeze niciodatã dorinþa lor ca el, ci,
treptat sã fie fixaþi în necredinþa lor, pânã când nu mai pot înþelege greutatea
dovezilor în favoarea lui Isus, ºi, asemenea iudeilor necredincioºi, puþina
luminã pe care o au se va stinge în întunericul care le învãluieºte minþile. A
respinge dovezile clare ºi evidente ale adevãrului împietreºte inima ºi orbeºte
înþelegerea. Lumina preþioasã fiind neglijatã, se stinge cu totul din mintea
care nu este doritoare a o primi.

În modul cum l-a tratat pe Toma, Isus a dat urmaºilor Sãi o lecþie cu
privire la modul în care ar trebui sã-i trateze pe acei care au îndoieli cu
privire la adevãrul religios ºi care fac proeminente acele îndoieli. El nu l-a
copleºit pe Toma cu cuvinte de ocarã, nici nu S-a angajat în controversã cu
el; ci, coborându-Se cu duioºie, El i S-a descoperit celui care se îndoia.
Toma luase o poziþie dintre cele mai nerezonabile, dictând singurele condiþii
cu care va crede; dar Isus, în iubirea ºi consideraþia Lui generoasã, a dãrâmat
toate barierele pe care acesta le ridicase. Controversa persistentã va slãbi
doar rareori necredinþa, ci mai degrabã o va pune într-o poziþie de auto-
apãrare, unde va gãsi nou sprijin ºi scuzã. Isus, descoperit în iubirea ºi
îndurarea Sa ca Mântuitorul cel rãstignit, va aduce de pe multe buze care
odinioarã erau reticente, recunoaºterea lui Toma: ‚Domnul meu ºi
Dumnezeul meu’ (Ioan 20:28).”– The Spirit of Prophecy, vol.3, pg.221, 222.
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Miercuri 12 ianuarie

4. „DUMNEZEU CU NOI”

a. Cum a prezis profetul Isaia întruparea lui Hristos? Isaia 7:14.

„ ‚Numele Lui va fi Emanuel, …Dumnezeu cu noi.’ ‚Lumina cunoºtinþei
slavei lui Dumnezeu’ este vãzutã ‚pe faþa lui Isus Hristos’. Din zilele
veºniciei, Domnul Isus Hristos a fost una cu Tatãl; El era ‚chipul lui
Dumnezeu,’ chipul mãreþiei ºi maiestãþii Sale, ‚strãlucirea slavei Sale’. El a
venit în lumea noastrã pentru a descoperi aceastã slavã. El a venit pe acest
pãmânt întunecat de pãcat pentru a descoperi lumina iubirii lui Dumnezeu,
pentru a fi ‚Dumnezeu cu noi’. De aceea a fost profeþit despre El cã
‚Numele Lui va fi Emanuel’.

„Venind sã locuiascã cu noi, Isus avea sã-L descopere pe Dumnezeu
atât oamenilor, cât ºi îngerilor. El era Cuvântul lui Dumnezeu – gândul lui
Dumnezeu exprimat. În rugãciunea Sa pentru ucenicii Sãi, El zice: ‚Le-am
fãcut de cunoscut numele Tãu’ – ‚milostiv ºi îndurãtor, îndelung-rãbdãtor ºi
bogat în bunãtate ºi adevãr’ – ‚pentru ca iubirea cu care M-ai iubit Tu sã fie
în ei, ºi Eu în ei.’ Dar nu doar pentru copiii Sãi nãscuþi pe pãmânt a fost datã
aceastã descoperire. Mica noastrã lume este manualul universului.
Minunatul scop al harului, taina iubirii rãscumpãrãtoare, este tema în care
‚îngerii doresc sã priveascã,’ ºi care va fi tema lor de studiu de-a lungul
veacurilor fãrã de sfârºit. Atât cei rãscumpãraþi, cât ºi fiinþele necãzute vor
gãsi în crucea lui Hristos ºtiinþa ºi cântarea lor. Se va vedea cã slava care
strãluceºte de pe faþa lui Isus este slava iubirii jertfitoare de sine. În lumina
Calvarului se va vedea cã legea iubirii jertfitoare de sine este legea vieþii
pentru cer ºi pãmânt, cã iubirea care ‚nu cautã ceea ce este al sãu’ îºi are
sursa în inima lui Dumnezeu.”– Hristos, Lumina lumii, pg.15.

b. Cum a fost împlinitã aceastã profeþie? Matei 1:21-23.

„Din nou Dumnezeu a locuit pe pãmânt; inimile omeneºti au devenit
conºtiente de prezenþa Sa; lumea a fost cuprinsã în iubirea Sa. Cerul a coborât
la oameni. În Hristos, inimile lor L-au recunoscut pe Acela care le-a deschis
ºtiinþa mântuirii – ,Emanuel, …Dumnezeu cu noi.’”– Educaþia, pg. 66,67.

„Cuvântul cel veºnic s-a fãcut trup ºi a locuit printre noi ºi noi toþi am
primit din plinãtatea Lui. El este autorul ºi desãvârºitorul credinþei noastre.
‚ªi la toþi câþi L-au primit, le-a dat puterea sã se facã copii ai lui Dumnezeu,
acelora care cred în numele Sãu’ (Ioan 1:12).”– The Review and Herald, 3
noiembrie 1904.
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Joi 13 ianuarie

5. „CUVÂNTUL”

a. Ce titlu Îi atribuie Ioan lui Hristos? Ioan 1:1-3.

„Dacã Hristos a fãcut toate lucrurile, El a existat înainte de toate
lucrurile. Cuvintele rostite cu privire la aceasta sunt atât de decisive, încât
nimeni nu are nevoie sã fie lãsat în îndoialã. Hristos era Dumnezeu în esenþã
ºi în cel mai înalt sens. El era una cu Dumnezeu din toatã veºnicia, Dumnezeu
peste toate, binecuvântat pentru totdeauna.”– The Review and Herald, 5 aprilie
1906.

b. Ce spune Pavel despre Hristos în legãturã cu faptele creaþiunii?
Coloseni 1:16,17.

„El a venit în lume ca Mântuitor personal. El S-a înãlþat ca Mântuitor
personal. El mijloceºte în curþile cereºti ca Mântuitor personal. Înaintea
tronului lui Dumnezeu mijloceºte pentru noi ‚Unul asemenea Fiului omului’
(Daniel 7:13).

Apostolul Pavel, scriind prin Duhul Sfânt, declarã despre Hristos cã
‚toate lucrurile au fost create prin El ºi pentru El; ºi El este înainte de toate
lucrurile ºi prin El se þin toate’ (Coloseni 1:16,17 ultima parte). Mâna care
susþine lumile în spaþiu, mâna care þine în ordine ºi activitate neobositã toate
lucrurile din univers, este mâna care a fost pironitã pe cruce pentru noi.”–
Educaþia, pg.110.

Vineri 14 ianuarie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Explicaþi semnificaþia titlului „Eu sunt Cel ce sunt”.
2. Ce titluri Îi sunt atribuite lui Isus în Isaia 9:6?
3. Cum Se prezintã Isus lui Iosua?
4. Explicaþi expresia „Dumnezeu cu noi”.
5. Ce înseamnã expresia „Cuvântul era Dumnezeu”?
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       Lecþia 4 Sabat, 22 ianuarie 2005
s.a. 17:10

Divinitatea lui Hristos – Mãrturisiri

„Atunci dacã vei mãrturisi cu gura ta pe Domnul Isus ºi vei
crede în inima ta cã Dumnezeu L-a înviat din morþi, vei fi mântuit”
(Romani 10:9).

„Trebuie sã-L mãrturisim pe Hristos pe faþã ºi cu curaj, manifestând în
caracterele noastre blândeþea, umilinþa ºi iubirea Lui, pânã când oamenii vor
fi fermecaþi de frumuseþea sfinþeniei.”– Sfaturi pentru sãnãtate, pg. 373.

Recomandare pentru studiu:  Selected Messages, bk.3 , pg.127-142.

Duminicã 16 ianuarie

1. DE CÃTRE ÎNGER

a. Ce a declarat îngerul Gabriel despre Hristos? Luca 1:35.

„Din toatã veºnicia Hristos a fost unit cu Tatãl ºi când El a luat asupra
Sa natura umanã, El era încã una cu Dumnezeu. El este legãtura care-L
uneºte pe Dumnezeu cu omenirea. ‚Cãci dupã cum copiii sunt pãrtaºi ai
cãrnii ºi ai sângelui, ºi El S-a fãcut pãrtaº la ele’ (Evrei 2:14). Numai prin El
putem deveni copii ai lui Dumnezeu. Tuturor acelora care cred în El, El le dã
puterea sã se facã fii ai lui Dumnezeu. Astfel inima devine templul viului
Dumnezeu. Datoritã faptului cã Hristos a luat natura umanã, bãrbaþii ºi
femeile devin pãrtaºi ai naturii divine. Prin Evanghelie El aduce la luminã
viaþa ºi nemurirea.”– Semnele timpului, 2 august 1905.

b. Ce altceva i-a spus îngerul Mariei? Matei 1:21-23.

„Întrucât Isus a venit sã locuiascã cu noi, ºtim cã Dumnezeu cunoaºte
încercãrile noastre ºi înþelege durerile noastre. Fiecare fiu ºi fiicã a lui Adam
poate înþelege faptul cã Creatorul nostru este prietenul pãcãtoºilor, cãci în
fiecare învãþãturã a harului, în fiecare fãgãduinþã de bucurie, în fiecare faptã
de iubire, în fiecare atracþie divinã prezentatã în viaþa Mântuitorului pe
pãmânt, noi Îl vedem pe ‚Dumnezeu cu noi.’”– Hristos, Lumina lumii, pg.18.
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Luni 17 ianuarie

2. DE CÃTRE APOSTOLI

a. Ce mãrturisire publicã a fãcut Petru? Matei 16:16.

„Isus a pus acum o a doua întrebare, adresându-Se ucenicilor: ‚Dar cine
ziceþi voi cã sunt Eu?’ Petru a rãspuns: ‚Tu eºti Hristosul, Fiul Dumnezeului
celui viu’ (Matei 16:15,16).

De la început, Petru crezuse cã Isus este Mesia. Mulþi alþii, care au fost
convinºi de cãtre predicarea lui Ioan Botezãtorul ºi care-L primiserã pe
Hristos, au început sã se îndoiascã de misiunea lui Ioan când acesta a fost
închis ºi dat la moarte; ºi ei se îndoiau acum cã Isus era Mesia, pe care-L
aºteptaserã atât de multã vreme. Mulþi dintre ucenicii care aºteptaserã cu
ardoare ca Isus sã-ªi ocupe locul pe tronul lui David, L-au pãrãsit când au
înþeles cã El nu avea vreo asemenea intenþie. Dar Petru ºi tovarãºii sãi nu
au renunþat la ataºamentul lor. Umblarea schimbãtoare a acelora care
lãudau ieri ºi condamnau astãzi nu nimicea credinþa adevãratului urmaº al
Mântuitorului. Petru a declarat: ‚Tu eºti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui
viu.’ El nu aºtepta ca onoruri împãrãteºti sã-L încoroneze pe Domnul sãu, ci
L-a acceptat în umilinþa Sa.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 306.

b. Ce a declarat Petru din nou mai târziu, în timpul crizei din
Galilea? Ioan 6:68,69.

„Fãrã a încerca sã-i împiedice pe aceia care Îl pãrãseau, Isus S-a întors
spre cei doisprezece ºi le-a zis: ‚Voi nu vã duceþi?’

Petru a rãspuns întrebând: ‚Doamne, la cine sã ne ducem?’ ºi a adãugat
‚Tu ai cuvintele vieþii veºnice.’ ‚ªi credem ºi suntem siguri cã Tu eºti
Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu.’ (Ioan 6:67-69).

,La cine sã ne ducem?’ Învãþãtorii lui Israel erau sclavi ai formalismului.
Fariseii ºi saducheii erau într-o luptã continuã. A-L pãrãsi pe Isus însemna a
cãdea între adepþii riturilor ºi ceremoniilor ºi între oamenii ambiþioºi care-ºi
cãutau slava lor proprie. Ucenicii gãsiserã mai multã pace ºi bucurie de când
L-au acceptat pe Hristos, decât în toatã viaþa lor de pânã atunci. Cum se
puteau întoarce ei la acei care Îl batjocoriserã ºi persecutaserã pe prietenul
pãcãtoºilor? Ei Îl cãutaserã de mult pe Mesia; acum Acesta venise ºi ei nu se
puteau întoarce din prezenþa Lui la aceia care-I vânau viaþa ºi îi persecutaserã
fiindcã se fãcuserã urmaºii Sãi.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 290.
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Marþi 18 ianuarie

3. DE CÃTRE CREDINCIOªI

a. Ce mãrturisire a fost fãcutã de cãtre famenul etiopian
înainte de botezul sãu? Fapte 8:36,37.

„Inima [famenului etiopian] a vibrat de interes când i-au fost explicate
Scripturile; ºi când ucenicul a terminat, famenul etiopian a fost gata sã
accepte lumina datã. El nu a fãcut din poziþia sa înaltã în aceastã lume o
scuzã pentru a refuza Evanghelia. ‚Când mergeau pe cale, au ajuns la o apã
ºi famenul a zis: Iatã apa, ce mã împiedicã sã fiu botezat? ªi Filip i-a zis:
Dacã crezi din toatã inima ta, poþi fi botezat. ªi el a rãspuns ºi a zis: Cred cã
Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. ªi el a poruncit sã fie oprit carul ºi ei au
coborât în apã, atât Filip cât ºi famenul, ºi Filip l-a botezat’ (Fapte 8:36-
38).”– Istoria faptelor apostolilor, pg. 81.

„Între evrei erau unii care cãutau ceea ce nu aveau. Nesatisfãcuþi cu o
religie formalistã, ei tânjeau dupã ceva care era spiritual ºi înãlþãtor. Ucenicii
aleºi ai lui Hristos aparþineau acestei clase de pe urmã, iar Corneliu ºi etiopianul
celei dintâi. Ei tânjiserã ºi se rugaserã pentru luminã din cer; ºi când Hristos
le-a fost descoperit, ei L-au primit cu bucurie.”– Parabolele lui Hristos, pg. 86.

„Când etiopianul a întrebat: ‚Ce mã împiedicã sã fiu botezat?’ Filip n-a
aºteptat sã vadã cum avea sã þinã el la credinþã. El a zis: ‚Dacã crezi din toatã
inima, poþi.’ ªi el i-a rãspuns zicând: ,Cred cã Isus Hristos este Fiul lui
Dumnezeu.’ ªi a poruncit carului sã opreascã ºi ei s-au coborât împreunã în apã,
Filip ºi famenul, ºi el l-a botezat’ (versetele 37,38).”– The Upward Look,  pg.130.

„Dacã Filip l-ar fi lãsat pe famen cu cazul sãu atârnând în cumpãnã, s-ar
fi putut ca el sã nu-L accepte niciodatã pe Mântuitorul. Îngerii rãi aºteptau
ocazia sã-ºi poatã introduce rãtãcirile ºi sã-l abatã pe etiopian de la cãutarea
dupã adevãr.”– The Bible Echo, 10 decembrie 1900.

b. Cum ªi-a mãrturisit sutaºul roman credinþa în Hristos? Marcu
15:39.
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Miercuri 19 ianuarie

4. DE CÃTRE DUMNEZEU TATÃL

a. Ce a declarat Dumnezeu Tatãl despre Isus? Matei 3:16,17.

„Rugãciunea lui Hristos pe malul Iordanului îi cuprinde pe toþi acei care
vor crede în El. Fãgãduinþa cã voi sunteþi acceptaþi în Cel prea iubit vã este
adresatã. Dumnezeu a zis: ‚Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi
gãsesc plãcerea’ (Matei 3:17). Aceasta înseamnã cã prin umbra întunecatã
pe care Satan a aruncat-o pe calea voastrã, Hristos a croit cale pentru voi
spre tronul Dumnezeului infinit. El S-a prins de puterea atotputerniciei ºi voi
sunteþi acceptaþi în Cel Preaiubit.”– The General Conference Bulletin, 4 aprilie
1901.

„Când Hristos S-a aplecat pe þãrmul Iordanului, dupã botezul Sãu,
cerurile au fost deschise ºi Duhul S-a coborât în formã de porumbel,
asemenea aurului strãlucitor ºi L-a înconjurat cu slava Sa; ºi glasul lui
Dumnezeu s-a auzit din înãlþimea cerului zicând: ‚Acesta este Fiul Meu
preaiubit, în care Îmi gãsesc plãcerea’ (Matei 3:17). Rugãciunea lui Hristos
pentru om a deschis porþile cerului ºi Tatãl a rãspuns, acceptând cererea
neamului omenesc cãzut. Isus S-a rugat ca înlocuitor ºi garant al nostru ºi
acum familia umanã poate gãsi intrare la Tatãl prin meritele Fiului Sãu
preaiubit. Din pricina pãcãtuirii, acest pãmânt a fost izolat de cer.
Comunicarea între om ºi Creatorul sãu a încetat; dar calea a fost deschisã,
aºa încât el sã se poatã întoarce în casa Tatãlui. Isus este ‚calea, adevãrul ºi
viaþa’ (Ioan 14:6). Poarta cerului a fost lãsatã deschisã ºi strãlucirea de la
tronul lui Dumnezeu strãluceºte în inimile acelora care-L iubesc, deºi ei
locuiesc pe acest pãmânt blestemat de pãcat.”– The Review and Herald, 28
februarie 1888.

b. Când a fãcut Tatãl o declaraþie similarã? Ioan 12:28.

„Cu o altã ocazie, Hristos a fãcut cererea: ‚Tatã, proslãveºte numele
Tãu.’ ªi ca rãspuns a venit ‚un glas din cer, zicând: L-am proslãvit ºi Îl voi
mai proslãvi’ (Ioan 12:28).

Dacã aceastã voce nu l-a miºcat pe cel nepocãit, dacã puterea pe care
Hristos a manifestat-o în minunile Sale puternice nu i-a fãcut pe iudei sã
creadã, noi n-ar trebui sã fim foarte surprinºi sã vedem cã bãrbaþii ºi femeile
de astãzi, datoritã unei continue asocieri cu acei care sunt necredincioºi, sunt
în pericol de a manifesta aceeaºi necredinþã pe care au manifestat-o iudeii ºi
de a dezvolta aceeaºi înþelegere pervertitã.”– Testimonies, vol.8, pg. 159.
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Joi 20 ianuarie

5. DE CÃTRE HRISTOS ÎNSUªI

a. Cum a dat Isus dovadã despre divinitatea Sa? Ioan 10:24-29.

„Binecuvântata Biblie ne dã o cunoºtinþã a marelui plan de mântuire ºi
ne aratã cum oricine poate avea viaþã veºnicã. Cine este autorul acestei
cãrþi? – Isus Hristos. El este Martorul Credincios, ºi El le zice alor Sãi: ‚Eu
le dau viaþa veºnicã ºi ele nu vor pieri niciodatã ºi nimeni nu le va smulge din
mâna Mea’ (Ioan 10:28). Biblia trebuie sã ne arate calea spre Hristos ºi în
Hristos este descoperitã viaþa veºnicã.”– The Review and Herald, 11 septembrie
1894.

b. Ce cuvinte ale lui Hristos i-au mâniat pe iudei? Ioan 10:29-32.
De ce au încercat ei sã-L omoare cu pietre? Ioan 10:33.

„Din nou preoþii ºi învãþãtorii au strigat împotriva lui Isus ca unul care
hulea. Pretenþia Lui de a fi una cu Dumnezeu îi fãcuse mai înainte sã caute
sã-I ia viaþa ºi la câteva luni mai târziu, ei au declarat deschis: ‚Nu pentru o
lucrare bunã Te omorâm cu pietre; ci pentru hulã; ºi pentru cã Tu, fiind om,
Te faci Dumnezeu’ (Ioan 10:33). Fiindcã El era Fiul lui Dumnezeu ºi declara
aceasta, ei erau înclinaþi sã-L nimiceascã. Acum mulþi din popor, ataºându-
se preoþilor ºi învãþãtorilor, au luat pietre ca sã le arunce în El. ‚Dar Isus S-
a ascuns ºi a ieºit din templu, trecând prin mijlocul lor ºi a scãpat astfel’
(Capitolul 8:59).”– Hristos, Lumina lumii, pg. 352.

Vineri 21 ianuarie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Care este semnificaþia „mântuirii” dupã Matei 1:21?
2. Ce înseamnã mãrturisirea lui Petru: „Tu eºti Hristosul, Fiul

Dumnezeului cel viu”?
3. Care a fost mãrturisirea sutaºului roman?
4. Cui se aplicã cuvintele: „Acesta este Fiul Meu preaiubit”?
5. De ce au încercat iudeii sã-L omoare pe Hristos cu pietre?
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       Lecþia 5 Sabat, 29 ianuarie 2005
s.a. 17:20

„Cuvântul S-a fãcut trup”

„La început a fost Cuvântul ºi Cuvântul era cu Dumnezeu, ºi
Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate
lucrurile au fost fãcute prin el ºi nimic din ce a fost fãcut, n-a fost
fãcut fãrã El. În El era viaþa ºi viaþa era lumina oamenilor… ªi
cuvântul S-a fãcut trup ºi a locuit printre noi, (ºi noi am privit slava
Lui, ca slava singurului nãscut din Tatãl,) plin de har ºi de adevãr”
(Ioan 1:1-4, 14).

„Apostolul [Pavel] L-a înãlþat pe Hristos înaintea fraþilor sãi ca pe Acela
prin care Dumnezeu a creat toate lucrurile ºi prin care El a realizat mântuirea
lor. El a declarat cã mâna care susþine lumile în spaþiu ºi care þine în ordine
ºi activitate neobositã toate lucrurile din universul lui Dumnezeu este mâna
care a fost pironitã pe cruce pentru ei.”– Istoria faptelor apostolilor, pg. 368.

Recomandare pentru studiu: Selected Messages, bk.1, pg. 252-256.

Duminicã 23 ianuarie

1. ,,TAINA EVLAVIEI”

a. Cum rezumã Pavel întruparea? 1 Timotei 3:16.

„ ‚Cine este acesta care vine din Edom cu hainele vopsite din Boþra,
acesta care este glorios în înfãþiºarea lui, venind în mãreþia puterii sale?
(Isaia 63:1). Cu asigurare vine rãspunsul: ,Fãrã îndoialã cã mare este taina
evlaviei: Dumnezeu a fost manifestat în trup, îndreptãþit în Duh, vãzut de
îngeri, predicat la neamuri, crezut în cuvânt, primit în slavã’ (1 Timotei 3:16).”
– Sfaturi pentru pãrinþi, educatori ºi elevi, pg. 214, 215.

b. Cum putem obþine o privire în aceastã tainã? Matei 16:24;
Galateni 6:14.

„Crucea lui Hristos este toatã acoperitã cu ocarã ºi ruºine, totuºi este
speranþa vieþii ºi a înãlþãrii pentru om. Nimeni nu poate înþelege taina evlaviei
câtã vreme îi este ruºine sã poarte crucea lui Hristos.”– The Review and
Herald, 15 aprilie 1875.
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Luni 24 ianuarie

2. “TAINA EVLAVIEI” (continuare)

a. Ce altã descriere a întrupãrii ne face Pavel? Filipeni 2:5-8.

„Pavel a stãruit punct cu punct, pentru ca acei care vor citi epistola lui sã
poatã înþelege pe deplin coborârea minunatã a Mântuitorului pentru ei.
Prezentându-L pe Hristos cum era El când era egal cu Dumnezeu ºi primea
împreunã cu El omagiul îngerilor, apostolul a trasat drumul Sãu pânã când
Acesta a ajuns în cele mai mari adâncimi ale umilinþei. Pavel era convins cã
dacã ar fi putut fi aduºi sã înþeleagã sacrificiul uimitor fãcut de Maiestatea
cerului, tot egoismul ar fi fost alungat din vieþile lor. El a arãtat cum Fiul lui
Dumnezeu a lãsat la o parte slava Lui, supunându-Se de bunã voie la
condiþiile naturii umane ºi apoi S-a umilit ca un serv, fãcându-Se ascultãtor
pânã la moarte, ‘chiar moarte de cruce’ (Filipeni 2:8), pentru ca sã-l poatã
ridica pe omul cãzut din degradare la speranþã, bucurie ºi cer.”– Istoria
faptelor apostolilor, pg. 259.

b. De ce S-a supus Hristos unei astfel de umiliri? Ioan 3:16.

„Când studiem caracterul divin în lumina crucii, vedem mila, duioºia ºi
iertarea contopite cu dreptatea ºi echitatea. Vedem în mijlocul tronului pe
Unul care are pe mâini ºi picioare semnele suferinþei îndurate pentru a-l
împãca pe om cu Dumnezeu. Vedem un Tatã infinit, locuind într-o luminã de
neapropiat, ºi care totuºi ne primeºte la Sine prin meritele Fiului Sãu. Norul
rãzbunãrii care ameninþa cu mizerie ºi disperare, în lumina reflectatã de la
cruce descopere scrisul lui Dumnezeu: Trãieºte, pãcãtosule, trãieºte! Da,
sufletelor pocãite, care credeþi, trãiþi! Eu am plãtit rãscumpãrarea.

În contemplarea lui Hristos, noi stãm pe un þãrm care este nemãsurat.
Noi încercãm sã povestim despre aceastã iubire ºi limba este insuficientã.
Noi ne gândim la viaþa Lui pe acest pãmânt, la jertfa Lui pentru noi, la
lucrarea Lui în cer ca avocat al nostru ºi la locuinþele pe care le pregãteºte
pentru acei care-L iubesc ºi putem doar exclama: O, înãlþime ºi adâncime a
iubirii lui Hristos! În aceasta constã iubirea, nu cã noi L-am iubit pe
Dumnezeu, ci cã El ne-a iubit ºi L-a trimis pe Fiul Sãu pentru a fi o jertfã de
ispãºire pentru pãcatele noastre.’ ,Priviþi ce iubire ne-a arãtat Tatãl, sã ne
numim fii ai lui Dumnezeu’ (1 Ioan 4:10; 3:1).”– Istoria faptelor apostolilor,
pg. 259, 260.
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Marþi 25 ianuarie

3. “TOÞI ÎNGERII DIN CER SÃ I SE ÎNCHINE”

a. Cum I Se adreseazã Dumnezeu Tatãl lui Hristos? Evrei 1:7-10.

„Îngerul legãmântului a venit în numele lui Dumnezeu ca ºi conducãtor
invizibil al lui Israel. Fiul lui Dumnezeu este peste casa Lui mai presus decât
Moise sau chiar decât cel mai înãlþat înger. El poartã numele lui Iehova pe
mitra Sa, în timp ce pe placa de pe pieptul Sãu este scris numele lui Israel.
Hristos a luat natura umanã, pentru ca natura umanã sã poatã atinge
omenirea. El S-a umilit în chip de om ºi S-a fãcut serv, dar ca Fiu al lui
Dumnezeu El era mai presus decât îngerii. Prin viaþa Sa în natura umanã,
omul poate deveni pãrtaº al naturii divine. Ca Maiestate a cerului, El a fost
înãlþat mai presus de îngeri ºi, în lucrarea Sa de mântuire, El îi poartã cu El
pe toþi acei care L-au primit ºi au crezut în numele Sãu.”– CBNT, pg. 241.

b. Cât de clar recunoaºte Ioan divinitatea lui Hristos? 1 Ioan 5:20.

„Oricine este ales de Dumnezeu ar trebui sã-ºi sporeascã puterile sale
intelectuale. Isus a venit pentru a reprezenta caracterul Tatãlui ºi El i-a
trimis pe ucenicii Sãi în lume pentru a reprezenta caracterul lui Hristos. El
ne-a dat cuvântul Sãu pentru a ne arãta calea vieþii ºi nu ne-a lãsat doar sã
ducem acel cuvânt, ci ne-a promis de asemenea sã-i dea eficienþã prin
puterea Duhului Sfânt. Atunci este nevoie ca cineva sã umble în incertitudine,
plângându-se cã nu cunoaºte ºi nu simte miºcarea Duhului Sfânt asupra
inimii sale? Flãmânziþi ºi însetaþi voi dupã instruire în neprihãnire? Atunci
aveþi fãgãduinþa sigurã cã veþi fi sãturaþi. ,ªi noi ºtim cã Fiul lui Dumnezeu a
venit ºi ne-a dat înþelegere ca sã-L putem cunoaºte pe Cel ce este adevãrat
ºi noi suntem în Acela care este adevãrat, chiar în Fiul Sãu, Isus Hristos.
Acesta este adevãratul Dumnezeu ºi viaþa veºnicã’ (1 Ioan 5:20).

,Domnul doreºte ca noi sã posedãm spiritul înþelepciunii cereºti. Suntem
noi cu toþii impresionaþi sã ne rugãm Domnului cu umilinþã ºi seriozitate,
dupã cum o cer necesitãþile noastre, rugându-L pentru spiritul înþelepciunii?
Ne rugãm noi zicând: ‘Aratã-mi tainele pe care nu le cunosc, învaþã-mã
Tu?’ O, dacã rugãciunea umilã ºi serioasã ar porni de pe buze neîntinate,
cerând sfatul care este de la Dumnezeu! El spune: Al Meu este sfatul ºi
înþelepciunea.”– Mãrturii pentru predicatori, pg. 177.
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Miercuri 26 ianuarie

4. „MI-AI PREGÃTIT UN TRUP”

a. Ce a fost profeþit cu privire la întruparea lui Hristos? Psalmii
40:6-8. (comparaþi cu Evrei 10:5-7).

„Numai Hristos putea sã reprezinte Dumnezeirea. Acela care fusese în
prezenþa Tatãlui de la început, Acela care era chipul exprimat al
Dumnezeului invizibil, era singurul în mãsurã sã realizeze aceastã lucrare.
Nici o descriere verbalã nu-L putea descrie pe Dumnezeu lumii. Printr-o
viaþã de puritate, o viaþã de încredere desãvârºitã în Dumnezeu ºi de
supunere faþã de voia lui Dumnezeu, o viaþã de umilinþã din faþa cãreia chiar
cel mai înalt serafim s-ar fi dat înapoi, Dumnezeu Însuºi trebuia sã fie
descoperit omenirii. Pentru a face aceasta, Mântuitorul nostru ªi-a îmbrãcat
divinitatea cu natura omeneascã. El a folosit facultãþile omeneºti, fiindcã
numai adoptând acestea putea El sã fie înþeles de omenire. Numai
omenescul putea sã ajungã la omenire. El a trãit caracterul lui Dumnezeu ‚în
corpul omenesc pe care Dumnezeu l-a pregãtit pentru El. El a binecuvântat
lumea trãind în corp omenesc viaþa lui Dumnezeu ºi arãtând astfel cã El
avea puterea sã uneascã omenirea cu divinitatea.”– The Review and Herald,
25 iunie 1895.

„Hristos, în curþile cereºti, a ºtiut cã avea sã vinã timpul când puterea lui
Satana trebuia sã fie înfruntatã ºi înfrântã, dacã natura umanã urma sã fie
izbãvitã de sub puterea sa. ªi când acel timp a sosit, Fiul lui Dumnezeu ªi-a
lãsat la o parte coroana ºi haina împãrãteascã ºi îmbrãcându-ªi divinitatea
cu natura omeneascã, S-a coborât pe pãmânt pentru a-l înfrunta pe prinþul
rãului ºi a-l birui. Pentru a deveni avocatul omului înaintea Tatãlui,
Mântuitorul avea sã-ªi trãiascã viaþa pe pãmânt aºa cum trebuie s-o facã
orice fiinþã umanã, acceptând greutãþile, durerile ºi ispitele ei.”– Ibid., 28
ianuarie 1909.

b. Cum ªi-a manifestat Hristos divinitatea chiar ºi în natura Sa
umanã? Matei 2:2,11.

„ ‚Când [magii din rãsãrit] au venit în casã, ei au vãzut copilul mic ºi cu
Maria, Mama Lui, ºi au cãzut la pãmânt ºi I s-au închinat.’ Sub înfãþiºarea
umilã a lui Isus, ei au recunoscut prezenþa Divinitãþii. Ei I-au dat Lui inimile
lor ca Mântuitor al lor ºi apoi ºi-au deºertat darurile ,aur, smirnã ºi tãmâie’
(Matei 2:11).”– Hristos lumina lumii , pg. 63. eng.
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Joi 27 ianuarie

5. ALTE DOVEZI ALE DIVINITÃÞII LUI HRISTOS

a. Ce alte dovezi avem cu privire la divinitatea lui Hristos în
natura Sa umanã? Matei 12:25; Luca 6:8.

„În mulþimea care asculta la învãþãtura lui Hristos erau mulþi farisei.
Aceºtia au observat criticoºi cât de puþini dintre ascultãtorii Sãi Îl
recunoºteau ca fiind Mesia ºi se întrebau cum acest învãþãtor modest ar fi
putut sã-l ridice pe Israel la o stãpânire universalã. Fãrã bogãþie, putere ºi
onoare, cum urma El sã întemeieze noua împãrãþie? Hristos le-a citit
gândurile ºi le-a rãspuns.”– Parabolele lui Hristos, pg. 52.

b. Cum ªi-a descoperit Hristos în mod public divinitatea în
Capernaum? Matei 9:1-7.

„Isus declarase cã pãcatele paraliticului au fost iertate. Fariseii s-au
prins de aceste cuvinte ca de o blasfemie ºi se gândeau cã ei puteau prezenta
aceasta ca pe un pãcat vrednic de moarte. Ei spuneau în inimile lor: ‚Huleºte;
cine poate ierta pãcatele în afarã de Unul singur, Dumnezeu?’ (Marcu
2:7).”– Hristos, Lumina lumii, pg. 194.

„Ei au vãzut cã Hristos poseda o putere pe care ei I-o atribuiserã doar
lui Dumnezeu; totuºi, demnitatea amabilã a comportamentului Sãu stãtea
într-un contrast evident cu propriul lor comportament rãutãcios. Ei erau
nedumeriþi ºi dezorientaþi, recunoscând, dar nemãrturisind prezenþa unei
fiinþe superioare. Cu cât mai puternicã era dovada cã Isus avea putere pe
pãmânt sã ierte pãcatele, cu atât mai ferm se adânceau ei în necredinþã.”–
Ibid., pg. 195.

Vineri 28 ianuarie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Ce este „taina evlaviei”?
2. Care este temelia mântuirii noastre?
3. De ce a acceptat Hristos închinarea?
4. Cui i s-au aplicat cuvintele „Mi-ai pregãtit un trup”?
5. Numai cine poate ierta pãcatele?
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Darul Sabatului întâi

Sabat, 5 februarie 2005

De la intrarea pãcatului în lume,
egoismul omenesc a împãrþit oamenii în
douã clase sociale majore: Acei care sunt
foarte bogaþi ºi acei care sunt foarte sãraci. Dar
noi ar trebui sã ne gândim la existenþa sãracilor ca la
o binecuvântare, fiindcã avem ocazia sã dezvoltãm
tãgãduirea de sine.

Domnul a fãcut planuri speciale pentru ca poporul Sãu sã-i ajute pe bolnavii
dintre ei. În ciuda planurilor bune stabilite în mod divin, Domnul a spus: „Cãci sãracii
nu vor dispãrea niciodatã din þarã; de aceea îþi poruncesc zicând: Sã-þi deschizi larg
mâna faþã de fratele tãu, faþã de sãracul ºi nevoiaºul tãu în þara ta.” (Deuteronomul
15:11). În timpul ospãþului în casa lui Simon, Hristos a zis: „Cãci pe sãraci îi aveþi
întotdeauna cu voi ºi puteþi sã le faceþi bine oricând doriþi” (Marcu 14:7).

La sediul Conferinþei Generale primim apeluri frecvente pentru ajutor. Când ne
gândim la nevoile speciale din anumite zone, este foarte dureros pentru noi cã nu
avem aproape nimic sã le trimitem. Pe lângã nevoile obiºnuite ale sãracilor noºtri din
diferite zone, mai apar ºi alte probleme serioase datoritã dezastrelor naturale ºi luptei
politice. ªi noi, ca ºi popor al lui Dumnezeu, nu putem fi indiferenþi faþã de aceste
apeluri.

„Pãcatul a stins iubirea pe care Dumnezeu a pus-o în inima omului. Lucrarea
bisericii este de a reaprinde aceastã iubire. Biserica trebuie sã coopereze cu
Dumnezeu, dezrãdãcinând egoismul din inima omeneascã, punând în locul sãu
bunãvoinþa care era în inima omului în starea lui iniþialã de desãvârºire.”– Welfare
Ministry, pg.14.

Astãzi avem o ocazie minunatã de a-i ajuta pe cei în nevoie. Sã ne folosim de
privilegiul pe care Dumnezeu ni-l acordã de a fi ajutoarele Lui pentru a-i ajuta pe fraþii
ºi surorile noastre care sunt mai puþin favorizaþi ca noi. „Fiecare om sã dea dupã cum
s-a hotãrât în inima lui; nu cu murmurare sau de nevoie: cãci Dumnezeu iubeºte pe
dãtãtorul bucuros. ªi Dumnezeu poate sã facã sã abunde harul Sãu faþã de voi;
pentru ca voi, având întotdeauna din belºug din toate lucrurile, sã puteþi avea din
abundenþã pentru orice faptã bunã” (2 Corinteni 9:7,8).

Davi P. Silva,
Secretarul Departamentului de binefacere

al Conferinþei Generale.

Departamentul de
binefacere
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       Lecþia 6 Sabat, 5 februarie 2005
s.a. 17:30

Duhul Sfânt

„La început Dumnezeu a creat cerul ºi pãmântul. ªi pãmântul
era fãrã formã ºi gol; ºi întunericul domnea peste faþa adâncului.
ªi Duhul lui Dumnezeu Se miºca peste suprafaþa apelor” (Geneza
1:1,2).

„Prin creaþiune noi trebuie sã devenim familiarizaþi cu Creatorul. Cartea
naturii este un mare manual pe care trebuie sã-l folosim în legãturã cu
Scripturile pentru a-i învãþa pe alþii cu privire la caracterul Sãu ºi a îndrepta
oile pierdute înapoi în staulul lui Dumnezeu. Când sunt studiate lucrãrile lui
Dumnezeu, Duhul Sfânt dã convingere minþii.”– The Southern Watchman , 3
noiembrie 1908.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 493-497.

Duminicã 30 ianuarie

1. DUMNEZEIREA SPIRITULUI SFÂNT

a. Ce titlu foloseºte apostolul Petru când se referã la Duhul
Sfânt? Fapte 5:3,4.

„Dumnezeu urãºte ipocrizia ºi falsitatea. Anania ºi Safira au practicat
frauda în procedura lor cu Dumnezeu; ei au minþit pe Duhul Sfânt ºi pãcatul
lor a primit o judecatã grabnicã ºi grozavã. Când Anania a venit cu darul
sãu, Petru a zis: ‚Anania, de ce þi-a umplut Satana inima sã minþi pe Duhul
Sfânt ºi sã reþii o parte din preþul þarinii? Dacã rãmânea, nu era ea oare a ta?
ªi dupã ce ai vândut-o, nu era ea în puterea ta? De ce ai gândit acest lucru
în inima ta? Tu n-ai minþit pe oameni, ci pe Dumnezeu’ (Faptele Apostolilor
5:3,4).”– Istoria faptelor apostolilor, pg. 52.

„Spiritul, fiind Dumnezeu, cunoaºte gândul lui Dumnezeu.”– The Signs of
the Times, 3 octombrie 1892.

b. Cum este numit Duhul Sfânt în Isaia 6:8-10? (Comparaþi cu
Fapte 28:25-27).
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Luni 31 ianuarie

2. ATRIBUTE DIVINE - VEªNIC ªI ATOTPUTERNIC

a. Ce atribut divin Îi este atribuit Duhului Sfânt în Evrei 9:14?

b. Ce alt atribut este menþionat de îngerul Gabriel? Luca 1:35.

„Puterea atotputernicã a Duhului Sfânt este apãrarea oricãrui suflet
umilit. Pe nici unul dintre aceia care au pretins cu pocãinþã ºi credinþã
protecþia Sa nu-l va lãsa Hristos sã cadã sub puterea vrãjmaºului.
Mântuitorul este alãturi de cei ispitiþi ºi încercaþi ai Sãi. La El nu existã eºec,
pierdere, imposibilitate sau înfrângere; putem face toate lucrurile prin Acela
care ne întãreºte. Când vin ispite ºi încercãri, nu aºteptaþi sã biruiþi toate
dificultãþile, ci priviþi la Isus, ajutorul vostru.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 366.

„O parte din bucuria care a fost pusã înaintea lui Hristos a fost bucuria
de a vedea adevãrul Sãu înarmat cu puterea atotputernicã a Duhului Sfânt,
imprimând chipul Sãu asupra vieþii ºi caracterului urmaºilor Sãi…

Ce a fãcut binecuvântarea bogatã a lui Dumnezeu pentru acei care erau
umili ºi smeriþi cu inima pentru a o primi? A fost preþuitã binecuvântarea? Au
manifestat primitorii laudele Aceluia care i-a chemat din întuneric la lumina
Lui minunatã? Sunt unii care pun deja la îndoialã lucrarea care a fost atât de
bunã ºi care ar fi trebuit sã fie foarte apreciatã. Ei privesc la ea ca la un fel
de fanatism. Ar fi surprinzãtor dacã nu ar fi unii care, nefiind foarte bine
echilibraþi la minte, au vorbit ºi au acþionat neînþelept; cãci oricând ºi oriunde
Domnul lucreazã, dând o binecuvântare adevãratã, este manifestatã de
asemenea ºi o contrafacere a ei, pentru a face fãrã efect adevãrata lucrare
a lui Dumnezeu. De aceea trebuie sã fim foarte atenþi ºi sã umblãm cu
umilinþã înaintea lui Dumnezeu pentru a putea avea alifie spiritualã pentru
ochi ºi sã putem deosebi lucrarea Duhului Sfânt de lucrarea acelui spirit
care ar aduce rãutate ºi fanatism. ‚Dupã roadele lor îi veþi cunoaºte’ (Matei
7:20). Acei care-L privesc cu adevãrat pe Hristos vor fi schimbaþi dupã
chipul Sãu, chiar prin Duhul Domnului ºi vor creºte pânã la înãlþimea deplinã
de bãrbaþi ºi femei în Isus Hristos. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îi va inspira
pe oameni cu iubire ºi curãþie, ºi rafinamentul se va manifesta în caracterele
lor.”– The Review and Herald, 6 februarie 1894.
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Marþi 1 februarie

3. ATRIBUTE DIVINE - ATOTªTIUTOR ªI OMNIPREZENT

a. Ce caracteristicã a Duhului Sfânt este menþionatã de Pavel?
1 Corinteni 2:10,11.

„Niciodatã nu poate omenirea, de la sine, sã ajungã la o cunoºtinþã a
divinului. ‚Este înalt ca cerul; ce poþi face? Mai adânc decât locuinþa morþilor,
ce poþi sã ºti?’ (Iov 11:8). Numai spiritul înfierii ne poate descoperi lucrurile
adânci ale lui Dumnezeu, pe care ,ochiul nu le-a vãzut, urechea nu le-a auzit
ºi la inima omului nu s-au suit.’ ‚Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul
Sãu, cãci Duhul cerceteazã toate lucrurile, da, lucrurile adânci ale lui
Dumnezeu (1 Corinteni 2:9,10).”– Hristos, Lumina lumii, pg. 307.

b. Menþionaþi o altã calitate descrisã în Psalmul 139.

„Deºi Domnul nostru S-a înãlþat de pe pãmânt la cer, Duhul Sfânt a fost
rânduit ca reprezentantul Sãu între oameni. ‚Dacã Mã iubiþi, pãziþi poruncile
Mele. ªi Eu voi ruga pe Tatãl ºi El vã va da un alt Mângâietor, care sã
rãmânã cu voi în veac; Duhul adevãrului, pe care lumea nu-L poate primi
fiindcã nu-L vede, nici nu-L cunoaºte; dar voi Îl cunoaºteþi; cãci locuieºte cu
voi ºi va fi în voi. Nu vã voi lãsa nemângâiaþi’ (Ioan 14:15-18).

… cu natura umanã, Hristos nu putea sã fie în orice loc în mod personal;
de aceea era în avantajul lor ca El sã plece de la ei, sã meargã la Tatãl Sãu
ºi sã trimitã Duhul Sfânt pentru a fi succesorul Sãu pe pãmânt. Duhul Sfânt
este lipsit de personalitatea omenirii ºi independent de aceasta. El [Hristos
n. trad.] Se reprezintã pe Sine ca fiind prezent în toate locurile prin Duhul
Sãu cel Sfânt, ca cel omniprezent. ‚Dar Mângâietorul, care este Duhul Sfânt,
pe care Tatãl Îl va trimite în numele Meu, (deºi nevãzut de voi), [ACEASTÃ
FRAZÃ A FOST ADÃUGATÃ DE ELLEN WHITE] vã va învãþa toate
lucrurile ºi vã va aminti toate lucrurile, tot ce v-am spus Eu” (Ioan 14:26).
Totuºi vã spun adevãrul: Vã este de folos ca Eu sã plec, cãci dacã nu plec,
Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacã Mã voi duce, vi-L voi trimite’ (Ioan
16:7).”– Manuscript Releases, vol.14, pg.23,24.
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Miercuri 2 februarie

4. PERSONALITATEA DUHULUI SFÂNT

a. Menþionaþi câteva dovezi cu privire la personalitatea Duhului
Sfânt:

a Duhul Sfânt vorbeºte: Fapte 28:25
a El învaþã: Ioan 14:26
a El Se luptã cu pãcãtoºii: Geneza 6:3
a El mângâie: Fapte 9:31
a El ne ajutã în neputinþele noastre: Romani 8:26
a El poate fi supãrat: Isaia 63:10
a El poate fi întristat: Efeseni 4:30
a Ne putem împotrivi Lui: Fapte 7:51
a Gândeºte: Romani 8:27

„Pãcatului i s-a putut rezista ºi a putut fi biruit doar prin agentul puternic
al celei de a treia persoane a Dumnezeirii, care avea sã vinã cu o energie
nemodificatã, în plinãtatea puterii divine. Duhul este Acela care face eficient
ceea ce s-a realizat prin Mântuitorul lumii. Prin Duhul este curãþitã inima.
Prin Duhul credinciosul devine pãrtaº al naturii divine. Hristos a dat Duhul
Sãu ca o putere divinã pentru a birui toate tendinþele ereditare ºi cultivate
spre rãu ºi pentru a întipãri caracterul Sãu asupra bisericii Sale.”– Hristos,
Lumina lumii, pg. 495.

„Trebuie sã înþelegem cã Duhul Sfânt, care este la fel de mult o persoanã,
dupã cum ºi Dumnezeu este o persoanã, umblã prin aceste locuri.”– Sermons
and Talks, vol.2, pg.137.

„Duhul Sfânt este o persoanã, fiindcã El dã mãrturie împreunã cu spiritul
nostru cã suntem copii ai lui Dumnezeu. Când este datã aceastã mãrturie, ea
poartã împreunã cu ea propria ei dovadã. În asemenea timpuri noi credem ºi
suntem siguri cã suntem copii ai lui Dumnezeu.”– Fii ºi fiice ale lui Dumnezeu, pg.28.

„Duhul Sfânt are o personalitate, altfel n-ar putea sã dea mãrturie
spiritului nostru ºi cu spiritul nostru cã suntem copii ai lui Dumnezeu. El
trebuie sã fie de asemenea o persoanã divinã, altfel n-ar putea cerceta tainele
care sunt ascunse în mintea lui Dumnezeu. ‚Cãci care om cunoaºte lucrurile
omului, decât duhul omului care este în el? Tot astfel, lucrurile lui Dumnezeu
nu le cunoaºte nimeni, decât Duhul lui Dumnezeu’ (1 Corinteni 2:11).”–
Manuscript Releases, vol.20, pg.69.

„Prinþul puterii rãului poate fi þinut în frâu doar de puterea lui Dumnezeu
în cea de-a treia persoanã a Dumnezeirii, Duhul Sfânt.”– Mãrturii Speciale,
seria A, Nr. 10, pg.37.
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Joi 3 februarie

5. LUCRAREA DUHULUI SFÂNT ÎN LUME ªI ÎN BISERICÃ

a. Menþionaþi câteva din acþiunile Duhului Sfânt:

aaaaa El creeazã: Iov 33:4.

aaaaa El reînnoieºte: Isaia 32:15

aaaaa El convinge: Ioan 16:8-11

aaaaa El regenereazã: Ioan 3:3,5

aaaaa El locuieºte în om: Romani 8:11

aaaaa El unge: 1 Ioan 2:20,27

aaaaa El boteazã: Fapte 2:17,18

Vineri 4 februarie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Împotriva cui au minþit Anania ºi Safira?
2. Ce atribut al Duhului Sfânt este menþionat în Evrei 9:14?
3. De ce este numit Duhul Sfânt “un alt Mângâietor”?
4. Menþionaþi câteva dintre funcþiile Duhului Sfânt.
5. Ce face Duhul Sfânt în inima credincioºilor?
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Lecþia 7 Sabat, 12 februarie 2005
s.a. 17:39

Trioul ceresc

„Aleºi dupã cunoºtinþa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatãl, prin
sfinþirea Duhului pentru ascultarea ºi stropirea cu sângele lui Isus
Hristos” (1 Petru 1:2).

„Sunt trei persoane vii în trioul ceresc; în numele acestor trei mari puteri
- Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt - acei care-L primesc pe Hristos prin credinþã vie
sunt botezaþi ºi aceste puteri vor coopera cu supuºii ascultãtori ai cerului în
eforturile lor de a trãi viaþa nouã în Hristos.”– Mãrturii speciale, seria B, nr. 7,
pg.63.

Recomandare pentru studiu: Comentarii Biblice ale Noului Testament,
vol.7, Apendice A, pg. 331.

Duminicã 6 februarie

1. BOTEZUL LUI ISUS

a. Câte persoane ale Dumnezeirii au fost prezente la botezul lui
Isus? Matei 3:16,17.

„Când Hristos S-a aplecat pe malul Iordanului, dupã botezul Sãu, cerurile
s-au deschis ºi Duhul S-a coborât în formã de porumbel, asemenea aurului
strãlucitor ºi L-a înconjurat cu slava Sa ºi glasul lui Dumnezeu S-a auzit din
înaltul cerului zicând: ‘Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi gãsesc
plãcerea’ (Matei 3:17). Rugãciunea lui Hristos pentru om a deschis porþile
cerului ºi Tatãl a rãspuns, acceptând cererea pentru neamul omenesc cãzut.
Isus S-a rugat ca înlocuitor ºi garant al nostru ºi acum familia omeneascã
poate afla acces la Tatãl, prin meritele Fiului Sãu preaiubit.”– The Review
and Herald, 28 februarie 1888.

b. Ce asigurare este datã acelora care cred în Hristos ca
Mântuitor al lor personal? Ioan 20:17.
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Luni 7 februarie

2. FÃGÃDUINÞA MÂNTUITORULUI

a. Câte persoane sunt menþionate în fãgãduinþa lui Hristos de a
trimite Mângâietorul? Ioan 14:16.

„Mângâietorul pe care Hristos a fãgãduit sã-L trimitã dupã ce avea sã
Se înalþe la cer, este Duhul în toatã plinãtatea Dumnezeirii, manifestând
puterea harului divin faþã de toþi cei care Îl primesc pe Hristos ca Mântuitor
al lor personal. Existã trei persoane vii ale trioului ceresc; în numele acestor
trei mari puteri - Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt - aceia care-L primesc pe Hristos
prin credinþã vie sunt botezaþi ºi aceste puteri vor coopera cu supuºii
ascultãtori ai cerului în eforturile lor de a trãi viaþa nouã în Hristos.”–
Mãrturii speciale, seria B, nr.7, pg.63.

b. De ce este numit Duhul Sfânt „un alt Mângâietor” în Ioan
14:16? (Comparaþi cu 1 Ioan 2:1.)

„Fãgãduinþa Mângâietorului a prezentat ucenicilor un adevãr bogat. Ea
îi asigura cã ei nu trebuia sã-ºi piardã credinþa nici sub cele mai grele
încercãri. Duhul Sfânt, trimis în numele lui Hristos, urma sã fie Îndrumãtorul
lor, învãþându-i toate lucrurile ºi aducându-le aminte de toate lucrurile. Acest
Mângâietor trebuia sã fie reprezentantul lui Hristos, apãrãtorul lor, care
pledeazã neîncetat pentru neamul omenesc cãzut.

Acela care cunoaºte sfârºitul de la început a luat mãsuri în vederea
atacurilor agenþilor satanici; ºi El va împlini Cuvântul Sãu faþã de cei
credincioºi în fiecare veac. Acel cuvânt este sigur ºi statornic; nici o iotã sau
frânturã de slovã din el nu poate da greº. Duhul Sfânt este în continuu la
lucru, învãþând, reamintind, mãrturisind, venind la suflet ca un mângâietor
divin ºi convingând de pãcat ca un judecãtor ºi îndrumãtor. Dacã oamenii
vor rãmâne sub protecþia lui Dumnezeu, El va fi pentru ei o fortãreaþã de
nebiruit. El va da dovadã cã nu se poate sã dea greº cuvântul Sãu. El Se va
dovedi o luminã care strãluceºte într-un loc întunecos pânã în zori; ca Soarele
neprihãnirii El va rãsãri cu vindecarea în razele Sale.”– The Signs of the
Times, 18 noiembrie 1897.
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Marþi 8 februarie

3. ÎNSÃRCINAREA EVANGHELIEI

a. Cine a fost menþionat de cãtre Hristos în însãrcinarea pe care
a dat-o ucenicilor Sãi? Matei 28:19.

“Ucenicii trebuia sã ducã lucrarea lor înainte în numele lui Hristos. Orice
cuvânt ºi faptã a lor trebuia sã îndrepte atenþia spre numele Sãu, ca posedând
acea putere vitalã prin care pãcãtoºii sã poatã fi mântuiþi. Credinþa lor trebuia
sã se concentreze în Acela care este sursa milei ºi puterii. În numele Lui
trebuia sã-ºi prezinte ei cererile lor Tatãlui ºi ei aveau sã primeascã rãspuns.
Ei urmau sã boteze în numele Tatãlui, al Fiului ºi al Duhului Sfânt. Numele
lui Hristos trebuia sã fie cuvântul lor de ordine, semnul lor distinctiv, legãtura
lor de unire, autoritatea pentru acþiunile lor ºi sursa succesului lor. Nimic nu
trebuia sã fie recunoscut în împãrãþia Lui care nu purta numele ºi semnãtura
Sa.”– Istoria faptelor apostolilor, pg. 17.

b. Ce asigurare a dat Hristos urmaºilor Sãi? Matei 28:20.

“Hristos le-a dat ucenicilor Sãi însãrcinarea lor. El a luat mãsuri depline
pentru desfãºurarea lucrãrii ºi a luat asupra Lui responsabilitatea pentru
succesul ei. Câtã vreme ei ascultau de cuvântul Sãu ºi lucrau în legãturã cu
El, ei nu aveau sã dea greº. Mergeþi la toate neamurile, le-a poruncit El.
Mergeþi la cele mai îndepãrtate pãrþi ale globului locuibil, dar sã ºtiþi cã
prezenþa Mea va fi acolo. Lucraþi cu credinþã ºi încredere, cãci nu va exista
nici un timp când Eu sã vã pãrãsesc.

Însãrcinarea datã de Mântuitorul ucenicilor îi includea pe toþi credincioºii.
Ea îi cuprinde pe toþi credincioºii în Hristos, pânã la sfârºitul timpului. Este o
greºealã fatalã a crede cã lucrarea salvãrii de suflete depinde doar de
predicatorul hirotonit. Toþi acei la care a venit inspiraþia cereascã, primesc
însãrcinarea evangheliei. Toþi acei care primesc viaþa lui Hristos sunt rânduiþi
sã lucreze pentru mântuirea semenilor lor. Pentru aceastã lucrare a fost
întemeiatã biserica ºi toþi acei care iau asupra lor legãmintele ei sfinte se
angajeazã prin aceasta sã fie conlucrãtori cu Hristos.”– Hristos, Lumina
lumii, pg. 601, 602.



3939393939Lecþii biblice pentru Sabat,  Ianuarie – Martie 2005

Miercuri 9 februarie

4. SALUTUL LUI PETRU

a. Cum îi salutã Petru pe cititorii epistolei sale? 1 Petru 1:2. Ce
mai menþioneazã Pavel? 2 Tesaloniceni 2:13,14.

„ ‚Dumnezeu v-a ales de la început pentru mântuire,’ scrie apostolul
Pavel, ‚prin sfinþirea Duhului ºi credinþa în adevãr’ (2 Tesaloniceni 2:13). În
acest text sunt descoperiþi cei doi agenþi în lucrarea de mântuire - influenþa
divinã ºi credinþa puternicã ºi vie a acelora care-L urmeazã pe Hristos. Prin
sfinþirea Duhului ºi credinþa în adevãr, noi devenim împreunã lucrãtori cu
Dumnezeu. Hristos aºteaptã cooperarea bisericii Sale. El nu doreºte sã
adauge un nou element de eficienþã la cuvântul Sãu; El ªi-a fãcut marea Sa
lucrare, dând cuvântului inspiraþia Sa. Sângele lui Isus Hristos, Duhul Sfânt
ºi cuvântul divin sunt ale noastre. Scopul tuturor acestor mãsuri ale cerului
este înaintea noastrã - mântuirea sufletelor pentru care a murit Hristos; ºi
depinde de noi sã ne prindem de fãgãduinþele pe care le-a dat Dumnezeu ºi
sã devenim lucrãtori împreunã cu El. Agenþii divini ºi omeneºti trebuie sã
coopereze în lucrare.”– Sfaturi pentru pãrinþi, educatori ºi elevi, pg. 20.

b. Cine a fãcut chiar la început planul de mântuire?

„Dumnezeirea a fost miºcatã de milã pentru neamul omenesc ºi Tatãl,
Fiul ºi Duhul Sfânt au realizat un plan de mântuire. Pentru a aduce pe deplin
la îndeplinire acest plan, s-a hotãrât ca Hristos, singurul Fiu nãscut al lui
Dumnezeu, sã Se dea ca jertfã pentru pãcat. Cum poate fi mãsuratã
adâncimea acestei iubiri? Dumnezeu a dorit sã facã imposibil ca omul sã
poatã spune cã Dumnezeu ar fi putut face mai mult. Odatã cu Hristos, El a
dat toate resursele cerului, pentru ca nimic sã nu lipseascã în planul pentru
înãlþarea omului. Aici este iubirea - contemplarea a ceea ce ar trebui sã
umple sufletul cu o recunoºtinþã inexprimabilã! O, ce iubire, ce iubire fãrã
pereche! Contemplarea acestei iubiri va curãþi sufletul de orice egoism. Ea
îl va conduce pe ucenic sã se tãgãduiascã pe sine, sã-ºi ia crucea ºi sã-L
urmeze pe Mântuitorul.”– Sfaturi pentru sãnãtate, pg. 206.
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Joi 10 februarie

5. BINECUVÂNTAREA APOSTOLICÃ

a. Ce fãgãduinþã include binecuvântarea apostolicã? 2 Corinteni
13:14.

„Bisericii Sale, Hristos i-a acordat ample mijloace, pentru ca El sã poatã
primi o mare rãsplãtire de slavã de la mântuiþii Sãi, proprietatea Sa
cumpãratã. Biserica, fiind înzestratã cu neprihãnirea lui Hristos, este
depozitarul Sãu, în care bogãþia îndurãrii, iubirii ºi harului Sãu trebuie sã
aparã în deplina lor manifestare finalã. Declaraþia din rugãciunea Sa de
Mijlocitor cã iubirea Tatãlui este la fel de mare faþã de noi ca ºi faþã de El,
Fiul unic nãscut al lui Dumnezeu ºi cã noi vom fi cu El unde este El,
întotdeauna una cu Hristos ºi cu Tatãl, este o minune pentru oastea cereascã
ºi este marea lor bucurie. Darul Duhului Sãu Sfânt, bogat, plin ºi abundent
trebuie sã fie pentru biserica Lui ca un zid de foc ce o înconjoarã, ‚împotriva
cãruia puterile rãului nu vor birui.’”– Christian Experience and Teachings of
Ellen G. White, pg. 209.

b. Cum putem beneficia de ajutorul trioului ceresc? Luca 11:11-13.

„Hristos ilustreazã bunãvoinþa lui Dumnezeu de a binecuvânta cu
bunãvoinþa unui tatã de a împlini cererea copilului sãu. El spune: ‚Dacã un fiu
va cere pâine de la unul din voi, care sunteþi pãrinþi, îi veþi da voi o piatrã? Sau
dacã va cere un peºte îi veþi da un ºarpe? Sau dacã îi va cere un ou, îi veþi da
o nãpârcã? Deci dacã voi, care sunteþi rãi, ºtiþi sã daþi daruri bune copiilor
voºtri; cu cât mai mult va da Tatãl vostru ceresc Duhul Sfânt acelora care I-
L cer?’ (Luca 11:11,13).”– Sfaturi pentru pãrinþi, educatori ºi elevi, pg.  197.

Vineri 11 februarie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Care persoane ale Dumnezeirii au fost prezente la botezul lui Isus?
2. De ce a promis Hristos ucenicilor Sãi cã le va trimite un Mângâietor?
3. Ce înseamnã a f i botezat în numele Tatãlui, al Fiului ºi al Duhului

Sfânt?
4. Ce agenþi divini sunt implicaþi în planul de mântuire?
5. Pe cine descoperã Isus credincioºilor?
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      Lecþia 8 Sabat, 19 februarie 2005
s.a. 17:49

Experienþa lui Iacob

„ªi Iacob a zis: Jurã-mi astãzi; ºi [Esau] i-a jurat: ºi el i-a vândut
lui Iacob dreptul sãu de întâi nãscut.” (Geneza 25:33).

„Iacob aflase de la mama lui de hotãrârea divinã ca dreptul de întâi
nãscut sã-i revinã lui ºi era umplut de o dorinþã de negrãit dupã privilegiile pe
care acesta avea sã i le confere. El nu tânjea dupã posedarea bogãþiei tatãlui
sãu, ci dreptul de întâi nãscut spiritual era ceea ce îºi dorea el.”– Conflict
and Courage, pg. 60.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi ºi profeþi,  pg. 194-202.

Duminicã 13 februarie

1. IACOB ªI ESAU

a. Ce i s-a descoperit Rebecãi cu privire la cei doi copii ai ei?
Geneza 25:21-23.

„Iacob ºi Esau, fiii gemeni ai lui Isaac, prezentau un contrast puternic,
atât în caracter cât ºi în viaþã. Aceastã lipsã de asemãnare a fost prezisã de
Dumnezeu înainte de naºterea lor. Când, ca rãspuns la rugãciunea plinã de
preocupare a Rebecãi, El a declarat cã îi vor fi daþi doi fii, El i-a prezentat
istoria ei viitoare, cã fiecare avea sã fie capul unei naþiuni puternice, dar cã
unul avea sã fie mai mare decât celãlalt ºi cã cel mai tânãr va fi
proeminent.”– Patriarhi ºi profeþi, pg. 194.

b. Ce stil de viaþã contrastiv au adoptat cei doi fraþi? Geneza 25:27.

„Esau a crescut iubind satisfacerea eului ºi centrându-ºi toate interesele
sale în prezent. Nerãbdãtor în faþa restricþiilor, el se desfãta în libertatea
sãlbaticã a vânãtorii ºi a ales curând viaþa de vânãtor. Totuºi el era favoritul
tatãlui sãu… Iacob, cugetãtor, harnic ºi plin de grijã, gândindu-se mai mult la
viitor decât la prezent, era mulþumit sã stea acasã, ocupat cu grija turmelor
ºi lucrul pãmântului.”– Patriarhi ºi profeþi, pg. 194.
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LUNI 14 februarie

2. DREPTUL DE ÎNTÂI NÃSCUT – ÎNDATORIRI ªI
PRIVILEGII

a. Ce îndatoriri ºi privilegii avea întâiul nãscut?

„Iacob aflase de la mama lui despre descoperirea divinã cã dreptul de
întâi nãscut avea sã-i revinã lui ºi era umplut de o dorinþã de negrãit de a
dobândi privilegiile pe care acesta avea sã i le confere. Nu posesiunea
materialã a bogãþiei tatãlui sãu o dorea el, ci dreptul spiritual de întâi nãscut
constituia obiectul dorinþei sale. A avea comuniune cu Dumnezeu ca ºi
dreptul Avraam, a aduce jertfa de ispãºire pentru familia lui, a fi strãmoºul
poporului ales ºi al lui Mesia ºi a moºteni bunurile nemuritoare cuprinse în
binecuvântãrile legãmântului – acestea erau privilegiile ºi onorurile care
aprindeau cele mai înflãcãrate dorinþe. Mintea lui privea mereu spre viitor ºi
cãuta sã prindã binecuvântãrile sale nevãzute.

Cu o dorinþã tainicã, el asculta la tot ce-i spunea tatãl sãu cu privire la
dreptul spiritual de întâi nãscut; el pãstra cu multã grijã, ca într-o vistierie
ceea ce învãþase de la mama lui. Zi ºi noapte acest subiect îi preocupa
gândurile, pânã când a devenit interesul care-i absorbea întreaga viaþã.”–
Patriarhi ºi profeþi, pg.195.

b. Ce a fãcut Iacob pentru a dobândi dreptul fãgãduit de întâi
nãscut? Geneza 25:29-34. De ce?

„Dar, în timp ce punea astfel binecuvântãrile veºnice mai presus de cele
vremelnice, Iacob nu avea o cunoºtinþã din experienþã a Dumnezeului cãruia
I se închina. Inima lui nu fusese reînnoitã prin harul divin. El credea cã
fãgãduinþa cu privire la sine nu putea fi împlinitã câtã vreme Esau pãstra
dreptul de întâi nãscut ºi el studia continuu sã gãseascã o cale prin care sã-
ºi poatã asigura binecuvântãrile pe care fratele sãu le trata cu aºa de mare
uºurinþã, dar care erau atât de preþioase pentru el.

Când Esau, venind acasã într-o zi slãbit ºi istovit de la vânãtoare, a cerut
mâncarea pe care o pregãtea Iacob, acesta, pentru care un gând era mai presus
de toate celelalte, s-a prins de avantajul sãu ºi s-a oferit sã-i satisfacã foamea
fratelui sãu cu preþul dreptului de întâi nãscut. ‚Iatã, sunt pe punctul de a muri,’
strigã nesocotitul vânãtor îngãduitor de sine, ‚ºi la ce-mi foloseºte acest drept de
întâi nãscut?’ (Geneza 25:32). ªi pentru o ciorbã de linte el a renunþat la dreptul
sãu de întâi nãscut ºi a confirmat târgul printr-un jurãmânt. Într-un scurt timp, el
ar fi primit mâncare la corturile tatãlui sãu, dar pentru a-ºi satisface dorinþa de
moment, el a renunþat nepãsãtor la moºtenirea glorioasã pe care Dumnezeu
Însuºi o fãgãduise pãrinþilor sãi.”– Patriarhi ºi profeþi, pg. 196.
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Marþi 15 februarie

3. ESAU

a. Ce stã scris cu privire la Esau? Geneza 25:34 (ultima parte)

„Esau nu iubea devoþiunea ºi nu avea nici o înclinaþie spre o viaþã
religioasã. Cerinþele care însoþeau dreptul spiritual de întâi nãscut erau o
restricþie nebinevenitã ºi chiar urâtã pentru el. Legea lui Dumnezeu, care
era condiþia legãmântului divin cu Avraam, era consideratã de cãtre Esau ca
un jug al robiei. Înclinat spre îngãduinþã de sine, el nu dorea nimic aºa de
mult ca libertatea de a face ce îi plãcea. Pentru el puterea ºi bogãþiile,
petrecerile ºi chefurile însemnau fericirea. El se lãuda cu libertatea nelimitatã
a vieþii sale sãlbatice ºi hoinare.”– Patriarhi ºi profeþi, pg. 195.

b. Ce lecþii ne sunt aplicabile nouã astãzi cu privire la experienþa
lui Esau? Evrei 12:16,17.

„Sunt foarte mulþi care sunt asemenea lui Esau. El reprezintã o clasã de
oameni care au o binecuvântare specialã, preþioasã, la îndemâna lor –
moºtenirea nemuritoare, o viaþã care dureazã cât viaþa lui Dumnezeu,
Creatorul universului, o fericire nemãsuratã ºi o greutate veºnicã de slavã –
dar care ºi-au îngãduit atâta vreme apetitul, patimile ºi înclinaþiile, încât
puterea lor de a discerne ºi a aprecia valoarea lucrurilor veºnice este slãbitã.

Esau avea o dorinþã puternicã dupã un fel special de hranã ºi el ºi-a
satisfãcut atât de multã vreme eul, încât nu simþea necesitatea de a renunþa
la masa ispititoare mult doritã. El s-a gândit la aceasta, nefãcând nici un
efort special de a-ºi reþine apetitul pânã când puterea apetitului… îl controla
ºi ºi-a imaginat cã avea sã sufere o mare neplãcere ºi chiar moartea dacã
nu putea avea acel aliment. Cu cât se gândea mai mult la aceasta, cu atât
mai mult se întãrea dorinþa lui, pânã când dreptul sãu sfânt de întâi nãscut ºi-
a pierdut valoarea ºi sfinþenia.

Esau a trecut prin criza vieþii lui, fãrã sã ºtie aceasta. Ceea ce privea ca
pe o chestiune nevrednicã de cugetare era actul care descoperea trãsãturile
predominante ale caracterului sãu. El arãta alegerea lui, arãta adevãrata lui
preþuire pentru ceea ce era sfânt ºi care ar fi trebuit sã fie preþuit cu sfinþenie.
El ºi-a vândut dreptul sãu de întâi nãscut pentru o micã îngãduinþã de a-ºi
satisface nevoile prezente ºi aceasta a determinat cursul vieþii sale de mai
târziu.”– Conflict and Courage, pg.61.
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Miercuri 16 februarie

4. AMÃGIRE

a. Ce greºealã au fãcut Rebeca ºi Iacob? Geneza 27:1-29.

„De îndatã ce Esau a plecat de acasã, Rebeca a trecut la realizarea
scopului ei. Ea i-a spus lui Iacob ce se întâmplase, explicându-i necesitatea
de a trece imediat la acþiune pentru a preveni transmiterea binecuvântãrii
finale ºi irevocabile asupra lui Esau. ªi ea l-a asigurat pe fiul ei cã dacã avea
sã urmeze indicaþiile ei, el putea s-o obþinã, aºa cum îi fãgãduise Dumnezeu.
Iacob nu a acceptat cu bucurie planul pe care îl propunea ea. Gândul de
a-l înºela pe tatãl sãu îi provoca o mare tulburare. El simþea cã un asemenea
pãcat avea sã aducã mai degrabã un blestem decât o binecuvântare. Însã
reþinerile sale au fost biruite ºi el a trecut la îndeplinirea sugestiilor mamei
sale. Nu era intenþia lui de a exprima o falsitate directã, dar când a ajuns în
prezenþa tatãlui sãu, pãrea cã a mers prea departe pentru a mai da înapoi ºi
a dobândit prin fraudã binecuvântarea doritã.”– Patriarhi ºi profeþi, pg. 199.

b. Ce rezultate imediate au urmat din acþiunea lor greºitã?
Geneza 27:41-45.

„Iacob ºi Rebeca au reuºit în scopul lor, dar au câºtigat doar necaz ºi
durere prin înºelãciunea lor. Dumnezeu declarase cã Iacob avea sã
primeascã dreptul de întâi nãscut ºi cuvântul Sãu s-ar fi împlinit la timpul Lui,
dacã ei ar fi aºteptat cu credinþã pentru ca El sã lucreze pentru ei. Dar,
asemenea multora care pretind astãzi a fi copiii lui Dumnezeu, ei n-au fost
bucuroºi sã lase aceastã chestiune în mâinile Lui. Rebeca s-a cãit cu amar
de sfatul greºit pe care l-a dat fiului ei; acesta a fost mijlocul de a îl despãrþi
de ea ºi ea nu i-a mai vãzut faþa niciodatã. Din ceasul când ºi-a primit
dreptul de întâi nãscut, Iacob a fost copleºit de osândã de sine. El pãcãtuise
împotriva tatãlui sãu, a fratelui sãu, a sufletului sãu ºi împotriva lui
Dumnezeu. Într-un ceas scurt el a fãcut o lucrare de care avea sã se cãiascã
o viaþã întreagã. Aceastã scenã era vie înaintea lui în anii de mai târziu când
umblarea rea a fiilor sãi îi apãsa sufletul.”– Patriarhi ºi profeþi, pg. 200.
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Joi 17 februarie

5. AMÃGIRE (CONTINUARE)

a. Ce spune legea lui Dumnezeu despre amãgire? Exodul 20:16.

„Rostirea de falsitãþi în vreo privinþã, orice încercare sau scop de a-l
înºela pe semenul nostru este inclusã aici [Exodul 20:16 citat]. O intenþie de
a amãgi este ceea ce constituie falsitate. Printr-o privire a ochiului, o miºcare
a mâinii, o expresie a feþei, o falsitate poate fi rostitã la fel de efectiv ca ºi
prin cuvinte. Orice exagerare intenþionatã, orice indicare sau sugestie
calculatã sã dea o impresie eronatã sau exageratã, chiar declaraþia faptelor
într-un asemenea mod pentru a induce în eroare, este rãtãcire. Acest precept
interzice orice încercare de a rãni reputaþia semenului nostru prin
reprezentare greºitã sau bãnuialã rea, prin denigrare sau bârfã. Chiar
ascunderea intenþionatã a adevãrului, din care poate rezulta vãtãmare pentru
alþii, este o cãlcare a poruncii a noua.”– Patriarhi ºi profeþi, pg. 351.

b. Ce caracteristicã este menþionatã cu privire la cei 144000?
Apocalipsa 14:5.

„Mã adresez poporului lui Dumnezeu care þine astãzi cu tãrie la
încrederea sa, care nu se va depãrta de credinþa datã sfinþilor odatã, care
stau în mijlocul întunericului moral al acestor ultime zile de stricãciune.
Cuvântul Domnului cãtre voi este: ‚Mã voi desfãta în Ierusalim ºi Mã voi
bucura pentru poporul Meu’ (Isaia 65:19). Nu vedem noi aici iubirea
pãrinteascã a lui Dumnezeu exprimatã faþã de aceia care se þin cu tãrie de
credinþa în neprihãnire? Cea mai apropiatã relaþie existã între Dumnezeu ºi
poporul Sãu. Noi nu suntem doar obiecte ale îndurãrii Sale ºi ale iubirii Sale
iertãtoare, ci suntem mai mult decât atât. Domnul Se bucurã pentru poporul
Sãu. El Se desfatã în ei. El este garanþia lor. El îi va înfrumuseþa pe toþi acei
care-I servesc din toatã inima, cu un spirit de sfinþenie. El îi îmbracã cu
neprihãnirea.”– Mãrturii pentru predicatori, pg. 361, 362.

Vineri 18 februarie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Descrieþi caracterele opuse ale lui Iacob ºi Esau.
2. De ce a folosit Iacob amãgirea pentru a obþine binecuvântarea fãgãduitã?
3. Ce clasã de oameni este reprezentatã de Esau?
4. Care au fost consecinþele amãgirii practicate de Rebeca ºi Iacob?
5. Menþionaþi o caracteristicã esenþialã a celor 144000.
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Lecþia 9 Sabat, 26 februarie 2005
s.a. 17:59

Visul lui Iacob

„ªi [Iacob] a visat ºi iatã cã era ridicatã o scarã, al cãrei vârf
ajungea pânã la cer: ºi iatã, îngerii lui Dumnezeu urcau ºi coborau
pe ea” (Geneza 28:12).

„Scara Îl reprezintã pe Isus, mijlocul de comunicare rânduit. Dacã El n-ar fi
fãcut prin meritele Sale pod peste prãpastia pe care a creat-o pãcatul, îngerii
slujitori n-ar fi putut avea comuniune cu omul cãzut. Hristos îl pune pe omul slab
ºi neajutorat în legãturã cu sursa puterii infinite.”– Patriarhi ºi profeþi, pg. 205.

Recomandare pentru studiu: Partriarhi ºi profeþi, pg. 203-206.

Duminicã 20 februarie

1. IACOB, FUGARUL

a. Dupã ce l-a înºelat pe fratele sãu, ce pas a fost Iacob obligat sã
facã? Geneza 28:10,11.

„Ameninþat cu moartea de cãtre mânia lui Esau, Iacob a plecat din cãminul
tatãlui sãu ca fugar; dar el ducea cu el binecuvântarea tatãlui; Isaac îi reînnoise
legãmântul fãgãduinþei ºi îi poruncise, ca moºtenitor, sã caute o soþie în familia
mamei sale în Mesopotamia. Totuºi, Iacob a plecat cu o inimã profund
tulburatã în cãlãtoria lui singuraticã.”– Patriarhi ºi profeþi, pg. 203.

b. Descrieþi starea conºtiinþei lui Iacob.

„Seara celei de a doua zile l-a gãsit [pe Iacob] departe de corturile tatãlui
sãu. El simþea cã era alungat ºi ºtia cã tot acest necaz fusese adus asupra lui
prin propria lui umblare greºitã. Întunericul disperãrii apãsa sufletul lui ºi nici
nu îndrãznea sã se roage. Dar el era atât de însingurat, încât simþea nevoia
de protecþia lui Dumnezeu, cum n-a mai simþit-o pânã atunci. Cu plânset ºi
cu o adâncã umilinþã, el ºi-a mãrturisit pãcatul ºi a cerut o dovadã cã nu era
cu totul pãrãsit. Totuºi, inima lui împovãratã n-a aflat uºurare. El îºi pierduse
toatã încrederea în sine ºi se temea cã Dumnezeul pãrinþilor sãi îl pãrãsise.”–
Patriarhi ºi profeþi, pg. 203.
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Luni 21 februarie

2. O DESCOPERIRE DIVINÃ

a. Cum S-a manifestat Domnul faþã de servul Sãu fugar? Geneza
28:12-15.

„Dar Dumnezeu nu l-a pãrãsit pe Iacob. Îndurarea Lui era încã acordatã
servului Sãu rãtãcitor ºi neîncrezãtor. Domnul i-a descoperit lui Iacob plin de
compasiune tocmai ceea ce avea acesta nevoie – un Mântuitor. El pãcãtuise,
dar inima lui a fost umplutã de recunoºtinþã când a vãzut descoperitã o cale
prin care putea primi din nou favoarea lui Dumnezeu.

Istovit de cãlãtorie, cãlãtorul s-a întins pe pãmânt cu o piatrã la cap. În
timp ce dormea, el a vãzut o scarã strãlucitoare, a cãrei bazã era pe pãmânt,
în timp ce partea de sus ajungea la cer. Pe aceastã scarã îngerii urcau ºi
coborau; deasupra ei era Domnul slavei ºi din ceruri s-a auzit glasul Lui: ‚Eu
sunt Domnul Dumnezeul lui Avraam, tatãl tãu ºi Dumnezeul lui Isaac.’
Pãmântul pe care stãtea întins ca fugar ºi exilat i-a fost fãgãduit lui ºi
urmaºilor sãi cu asigurarea: ‚În tine ºi în sãmânþa ta vor fi binecuvântate
toate familiile pãmântului.’ Aceastã fãgãduinþã îi fusese datã lui Avraam ºi
lui Isaac, ºi acum i-a fost reînnoitã lui Iacob. Atunci, având în vedere în
special singurãtatea ºi descurajarea lui prezentã, au fost rostite cuvintele de
mângâiere ºi încurajare: ‚Iatã, Eu sunt cu tine ºi te voi pãzi în toate locurile
unde vei merge ºi te voi aduce înapoi în aceastã þarã, nu te voi pãrãsi pânã
când nu am fãcut ceea ce þi-am spus’ (Geneza 28:13-15).”– Patriarhi ºi
Profeþi, pg. 203, 204.

b. Cum a reacþionat Iacob la acest vis? Geneza 28:16-22.

„Iacob s-a deºteptat din somnul sãu în tãcerea adâncã a nopþii.
Înfãþiºãrile strãlucitoare ale viziunii sale dispãruserã. Numai conturul slab al
dealurilor singuratice ºi deasupra lor cerul strãlucind de stele îi întâmpinau
privirea. Dar el avea un sentiment solemn cã Dumnezeu era cu el. O
prezenþã nevãzutã umplea singurãtatea. ‚Cu adevãrat Domnul este în locul
acesta,’ a spus el, ‚ºi Eu n-am ºtiut… Aceasta este casa lui Dumnezeu,
aceasta este poarta cerului.’” – Patriarhi ºi profeþi, pg. 205.
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Marþi 22 februarie

3. PLANUL DE MÂNTUIRE

a. Ce i s-a descoperit lui Iacob prin visul sãu?

„Domnul cunoºtea influenþele rele care aveau sã-l înconjoare pe Iacob
ºi pericolele la care acesta avea sã fie expus. Plin de îndurare, El i-a
prezentat fugarului cãit viitorul, pentru ca acesta sã poatã înþelege scopul
divin cu privire la sine ºi sã fie pregãtit pentru a se împotrivi ispitelor care
aveau sã vinã cu siguranþã la el, când avea sã rãmânã singur în mijlocul
idolatrilor ºi uneltitorilor. Înaintea lui avea sã stea mereu înalta þinã pe care
trebuia s-o atingã ºi, cunoºtinþa faptului cã prin el scopul lui Dumnezeu îºi
gãsea împlinirea, avea sã-l îndemne în mod constant la credincioºie.

În aceastã viziune, planul de mântuire i-a fost prezentat lui Iacob, nu pe
deplin, ci doar în acele pãrþi care erau esenþiale pentru el în acel timp.”–
Patriarhi ºi profeþi, pg. 204.

b. Cum a explicat Isus semnificaþia acestei scãri? Ioan 1:51.

„Scara misticã descoperitã lui în visul sãu era aceeaºi la care Hristos
fãcea referire în conversaþia Lui cu Natanael. El a zis: ‚Veþi vedea cerurile
deschise ºi pe îngerii lui Dumnezeu urcând ºi coborând asupra Fiului omului’
(Ioan 1:51). Pânã la timpul rãzvrãtirii omului împotriva guvernãrii lui
Dumnezeu, a existat o comuniune liberã între Dumnezeu ºi om. Dar pãcatul
lui Adam ºi Eva au despãrþit cerul de pãmânt, aºa încât omul nu putea avea
comuniune cu Creatorul sãu. Totuºi, lumea n-a fost lãsatã în deznãdejde
singuraticã. Scara Îl reprezintã pe Isus, mijlocul rânduit pentru comunicare.
Dacã El n-ar fi fãcut prin meritele Sale pod peste prãpastia pe care o fãcuse
pãcatul, îngerii slujitori nu ar fi putut avea comuniune cu omul cãzut. Hristos
îl leagã pe om în slãbiciunea ºi neajutorarea lui cu sursa puterii infinite.

Toate acestea i-au fost descoperite lui Iacob în visul lui. Deºi mintea sa
a prins imediat o parte din descoperire, marile ei adevãruri tainice au fost
studiul sãu de o viaþã ºi se descopereau tot mai mult înþelegerii sale.”–
Patriarhi ºi profeþi, pg. 204, 205.
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Miercuri 23 februarie

4. SCARA

a. Descrieþi scara lui Iacob ºi semnificaþia ei. Geneza 28:12,13
(Ioan 1:51; comparã cu Matei 3:13-16).

„Adevãrat, adevãrat vã spun, de acum înainte veþi vedea cerul deschis
ºi pe îngerii lui Dumnezeu ridicându-se ºi coborându-se asupra Fiului lui
Dumnezeu (Ioan 1:51).

Aici Hristos spune de fapt: Pe malul Iordanului cerurile au fost deschise
ºi Spiritul S-a coborât asupra Mea. Acea scenã a fost doar un semn cã Eu
sunt Fiul lui Dumnezeu. Dacã credeþi în Mine ca ceea ce sunt, credinþa
voastrã va fi învioratã. Veþi vedea cerul deschis ºi nu se va mai închide
niciodatã. Eu v-am deschis cerul. Îngerii lui Dumnezeu urcã purtând
rugãciunile celor nevoiaºi ºi necãjiþi la Tatãl sus ºi coboarã aducând
binecuvântare ºi speranþã, curaj, ajutor ºi viaþã copiilor oamenilor.”– Hristos,
Lumina lumii, pg. 103.

b. De ce putea doar Hristos sã fie Mântuitorul omenirii? Isaia
7:14; Matei 1:23.

„Din zilele veºniciei, Domnul Isus Hristos era una cu Tatãl; El era ‚chipul
lui Dumnezeu,’ chipul mãreþiei ºi al maiestãþii Sale, ‚strãlucirea slavei Sale’.
El a venit în lume pentru a manifesta aceastã slavã. El a venit pe acest
pãmânt întunecat de pãcat pentru a descoperi lumina iubirii lui Dumnezeu –
pentru a fi ‚Dumnezeu cu noi.’…

Mica noastrã lume este manualul universului. Scopul minunat al harului,
taina iubirii rãscumpãrãtoare, este tema la care ‚îngerii doresc sã priveascã,’
ºi va fi studiul lor prin veacurile nesfârºite. Atât fiinþele rãscumpãrate, cât ºi
cele necãzute vor afla în crucea lui Hristos ºtiinþa ºi cântarea lor. Se va
vedea cã slava care strãluceºte de pe faþa lui Isus este slava iubirii jertfitoare
de sine. În lumina Calvarului se va vedea cã legea iubirii tãgãduitoare de
sine este legea vieþii pentru cer ºi pãmânt; cã iubirea care ‚nu cautã ceea ce
este al sãu’ îºi are originea în inima lui Dumnezeu…

Isus ar fi putut rãmâne alãturi de Tatãl Sãu. El ar fi putut sã-ªi pãstreze
gloria cerului ºi omagiul îngerilor. Dar El a ales sã dea sceptrul înapoi în
mâinile Tatãlui ºi sã Se coboare de pe tronul universului, pentru ca sã poatã
aduce luminã celor întunecaþi ºi viaþã celor ce piereau.”– Harul uimitor al lui
Dumnezeu, pg. 45.eng.



5050505050 Lecþii biblice pentru Sabat,  Ianuarie – Martie 2005

Joi 24 februarie

5. VIÞELUL CEL ROªU

a. Descrieþi animalul sacrificat pentru curãþire. Numeri 19:2.

„Acest viþel trebuia sã fie roºu ºi fãrã patã, ceea ce era un simbol al
sângelui. El trebuia sã fie fãrã patã ºi unul care nu a purtat niciodatã vreun
jug. Aici, din nou, era reprezentat Hristos. Fiul lui Dumnezeu a venit de bunã
voie pentru a realiza lucrarea de ispãºire. Nu era nici un jug obligatoriu
asupra Lui, fiindcã El era independent ºi mai presus de orice lege.”– The
Review and Herald, 9 ianuarie 1883.

b. Unde trebuia jertfit viþelul cel roºu? Numeri 19:3. Unde a fost
oferit Isus ca jertfã pentru noi? Evrei 13:11,12.

„Viþelul de jertfã a fost dus în afara taberei ºi sacrificat în modul cel mai
solemn. La fel, Hristos a suferit în afara porþilor Ierusalimului, deoarece
Calvarul era în afara zidurilor cetãþii. Acest lucru trebuia sã arate cã Hristos
n-a murit doar pentru iudei, ci pentru întreaga omenire. El proclamã unei lumi
cãzute cã a venit sã fie Rãscumpãrãtorul lor ºi îi îndeamnã cu stãruinþã sã
accepte mântuirea pe care El o oferã.”– The Review and Herald, 9 ianuarie 1883.

c. Care este datoria noastrã ca urmaºi ai lui Hristos? Evrei
13:13; Matei 28:19,20.

„Mergeþi pânã la cea mai îndepãrtatã parte a globului locuit, dar sã ºtiþi cã
prezenþa Mea va fi acolo. Lucraþi cu credinþã ºi încredere, fiindcã nu va veni
niciodatã un timp când Eu sã vã pãrãsesc.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 602.

Vineri 25 februarie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Cum era conºtiinþa lui Iacob, dupã ce acesta l-a înºelat pe tatãl sãu?
2. Explicaþi semnificaþia scãrii descoperite lui Iacob în visul sãu.
3. Cine joacã un rol activ în planul de mântuire?
4. Explicaþi semnificaþia largã a expresiei „Dumnezeu cu noi”.
5. Descrieþi sacrificarea ceremonialã a viþelului roºu.
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Sabat, 5 martie 2005

Darul Sabatului întâi

pentru Phoenix,

Arizona, SUA

Phoenix, capitala Arizonei, se aflã
în partea de rãsãrit a Deºertului
Sonoran, cunoscut de asemenea ca
„valea soarelui”. Arizona este cunoscutã
pentru una dintre cele ºapte minuni naturale
ale lumii, Marele Canion.

Phoenix a devenit unul dintre cele mai mari oraºe ale
naþiunii ºi cu una dintre cele mai rapide dezvoltãri. Aceasta face din acest
oraº un loc excelent pentru evanghelizare. Aproape douã treimi din populaþia
Arizonei locuieºte în zona metropolitanã a Phoenix-ului. Phoenixul este o
zonã metropolitanã agricolã, industrialã ºi de servicii, înconjuratã de 22 de
alte localitãþi. Populaþia din regiune a crescut de la 1.600.000 în 1980 la
3.252.000 în 2000. Ca urmare a acestei creºteri, lucrarea Reformei a ajuns
în Phoenix în anul 1999, când a fost întemeiat un locaº de închinare în zonã.
Binecuvântãrile Domnului au fost cu aceastã comunitate ºi noi suflete au
fost adãugate zilnic la adevãr.

Când Sora White a cãlãtorit prin Arizona, ea a observat condiþiile
meteorologice: „Timpul în prima parte a cãlãtoriei noastre era deosebit de
nefavorabil. Într-un loc termometrul indica 125 grade (Fahrenheit n. tr.) la
umbrã. În sudul Californiei ºi în Arizona vântul era fierbinte ca ºi când ar fi
ieºit dintr-un cuptor. De acest lucru mã temusem; dar, spre marea mea
surprindere, n-am fost epuizatã de cãldurã” (The Review and Herald, 15
septembrie 1885).

Datoritã numãrului ridicat de vizitatori ºi prieteni care au participat la
adunãri în fiecare Sabat, locul de închinare devine foarte mic pentru a-i
cuprinde pe toþi într-un mod confortabil. Fondurile limitate pentru renovarea
locului de închinare este marea problemã cu care ne confruntãm în aceastã
comunitate ce creºte rapid. Când se va strânge Darul Sabatului Întâi pe
data de 5 martie 2005, vã rugãm sã vã amintiþi de aceastã comunitate umilã
ºi sã dãruiþi cu generozitate pentru înaintarea lucrãrii Domnului în aceastã
parte a lumii. Comunitatea Phoenix face parte din Câmpul de sud-vest al
Uniunii Nord-Americane de Vest.

Fie ca Domnul sã binecuvânteze fiecare dar ºi pe fiecare dãruitor, pentru
ca sã putem avea un adevãrat far în Phoenix, spre lauda Regelui regilor.

Fraþii ºi surorile voastre din Phoenix
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      Lecþia 10 Sabat, 5 martie 2005
s.a. 18:08

Marea lege a iubirii

„Deschide-mi ochii, ca sã pot vedea lucrurile minunate din legea
Ta” (Psalmii 119:18).

„Legea lui Dumnezeu este la fel de sfântã dupã cum El este sfânt. Ea
prezintã oamenilor neprihãnirea lui Dumnezeu. Este imposibil ca omul sã
þinã legea prin sine; cãci natura omului este depravatã, deformatã ºi cu totul
diferitã de caracterul lui Dumnezeu. Faptele inimii egoiste sunt ‚ca un lucru
necurat;’ ºi ‚toatã neprihãnirea noastrã este ca o cârpã murdarã’ (Isaia
64:6).”– Cugetãri de pe Muntele Fericirilor, pg. 46.

Recomandare pentru studiu: Selected Messages, bk.1, pg. 211-215.

Duminicã 27 februarie

1. LEGEA ESTE DESÃVÂRªITÃ

a. Ce stã scris cu privire la Legea lui Dumnezeu? Psalmii 19:7,8.

„În preceptele legii Sale sfinte, Dumnezeu a dat o regulã desãvârºitã de
viaþã; ºi El a declarat cã pânã la sfârºitul timpului legea aceasta, neschimbatã
nici mãcar cu o iotã sau frânturã de slovã, trebuie sã-ºi pãstreze pretenþiile
ei asupra fiinþelor umane. Hristos a venit sã mãreascã legea ºi s-o onoreze.
El a arãtat cã aceasta se bazeazã pe temelia largã a iubirii faþã de Dumnezeu
ºi a iubirii faþã de om ºi cã ascultarea de preceptele ei cuprinde întreaga
datorie a omului.”– Istoria faptelor apostolilor, pg. 394, 395.

b. Care este relaþia dintre Legea lui Dumnezeu ºi inima
neconvertitã? Romani 8:7.

„Prin natura ei, inima este rea ºi ‚cine poate scoate un lucru curat dintr-
unul necurat? Nimeni.’ (Iov 14:4). Nici o invenþie omeneascã nu poate gãsi
vreun remediu pentru suflet. ‚Inima fireascã este vrãjmãºie împotriva lui
Dumnezeu: fiindcã ea nu se supune legii lui Dumnezeu ºi nici nu poate sã se
supunã.’ ‚Din prisosul inimii pornesc gândurile rele, crimele, preacurviile,
curviile, furturile, mãrturiile mincinoase ºi hulele’ (Romani 8:7; Matei
15:19).”– Hristos, Lumina lumii, pg. 123.
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Luni 28 februarie

2. LEGEA ESTE SFÂNTÃ

a. Ce a declarat Pavel cu privire la Lege? Romani 7:12.

„Prin planul de mântuire, legea îºi pãstreazã demnitatea în a-l condamna
pe pãcãtos ºi pãcãtosul poate fi mântuit prin ispãºirea lui Hristos pentru
pãcatele noastre, ‚în care avem rãscumpãrarea prin sângele Sãu, chiar
iertarea pãcatelor’ (Efeseni 1:7). Legea nu este schimbatã în nici un detaliu
pentru a ieºi în întâmpinarea omului în starea lui cãzutã. Ea rãmâne ceea ce
a fost din totdeauna – sfântã, dreaptã ºi bunã.”– The Review and Herald, 23
mai 1899.

b. Menþionaþi unul dintre scopurile legii. Romani 7:7,8.

„Pavel spune cã ‚în ceea ce priveºte legea’ – în ceea ce priveºte faptele
exterioare – el era ‚fãrã prihanã,’ dar când a fost descoperit caracterul
spiritual al legii, când a privit în oglinda sfântã, s-a vãzut un pãcãtos. Judecat
din perspectivã omeneascã, el se abþinuse de la pãcat, dar când a privit în
adâncimile legii lui Dumnezeu ºi s-a vãzut aºa cum îl vedea Dumnezeu, el
s-a aplecat în umilinþã ºi ºi-a mãrturisit vina. El nu a plecat din faþa oglinzii ºi
sã uite ce fel de om era, ci a manifestat o cãinþã veritabilã faþã de Dumnezeu
ºi credinþã faþã de Domnul nostru Isus Hristos. El a fost spãlat ºi curãþit. El
spune: ‚N-aº fi cunoscut pofta dacã legea nu mi-ar fi spus: ‚Sã nu pofteºti’
Dar pãcatul, profitând de poruncã, a produs în mine tot felul de dorinþe. Cãci
fãrã lege pãcatul era mort. Cãci eu eram viu fãrã lege; dar când a venit
porunca, pãcatul a înviat ºi eu am murit.’

Pãcatul a apãrut atunci în adevãrata lui urâþenie ºi stima lui de sine a
dispãrut. El s-a umilit ºi nu-ºi mai atribuia nici o bunãtate sau merit. El a
încetat sã aibã despre sine gânduri mai înalte decât se cuvenea ºi Îi atribuia
toatã slava lui Dumnezeu. El nu mai era ambiþios dupã mãrire. El a încetat
sã doreascã a se rãzbuna ºi nu mai era sensibil la ocarã, neglijare sau
nemulþumire. El nu mai cãuta alianþe pãmânteºti, poziþie sau onoare. El nu îi
trãgea pe alþii în jos pentru a se înãlþa pe sine. El a devenit umil, blând ºi cu
o inimã duioasã, fiindcã a învãþat în ºcoala lui Hristos.”– The Review and
Herald, 22 iulie 1890.
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Marþi 1 martie

3. LEGEA – UN ÎNVÃÞÃTOR

a. Ce altã funcþie esenþialã mai are Legea lui Dumnezeu?
Galateni 3:24.

„ ‚Legea a fost învãþãtorul nostru care sã ne aducã la Hristos, pentru ca
sã putem fi îndreptãþiþi prin credinþã’ (Galateni 3:24). În acest verset din
Scripturã, Duhul Sfânt vorbeºte prin apostolul în special despre legea moralã.
Legea ne descopere pãcatul ºi ne face sã ne simþim nevoia de Hristos ºi sã
fugim la El pentru iertare ºi pace prin pocãinþã faþã de Dumnezeu ºi credinþã
faþã de Domnul nostru Isus Hristos.” CBNT, vol.6, pg. 192.

„Când legea a fost proclamatã de pe Sinai, Dumnezeu a fãcut de
cunoscut oamenilor sfinþenia caracterului Sãu, pentru ca, prin contrast, ei sã
poatã vedea pãcãtoºenia propriului lor caracter. Legea a fost datã pentru
a-i convinge de pãcat ºi pentru a le descoperi nevoia de un Mântuitor. Ea
avea sã facã aceasta dacã principiile ei erau aplicate inimii prin Duhul Sfânt.
Aceastã lucrare trebuie s-o facã încã. În viaþa lui Hristos sunt prezentate
clar principiile legii ºi când Duhul Sfânt atinge inima, când lumina lui Hristos
descoperã oamenilor nevoia lor de sângele Sãu curãþitor ºi de neprihãnirea
Sa îndreptãþitoare, legea este un mijloc de a ne aduce la Hristos, pentru ca
sã putem fi îndreptãþiþi prin credinþã. ‚Legea Domnului este desãvârºitã,
convertind sufletul’ (Psalmii 19:7).”– Hristos, Lumina lumii, pg. 223.

b. Care este esenþa legii lui Dumnezeu? Romani 13:8-10.

„Legea lui Dumnezeu, prin însãºi natura ei, este neschimbãtoare. Ea
este o descoperire a voinþei ºi caracterului Autorului ei. Dumnezeu este
iubire ºi legea Sa este iubire. Cele douã mari principii ale ei sunt iubire faþã
de Dumnezeu ºi iubire faþã de om. ‚Iubirea este împlinirea legii’ (Romani
13:10). Caracterul lui Dumnezeu este neprihãnire ºi adevãr; aceasta este
natura legii Sale. Psalmistul spune: ‚Legea Ta este adevãrul:’ ‚toate
poruncile Tale sunt neprihãnire’ (Psalmii 119:142, 172). ªi apostolul Pavel
declarã: ‚Legea este sfântã ºi porunca este sfântã, dreaptã ºi bunã’ (Romani
7:12). O asemenea lege, fiind expresia gândului ºi voinþei lui Dumnezeu,
trebuie sã fie la fel de durabilã ca ºi Autorul ei.”– Marea luptã, pg. 465.
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Miercuri 2 martie

4. LEGEA – STANDARDUL JUDECÃÞII

a. Care va fi standardul judecãþii pentru toate fiinþele omeneºti?
Romani 2:12,13.

„Sunt doar douã clase în lume astãzi ºi numai douã clase vor fi
recunoscute la judecatã – acei care calcã legea lui Dumnezeu ºi acei care
ascultã de ea. Hristos dã cel mai bun test prin care sã ne probãm credincioºia
sau necredincioºia noastrã. ‚Dacã Mã iubiþi,’ spune El, ‚veþi pãzi poruncile
Mele… cine are poruncile Mele ºi le pãzeºte, acela Mã iubeºte. ªi cine Mã
iubeºte pe Mine va fi iubit de Tatãl Meu ºi Eu îl voi iubi ºi Mã voi descoperi
lui… Acela care nu Mã iubeºte nu pãzeºte cuvântul Meu ºi cuvântul pe care
îl auziþi nu este al Meu, ci al Tatãlui care M-a trimis.’ ‚Dacã pãziþi poruncile
Mele, veþi rãmâne în dragostea Mea; dupã cum ºi Eu am pãzit poruncile
Tatãlui Meu ºi rãmân în dragostea Lui’ (Ioan 14:15-24; 15:10).”– Parabolele
lui Hristos, pg. 223, 224.

„Acela care devine pãrtaº al naturii divine va fi în armonie cu marele
standard al neprihãnirii lui Dumnezeu, Legea Sa cea sfântã. Aceasta este
regula prin care Dumnezeu mãsoarã acþiunile oamenilor. Acesta va fi testul
caracterului la judecatã.”– Ibid., pg. 248.

b. Cum este trasatã clar datoria fiecãrei persoane? Eclesiastul
12:13,14; Matei 5:17-20.

„În preceptele legii Sale sfinte, Dumnezeu a dat o regulã desãvârºitã de
viaþã ºi El a declarat cã pânã la încheierea timpului aceastã lege, neschimbatã
nici mãcar într-o iotã sau frânturã de slovã, urmeazã sã-ºi pãstreze pretenþia
asupra fiinþelor umane. Hristos a venit sã mãreascã legea ºi sã-i dea onoare.
El a arãtat cã aceasta este bazatã pe temelia largã a iubirii faþã de Dumnezeu
ºi a iubirii faþã de om ºi cã ascultarea de preceptele ei cuprinde întreaga
datorie a omului. Prin propria Sa viaþã, El a dat un exemplu de ascultare de
legea lui Dumnezeu. În Predica de pe Munte El a arãtat cum cerinþele ei
trec dincolo de faptele exterioare ºi au în vedere gândurile ºi intenþiile
inimii.”– Istoria faptelor apostolilor, pg. 394, 395.
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Joi 3 martie

5. ASCULTAREA DE LEGE – CONDIÞIA FERICIRII
VEªNICE

a. Ce întrebare vitalã a pus un învãþãtor al legii lui Hristos? Matei
19:16.

„Domnul doreºte ca fiecare din noi sã fie hotãrât în mod serios. Noi nu
ne putem permite sã facem vreo greºealã în chestiunile spirituale. Problema
noastrã de viaþã ºi de moarte este: ‚Ce sã fac sã pot fi mântuit pentru
veºnicie?’ ‚Ce sã fac pentru ca sã moºtenesc viaþa veºnicã – o viaþã care se
mãsoarã cu viaþa lui Dumnezeu?’ Aceasta este o întrebare pe care se cuvine
ca fiecare dintre noi s-o analizãm cu mare atenþie.”– Selected Messages, bk.1,
pg. 98.

b. Care a fost rãspunsul lui Hristos? Matei 19:17.

„ ‚Dacã vrei sã intri în viaþã, a spus Mântuitorul, ‚pãzeºte poruncile’.
Caracterul lui Dumnezeu este exprimat în legea Sa; ºi pentru ca sã fiþi în
armonie cu Dumnezeu, principiile legii Sale trebuie sã fie izvorul oricãrei
acþiuni.”– Parabolele lui Hristos, pg. 311.

Vineri 4 martie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. De ce este Legea lui Dumnezeu neschimbãtoare?
2. Menþionaþi trei caracteristici ale Legii lui Dumnezeu.
3. Care este semnificaþia cuvântului „învãþãtor” aplicatã Legii lui

Dumnezeu?
4. Înaintea lui Dumnezeu, câte clase sunt în lume?
5. Cum putem îndeplini noi condiþiile vieþii veºnice?
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      Lecþia 11 Sabat, 12 martie 2005
s.a. 18:17

Neprihãnirea lui Hristos

„Domnul a voit, pentru dreptatea Lui, sã vesteascã o lege mare
ºi minunatã.” (Isaia 42:21).

„Pavel ºi împreunã lucrãtorii sãi au proclamat învãþãtura neprihãnirii prin
credinþã în jertfa ispãºitoare a lui Hristos. Ei L-au prezentat pe Hristos ca pe
unul care, vãzând starea neajutoratã a neamului omenesc cãzut, a venit sã-i
rãscumpere pe bãrbaþi ºi femei prin trãirea unei vieþi de ascultare faþã de
legea lui Dumnezeu ºi plãtind pedeapsa neascultãrii.”– Istoria faptelor
apostolilor, pg. 161.

Recomandare pentru studiu: Selected Messages, bk.1, pg. 236-241.

Duminicã 6 martie

1. „DOMNUL NEPRIHÃNIREA NOASTRÃ”

a. Ce a profeþit Ieremia despre Isus? Ieremia 23:5,6.

„Ieremia a dat de asemenea mãrturie cu privire la Mântuitorul care
urmeazã sã vinã ca un Prinþ al casei lui David: ‚Iatã, vin zilele, zice Domnul,
când voi ridica lui David o Odraslã neprihãnitã. El va împãrãþi, va lucra cu
înþelepciune ºi va face dreptate ºi judecatã în þarã. În vremea Lui, Iuda va fi
mântuit ºi Israel va avea liniºte în locuinþa lui; ºi iatã Numele pe care i-L vor
da: ,Domnul, Neprihãnirea noastrã!’ ªi din nou: ‚Aºa vorbeºte Domnul:
David nu va fi lipsit niciodatã de un urmaº, care sã stea pe scaunul de
domnie al casei lui Israel. Nici preoþii ºi leviþii nu vor fi lipsiþi niciodatã înaintea
Mea de urmaºi care sã aducã arderi de tot, sã ardã tãmâie împreunã cu
darurile de mâncare ºi sã aducã jertfe în toate zilele’” (Ieremia 23:5,6;
33:17,18).”– Istoria faptelor apostolilor, pg. 172, 173.

b. Cum L-a identificat Mica pe Isus în profeþia lui? Mica 5:1.

„N-a profeþit Mica: ‚Ei vor lovi pe Judecãtorul lui Israel cu nuiaua peste
obraz’? (Mica 5:1).”– Istoria faptelor apostolilor, pg. 174.
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Luni 7 martie

2. O VIAÞÃ FÃRÃ DE PÃCAT

a. Ce a declarat Pilat cu privire la Isus în timpul judecãþii? Luca
23:4.

„Hristos a afirmat cã cuvântul Sãu era în sine o cheie care avea sã
descuie misterul pentru acei care erau pregãtiþi sã-l primeascã. El avea o
putere de a se recomanda singur ºi acesta era secretul rãspândirii împãrãþiei
adevãrului Sãu. El dorea ca Pilat sã înþeleagã cã numai prin primirea ºi
însuºirea adevãrului putea fi reconstruitã natura lui ruinatã.

Pilat avea o dorinþã de a cunoaºte adevãrul. Mintea sa era în confuzie.
El s-a prins cu nerãbdare de cuvintele Mântuitorului ºi inima lui era miºcatã
cu o mare dorinþã de a ºti ce era adevãrul ºi cum putea sã îl obþinã. ‚Ce este
adevãrul?’ a întrebat el. Dar el n-a aºteptat un rãspuns. Tumultul de afarã
l-a rechemat la interesele momentului; cãci preoþii pretindeau zgomotoºi o
acþiune imediatã. Mergând afarã la iudei, el a declarat apãsat: ‚Nu gãsesc
nici o vinã în El’ (Ioan 18:38).”– Hristos, Lumina lumii,  pg. 536.

b. Ce cuvinte a rostit Iuda înaintea Sinedriului? Matei 27:3,4.

„Când procesul [lui Isus] se apropia de încheiere, Iuda n-a mai putut
suporta mustrãrile conºtiinþei sale vinovate. Deodatã a rãsunat un glas
rãguºit prin salã, dând un fior de spaimã tuturor inimilor: El este nevinovat;
cruþã-L, Caiafa!

Silueta înaltã a lui Iuda a fost vãzutã acum înghesuindu-se prin gloata
uimitã. Faþa lui era palidã ºi istovitã ºi mari picãturi de sudoare curgeau de
pe fruntea lui. Grãbindu-se spre tronul de judecatã, el a aruncat înaintea
marelui preot arginþii care fuseserã preþul trãdãrii Domnului sãu. Prinzându-
se de haina lui Caiafa, el l-a implorat sã-L elibereze pe Isus, declarând cã
n-a fãcut nimic vrednic de moarte. Caiafa l-a respins cu mânie, dar era în
confuzie ºi nu ºtia ce sã zicã. Fãþãrnicia preoþilor a fost datã pe faþã. Era
evident cã îl mituiserã pe ucenic pentru a-l trãda pe Maestrul sãu.

„ ‚Am pãcãtuit,’ strigã Iuda din nou, ‚pentru cã am vândut sânge
nevinovat’. Dar marele preot, redobândindu-ºi stãpânirea de sine, a rãspuns
batjocoritor: ‚Ce ne pasã nouã? Treaba ta’ (Matei 27:4). Preoþii fuseserã voioºi
sã facã din Iuda unealta lor; dar ei dispreþuiau josnicia lui. Când s-a întors la ei
cu mãrturisirea, ei l-au respins cu dispreþ.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 531.
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Marþi 8 martie

3. „CEL SFÂNT”

a. Ce mãrturie publicã puternicã a dat Petru cu privire la Isus?
Fapte 3:14,15.

„Când Isus a murit, preoþii se gândeau cã nu aveau sã mai fie sãvârºite
minuni între ei, cã agitaþia avea sã disparã ºi cã poporul avea sã se întoarcã
din nou la tradiþiile oamenilor. Dar iatã! Chiar în mijlocul lor, ucenicii fãceau
minuni ºi oamenii erau umpluþi de uimire. Isus fusese crucificat ºi ei se
mirau de unde obþinuserã urmaºii Lui putere. Câtã vreme era viu, ei se
gândiserã cã El le dãduse putere; dar când a murit, ei se aºteptau ca aceste
minuni sã înceteze. Petru le-a înþeles nedumerirea ºi le-a spus: ‚Bãrbaþi din
Israel, de ce vã miraþi de aceasta? Sau de ce vã uitaþi aºa de miraþi la noi, ca
ºi când prin puterea sau sfinþenia noastrã l-am fãcut pe omul acesta sã
meargã? Dumnezeul lui Avraam, Isaac ºi Iacob, Dumnezeul pãrinþilor noºtri
L-a proslãvit pe Fiul Sãu, Isus, pe care voi L-aþi dat în mâna lui Pilat ºi v-aþi
lepãdat de El înaintea lui, mãcar cã el era de pãrere sã-I dea drumul. Voi
v-aþi lepãdat de Cel sfânt ºi Neprihãnit ºi aþi cerut sã vi se dãruiascã un
ucigaº. Aþi omorât pe Domnul vieþii, pe care Dumnezeu L-a înviat din morþi;
noi suntem martori ai Lui. Prin credinþa în Numele lui Isus, a întãrit Numele
Lui pe omul acesta, pe care-l vedeþi ºi-l cunoaºteþi; credinþa în El a dat
omului acestuia o tãmãduire deplinã, cum vedeþi cu toþii (Fapte 3:12-16).”–
Experienþe ºi viziuni, pg. 120, 121.

b. Ce a scris acelaºi apostol mai târziu? 1 Petru 2:21-23.

„Hristos era sfânt, nevinovat, fãrã prihanã. El nu a sãvârºit pãcat ºi în
gura Lui nu s-a gãsit vicleºug.”– Istoria faptelor apostolilor, pg. 447.

„Hristos este Maestrul nostru. Prin învãþãturi clare, El i-a pregãtit pe
urmaºii Sãi pentru lucrarea lor, înainte de a-i pãrãsi. De îndatã ce a putut
vorbi, Hristos a folosit talantul vorbirii în cercul familiei ºi între prieteni ºi
cunoºtinþe, într-un mod care era fãrã patã. Nici mãcar un cuvânt necurat nu
a ieºit de pe buzele Lui. El n-a fãcut niciodatã vreo faptã rea, fiindcã era Fiul
lui Dumnezeu. Deºi poseda o formã omeneascã, totuºi El era fãrã vreo patã
de pãcat.”– Lucrarea de binefacere, pg. 286, 287. eng.
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Miercuri 9 martie

4. „PIATRA RESPINSÃ”

a. Ce alt titlu I-a fost atribuit lui Isus în mod profetic? Psalmii
118:22; Isaia 28:16.

„Cu secole înainte de venirea Mântuitorului, Moise indicase la Stânca
mântuirii lui Israel. Psalmistul cântase despre ‚Stânca puterii mele’. Isaia a
scris: ‚Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu: Iatã, pun în Sion o piatrã de temelie,
o piatrã încercatã ºi preþioasã, o temelie sigurã’ (Deuteronom 32:4; Psalm
62:7; Isaia 28:16).”– Hristos, Lumina lumii, pg. 307.

„Dar orice clãdire ridicatã pe altã temelie decât Cuvântul lui Dumnezeu
se va prãbuºi. Acela care, asemenea iudeilor din zilele lui Hristos, zideºte pe
temelia ideilor ºi pãrerilor omeneºti a formelor ºi ceremoniilor inventate de
om sau pe alte fapte pe care le poate face independent de harul lui Hristos,
îºi ridicã edificiul caracterului pe nisipuri miºcãtoare. Furtunile grozave ale
ispitei vor mãtura temelia de nisip ºi îi vor lãsa casa ca pe o ruinã pe þãrmurile
timpului.”– Cugetãri de pe Muntele Fericirilor, pg. 120.

b. Ce aplicaþie a fãcut Isus acestei profeþii? Matei 21:42-44.

„Profeþii vorbiserã despre piatra respinsã; ºi Hristos Însuºi, vorbind cu o
anumitã ocazie preoþilor ºi bãtrânilor, a spus: ‚N-aþi citit niciodatã în Scripturi
cã piatra pe care au respins-o zidarii este aceea care a fost pusã în capul
unghiului; Domnul a fãcut acest lucru ºi este minunat în ochii noºtri? De
aceea vã spun: împãrãþia lui Dumnezeu va fi luatã de la voi ºi datã unui
neam care va aduce roade. ªi oricine va cãdea pe aceastã piatrã va fi
sfãrâmat; dar pe oricine va cãdea ea, îl va sfãrâma’ (Matei 21:42-44).”–
Istoria faptelor apostolilor, pg. 44.

„Hristos ar fi abãtut osânda naþiunii iudaice dacã poporul L-ar fi primit.
Dar invidia ºi gelozia l-au fãcut de neschimbat.

Poporul a hotãrât sã nu-L primeascã pe Isus din Nazaret ca pe Mesia.
Ei au respins Lumina lumii ºi, începând de atunci, vieþile lor au fost
înconjurate cu un întuneric asemãnãtor întunericului de la miezul nopþii.
Osânda prezisã a venit asupra naþiunii iudaice. Propria lor patimã aprinsã ºi
necontrolatã a dus la ruina lor. În furia lor oarbã, ei se nimiceau unul pe altul.
Mândria lor rãzvrãtitã ºi ambiþioasã a adus asupra lor furia cuceritorilor lor
romani.”– Parabolele lui Hristos, pg. 234.



6161616161Lecþii biblice pentru Sabat,  Ianuarie – Martie 2005

Joi 10 martie

5. „PIATRA RESPINSÃ” (CONTINUARE)

a. Cum i-a aplicat Petru lui Isus profeþia lui Isaia? Fapte 4:11;
1 Petru 2:4-8.

„Petru însuºi, scriind sub inspiraþie, Îi aplicã lui Isus aceastã profeþie. El
spune: ‚Dacã aþi gustat în adevãr cã bun este Domnul, apropiaþi-vã de El,
Piatra vie ,lepãdatã de oameni, dar aleasã ºi scumpã înaintea lui Dumnezeu.
ªi voi, ca niºte pietre vii, sunteþi zidiþi ca sã fiþi o casã duhovniceascã’ (1
Petru 2:3-5).”– Hristos, Lumina lumii, pg. 307.

b. Ce a declarat Pavel despre „piatra de cãpãtâi, din capul
unghiului”? Efeseni 2:20-22.

„În înþelepciunea Sa infinitã, Dumnezeu a ales piatra din capul unghiului
ºi a aºezat-o El însuºi. El a numit-o ‚o temelie sigurã’. Întreaga lume poate
sã punã asupra ei poverile ºi durerile ei; ea le poate suporta pe toate. Ei pot
zidi pe ea cu siguranþã desãvârºitã. Hristos este ‚o piatrã încercatã’. El nu-i
dezamãgeºte pe acei care au încredere în El. El a suportat toate încercãrile.
El a suportat greutatea vinovãþiei lui Adam ºi vinovãþia posteritãþii acestuia
ºi a ieºit mai mult decât biruitor asupra puterilor rãului. El a purtat poverile
puse asupra Lui de cãtre orice pãcãtos pocãit. În Hristos inima vinovatã a
gãsit uºurare. El este temelia sigurã. Toþi care depind de El se odihnesc în
siguranþã desãvârºitã.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 441.

Vineri 11 martie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Care este semnificaþia expresiei „Domnul, neprihãnirea noastrã”?
2. Ce mãrturie au dat Pilat ºi Iuda cu privire la Hristos?
3. Ce stã scris despre caracterul lui Hristos?
4. Explicaþi cuvintele „oricine va cãdea pe aceastã piatrã va fi sfãrâmat”.
5. De ce este numit Hristos „piatra lepãdatã”?
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     Lecþia 12 Sabat, 19 martie 2005
s.a. 18:26

O îndreptãþire falsã

„Însã celui ce lucreazã, plata cuvenitã lui i se socoteºte nu ca
un har, ci ca ceva datorat; pe când celui ce nu lucreazã, ci crede în
Cel ce socoteºte pe pãcãtos neprihãnit, credinþa pe care o are el, îi
este socotitã ca neprihãnire” (Romani 4:4,5).

„Îndreptãþirea este cu totul prin har ºi nu este procuratã prin faptele pe
care le-ar putea face omul cãzut.”– Credinþa ºi faptele, pg. 20.

Recomandare pentru studiu: Credinþa ºi faptele, pg. 15-18.

Duminicã 13 martie

1. LEGEA NU POATE ÎNDREPTÃÞI

a. Ce stã scris despre scopul Legii lui Dumnezeu? Romani 3:20,28.

„Apelez la toþi acei care doresc sã câºtige cerul, sã primeascã
avertizarea. Nu vã devotaþi timpul vostru preþios de încercare pentru a coase
laolaltã frunze de smochin pentru a acoperi goliciunea care este rezultatul
pãcatului. Când priviþi la marea oglindã moralã a Domnului, legea Lui cea
sfântã, standardul Sãu de caracter, sã nu presupuneþi nici mãcar pentru un
moment cã aceasta vã poate curãþa. Legea nu are proprietãþi mântuitoare.
Ea nu-l poate ierta pe pãcãtos. Pedeapsa trebuie sã fie aplicatã.”– CBNT,
pg. 135, 136.

b. Ce stã scris despre israeliþi ca naþiune? Romani 10:1-4.

„Preoþii ºi conducãtorii au ajuns fixaþi într-o rutinã de ceremonialism. Ei
erau satisfãcuþi cu o religie legalistã ºi le era imposibil sã dea altora
adevãrurile vii ale cerului. Ei credeau cã propria lor neprihãnire este
atotsuficientã ºi nu doreau ca vreun nou element sã fie adus în religia lor. Ei
nu acceptau bunãvoinþa lui Dumnezeu faþã de oameni ca pe ceva separat de
ei, ci o puneau în legãturã cu propriile lor merite rezultate din faptele lor
bune.”– Istoria faptelor apostolilor, pg. 7.
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Luni 14 martie

2. FAPTELE OMENEªTI NU POT ÎNDREPTÃÞI

a. Ce spune Biblia despre faptele bune ale unei persoane?
Romani 4:1-5.

„Rãsplata nu este pentru fapte, pentru ca nimeni sã nu se laude; ci este
toatã din har. ‚Ce vom zice dar cã a cãpãtat prin puterea lui, strãmoºul nostru
Avraam? Dacã Avraam a fost socotit neprihãnit prin fapte, are cu ce sã se
laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Cãci ce zice Scriptura? „Avraam a crezut
pe Dumnezeu ºi aceasta i s-a socotit ca neprihãnire. Însã celui ce lucreazã,
plata cuvenitã lui i se socoteºte nu ca un har, ci ca ceva datorat; pe când celui
ce nu lucreazã, ci crede în Cel ce socoteºte pe pãcãtos neprihãnit, credinþa pe
care o are el, îi este socotitã ca neprihãnire’ (Romani 4:1-5). De aceea nu este
nici o ocazie ca cineva sã se laude faþã de altul sau sã murmure împotriva
altuia. Nimeni nu este privilegiat mai mult decât altcineva, nici nu poate cineva
pretinde rãsplata ca pe un drept.”– Parabolele lui Hristos, pg. 320, 321.

„Lucrarea credinþei înseamnã mai mult decât ne gândim. Ea înseamnã
adevãratã bazare exclusivã pe cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie sã arãtãm
prin acþiunile noastre cã credem cã Dumnezeu va face întocmai cum a
spus. Roþile naturii ºi ale providenþei nu sunt rânduite sã se învârtã înapoi,
nici sã se opreascã. Noi trebuie sã avem o credinþã care înainteazã ºi
lucreazã, o credinþã care lucreazã prin iubire ºi curãþã sufletul de orice urmã
de egoism. Nu trebuie sã depindem de eu, ci de Dumnezeu. Nu trebuie sã
cultivãm necredinþa. Trebuie sã avem acea credinþã care-L crede pe
Dumnezeu pe cuvânt…

Sfinþirea sufletului, trupului ºi duhului ne va înconjura cu atmosfera cerului.
Dacã Dumnezeu ne-a ales din veºnicie, este ca sã putem fi sfinþi, ºi ca sã fie
curãþitã conºtiinþa noastrã de faptele moarte, pentru a-I servi viului Dumnezeu.
Noi nu trebuie sã facem nicidecum un dumnezeu din eul nostru. Dumnezeu
S-a dat sã moarã pentru noi, ca sã ne poatã curãþa de orice nelegiuire. Domnul
va duce înainte aceastã lucrare de desãvârºire pentru noi, dacã vom permite
sã fim conduºi de El. El sãvârºeºte aceastã lucrare pentru binele nostru ºi
pentru slava numelui Sãu.”– Bible Training School, 1 iunie 1915.

b. Ce stã scris despre faptele neprihãnirii ºi mântuirea noastrã?
Tit 3:5.

„Acceptarea noastrã de cãtre Dumnezeu este sigurã doar prin Fiul Sãu
iubit ºi faptele bune sunt doar rezultatul lucrãrii iubirii Sale iertãtoare de
pãcate. Noi nu avem merite ºi nu ni se acordã nimic pentru faptele noastre
bune prin care sã putem pretinde a avea o contribuþie la mântuirea sufletelor
noastre.”– CBNT, pg. 66.
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Marþi 15 martie

3. CREDINÞA PLUS FAPTELE NU POT ÎNDREPTÃÞI

a. Ce le-a explicat apostolul Pavel galatenilor? Galateni 2:16.

„Faceþi ca acest subiect sã fie distinct ºi clar, cã nu este posibil a realiza
nimic în poziþia noastrã înaintea lui Dumnezeu sau în darul lui Dumnezeu
faþã de noi prin meritele creaturii. Dacã credinþa ºi faptele cumpãrã darul
mântuirii pentru cineva, atunci Creatorul este sub obligaþie faþã de creaturã.
Aici este o ocazie ca falsitatea sã fie acceptatã drept adevãr. Dacã cineva
poate merita mântuirea prin ceva ce face, atunci este în aceeaºi poziþie ca ºi
catolicul, de a face penitenþe pentru pãcatele sale. Atunci mântuirea este în
parte din datorie, ºi ar putea fi dobânditã ca platã. Dacã omul nu poate prin
faptele sale bune sã merite mântuirea, atunci aceasta trebuie sã fie cu totul
din har, primitã de om ca pãcãtos, fiindcã el Îl primeºte pe Isus ºi crede în El.
Ea este în întregime un dar gratuit. Îndreptãþirea prin credinþã este pusã
dincolo de orice controversã. ªi toatã aceastã controversã ia sfârºit de îndatã
ce problema este lãmuritã cã meritele omului cãzut, în faptele sale bune, nu
pot sã-i procure acestuia viaþa veºnicã.”– Credinþa ºi faptele, pg.19,20.

b. Cine este autorul teoriei mântuirii prin fapte?

„O religie legalistã nu va putea duce sufletele la Hristos; fiindcã este o
religie lipsitã de iubire ºi lipsitã de Hristos. Postul ºi rugãciunea, care sunt
motivate de un duh de îndreptãþire de sine, sunt o urâciune înaintea lui
Dumnezeu. Adunarea solemnã pentru închinare, seria de ceremonii
religioase, umilirea exterioarã, sacrificiul impus, proclamã faptul cã cel ce
face aceste lucruri se considerã drept ºi îndreptãþit la cer; dar aceasta este
o amãgire. Propriile noastre fapte nu pot cumpãra mântuirea.”– Hristos,
Lumina lumii, pg. 202.

„Principiul, cã omul se poate salva prin propriile sale fapte, a stat la
temelia oricãrei religii pãgâne; ºi el a devenit ºi principiul religiei iudaice.
Satan a implantat acest principiu. Oriunde este þinut, oamenii nu au barierã
împotriva pãcatului.”– Ibid., pg. 27.
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Miercuri 16 martie

4. CREDINÞA FALSÃ ÎN CONTRAST CU CREDINÞA
ADEVÃRATÃ

a. Ce a explicat Iacov cu privire la credinþa falsã? Iacov 2:14-20.

„Apostolul Iacov a vãzut cã aveau sã se ridice pericole când avea sã fie
prezentat subiectul îndreptãþirii prin credinþã ºi a lucrat pentru a arãta cã
credinþa adevãratã nu poate exista fãrã fapte corespunzãtoare. Este
prezentatã experienþa lui Avraam: ‚Vedeþi,’ zice apostolul ‚cum credinþa a
lucrat împreunã cu faptele lui ºi prin fapte credinþa a fost fãcutã
desãvârºitã?’ (Iacov 2:22). Astfel credinþa adevãratã realizeazã o lucrare
adevãratã în cel credincios. Credinþa ºi ascultarea aduc o experienþã solidã
ºi preþioasã.

Aºa-numita credinþã care nu lucreazã prin iubire ºi care nu curãþã
sufletul, nu va îndreptãþi pe nimeni. ‚Vedeþi,’ zice apostolul ‚cum prin fapte
este îndreptãþit omul ºi nu doar prin credinþã’ (Iacov 2:24). Avraam a crezut
în Dumnezeu. De unde ºtim noi cã a crezut? Faptele sale mãrturiseau cu
privire la caracterul credinþei sale ºi credinþa lui i-a fost socotitã neprihãnire.
Noi avem nevoie de credinþa lui Avraam în zilele noastre pentru a lumina
întunericul care se strânge în jurul nostru ºi care ne izoleazã de dulcile raze
ale iubirii lui Dumnezeu ºi ne împiedicã creºterea spiritualã. Credinþa noastrã
ar trebui sã fie bogatã în fapte bune, fiindcã credinþa fãrã fapte este
moartã.”– Credinþa prin care trãiesc, pg. 115.

b. Pe de altã parte, care este rezultatul adevãratei credinþe?
Galateni 5:6.

„Duhul Sfânt vine sã convingã de pãcat ºi credinþa care rãsare în inimã
lucreazã prin iubire faþã de Hristos, conformându-ne chipului Sãu la trup, suflet
ºi spirit. Atunci Dumnezeu ne poate folosi pentru a face voia Sa. Puterea datã
nouã lucreazã din interior în exterior, conducându-ne pentru a transmite altora
adevãrul care ne-a fost transmis.”– Parabolele lui Hristos, pg. 70, 71.

„Credinþa care lucreazã prin iubire ºi purificã sufletul nu a putut gãsi nici
un loc de unire cu religia fariseilor, formatã din ceremonii ºi porunci
omeneºti.”– Istoria faptelor apostolilor ,  pg. 7.
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Joi 17 martie

5. PROPRIA NOASTRÃ NEPRIHÃNIRE NU NE POATE
ÎNDREPTÃÞI

a. Ce stã scris despre propria noastrã neprihãnire? Isaia 64:6;
Apocalipsa 3:18.

„Martorul credincios spune: ‚Sã cumperi de la Mine aur curãþit în foc, ca
sã te îmbogãþeºti ºi haine albe, ca sã te îmbraci ºi sã nu þi se vadã ruºinea
goliciunii tale’ (Apocalipsa 3:18). Care este ruºinea acestei goliciuni ºi
sãrãcii? Este ruºinea îmbrãcãrii noastre cu neprihãnirea proprie ºi a
despãrþirii noastre de Dumnezeu, când El a luat bogate mãsuri ca toþi sã
primeascã binecuvântarea Lui.”– CBNT, pg. 294.

b. Care va fi soarta acelora care se prind de propria lor
neprihãnire? Apocalipsa 3:16.

„Sunt unii care, deºi pretind a-I sluji lui Dumnezeu, mãrturisesc împotriva
Lui. Lor le este datã solia cãtre biserica Laodicea. Hristos le spune: ‚ªtiu
faptele tale, cã nu eºti nici rece, nici în clocot’ (Apocalipsa 3:15). Când
îngerul rãzbunãrii va trece prin þarã, Hristos nu poate sã spunã cu privire la
ei: ‚Nu-i atinge. Eu i-am sãpat pe palmele Mele.’ Nu, despre aceºti oameni
cu inima împãrþitã, El spune: ‚Îi voi vãrsa din gura Mea. Ei sunt urâþi înaintea
Mea.’”– CBNT, pg. 292.

Vineri 18 martie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. De ce nu poate Legea lui Dumnezeu sã îndreptãþeascã pe nimeni?
2. Pot faptele bune ale unei persoane sã-i asigure mântuirea?
3. De ce nu avem în noi înºine merite înaintea lui Dumnezeu?
4. Cum explicã Iacov adevãrata credinþã?
5. De ce nu poate propria noastrã neprihãnire sã ne îndreptãþeascã

înaintea lui Dumnezeu?
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      Lecþia 13 Sabat, 26 martie 2005
s.a. 18:35

O invitaþie specialã

„ªi pe aceia pe care i-a hotãrât mai dinainte, i-a ºi chemat; ºi pe
aceia pe care i-a chemat, i-a ºi socotit neprihãniþi; iar pe aceia pe
care i-a socotit neprihãniþi, i-a ºi proslãvit” (Romani 8:30).

„Chemarea ºi îndreptãþirea nu sunt unul ºi acelaºi lucru. Chemarea este
atragerea pãcãtosului la Hristos ºi este o lucrare fãcutã prin Duhul Sfânt
asupra inimii, convingând de pãcat ºi invitând la cãinþã.”– Selected Messages,
bk.1, pg. 390.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 239-242.

Duminicã 20 martie

1. INVITAÞIA LUI HRISTOS
a. Ce invitaþie ne trimite Hristos tuturor? Matei 11:28.

„ªi acelora care doresc astãzi dupã odihnã ºi pace, la fel ca ºi acelora
care au ascultat la cuvintele Sale în Iudea, El le spune: ‚Veniþi la Mine, toþi
cei trudiþi ºi împovãraþi ºi Eu vã voi da odihna.’”– CBNT,  pg. 182.

„Întorcându-Se de la favoriþii ambiþioºi ºi mulþumiþi de sine ai acestei
lumi, El a declarat cã binecuvântaþi erau aceia care, oricât de mare ar fi fost
nevoia lor, aveau sã primeascã lumina ºi iubirea Sa. Celor sãraci cu duhul,
celor suferinzi ºi prigoniþi, El le-a întins braþele Sale, zicând: ‚Veniþi la Mine…
ºi vã voi da odihnã’ (Matei 11:28).” Educaþia, pg. 64.

b. Care este relaþia între invitaþia lui Hristos ºi Sabat? Isaia
58:13,14.

„ªi Domnul spune: ‚Dacã îþi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca sã nu-
þi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântã; dacã Sabatul va fi desfãtarea ta,
ca sã sfinþeºti pe Domnul, slãvindu-L … atunci te vei putea desfãta în
Domnul’ (Isaia 58:13,14). Pentru toþi acei care primesc Sabatul ca pe un
semn al puterii creatoare ºi rãscumpãrãtoare a lui Hristos, acesta va fi o
desfãtare. Vãzându-L pe Hristos în el [în Sabat n. trad.], ei se desfatã în
El.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 209.
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Luni 21 martie

2. „LUAÞI JUGUL MEU ASUPRA VOASTRÃ”

a. Ce ne oferã Hristos împreunã cu invitaþia Sa? Matei 11:29.

„ ‚Luaþi jugul Meu asupra voastrã,’ spune Isus. Jugul este un instrument
al servirii. Vitele sunt înjugate pentru muncã ºi jugul este esenþial pentru ca
ele sã poatã lucra eficient. Prin aceastã ilustraþie, Hristos ne învaþã cã
suntem chemaþi la servire câtã vreme vom trãi. Noi trebuie sã luãm asupra
noastrã jugul Sãu, pentru ca sã putem fi împreunã lucrãtori cu El.

Jugul care ne leagã în serviciu este legea lui Dumnezeu. Marea lege a
iubirii, descoperitã în Eden, proclamatã pe Sinai ºi scrisã în inimã în noul
legãmânt, este aceea care îl leagã pe lucrãtorul omenesc de voia lui
Dumnezeu. Dacã am fi lãsaþi sã ne urmãm propriile înclinaþii, pentru a merge
unde ne cãlãuzeºte voia noastrã, am cãdea în rândurile Satanei ºi am deveni
posesorii atributelor sale. De aceea Dumnezeu ne leagã de voia Lui care
este înaltã, nobilã ºi înãlþãtoare. El doreºte ca noi sã luãm în mod rãbdãtor ºi
înþelept datoriile servirii. Jugul servirii a fost purtat de Hristos Însuºi în
omenire. El a spus: ‚Îmi place sã fac voia Ta, Dumnezeule; legea Ta este în
inima Mea’ (Psalmii 40:8). ‚Eu am coborât din cer, nu ca sã fac voia Mea, ci
voia Aceluia care M-a trimis’ (Ioan 6:38).”– Hristos, Lumina lumii, pg. 240.

“Când vi se pare lucrul greu, când vã plângeþi de greutãþi ºi încercãri,
când ziceþi cã nu aveþi putere sã vã împotriviþi ispitei, cã nu puteþi birui
nerãbdarea ºi cã viaþa creºtinã este asemenea unei pante greu de urcat, fiþi
siguri cã nu purtaþi jugul lui Hristos, ci purtaþi jugul unui alt stãpân.”–
Îndrumarea copilului, pg. 203.

b. Ce este Hristos binevoitor sã ne înveþe? Matei 11:29.

„Noi trebuie sã intrãm în ºcoala lui Hristos ºi sã învãþãm de la El smerenia
ºi blândeþea. Rãscumpãrarea este procesul prin care sufletul este instruit
pentru cer. Aceastã instruire înseamnã o cunoaºtere a lui Hristos. Ea
înseamnã emancipare de ideile, obiceiurile ºi practicile care au fost deprinse
în ºcoala prinþului întunericului. Sufletul trebuie sã fie eliberat de tot ce este
împotriva credincioºiei faþã de Dumnezeu.

În inima lui Hristos domnea o armonie desãvârºitã cu Dumnezeu, ºi era
o pace deplinã. El n-a fost niciodatã înãlþat prin aplauze, nici întristat prin
criticã sau dezamãgire. În mijlocul celor mai mari împotriviri ºi al celui mai
crud tratament, El era totuºi vesel.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 240, 241.
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Marþi 22 martie

3. „JUGUL MEU ESTE UªOR”

a. Ce vrea sã spunã Hristos când zice: „Jugul Meu este uºor”?
Matei 11:30.

„Jugul este pus asupra boilor pentru a-i ajuta sã tragã greutatea, pentru
a le uºura povara. Tot la fel este ºi cu jugul lui Hristos. Când voia noastrã
este contopitã cu voia lui Dumnezeu ºi noi folosim darurile Sale pentru a-i
binecuvânta pe alþii, vom gãsi cã povara vieþii este uºoarã. Acela care umblã
pe calea poruncilor lui Dumnezeu, merge în compania lui Hristos ºi în iubirea
Sa, inima se odihneºte. Când Moise s-a rugat: ‚Aratã-mi calea Ta, pentru ca
sã Te pot cunoaºte’, Domnul i-a rãspuns: ‚Prezenþa Mea va merge cu tine ºi
Eu îþi voi da odihnã.’ ªi prin profeþi a fost datã solia: ‚Aºa vorbeºte Domnul:
Staþi în drumuri, uitaþi-vã ºi întrebaþi, care sunt cãrãrile cele vechi, care este
calea cea bunã: umblaþi pe ea ºi veþi gãsi odihnã pentru sufletele voastre!
(Exodul 33:13,14; Ieremia 6:16). ªi El zice: ‚O, dacã ai fi luat aminte la
poruncile Mele! Atunci pacea ta ar fi fost ca un râu ºi fericirea ta ca valurile
mãrii’ (Isaia 48:18).”– Hristos, Lumina lumii, pg. 241.

b. Ce cuvinte foloseºte Ioan pentru a transmite aceeaºi solie? 1
Ioan 5:3.

„În naºterea din nou, inima este adusã în armonie cu Dumnezeu, întrucât
este adusã în acord cu legea Sa. Când aceastã mare schimbare a avut loc în
pãcãtos, acesta a trecut din moarte la viaþã, din pãcat la sfinþenie, din
fãrãdelege ºi rãzvrãtire la ascultare ºi credincioºie. Vechea viaþã de
înstrãinare de Dumnezeu a luat sfârºit; noua viaþã de împãcare, de credinþã
ºi iubire a început. Atunci ‚neprihãnirea legii’ va fi ‚împlinitã în noi, care nu
umblãm dupã îndemnurile cãrnii, ci dupã îndemnurile Duhului’ (Romani 8:4).
ªi limbajul sufletului va fi: ‚O, cât de mult iubesc legea Ta! Ea este tema
cugetãrii mele toatã ziua’ (Psalm 19:7). Fãrã lege, oamenii nu au nici o
concepþie dreaptã cu privire la curãþia ºi sfinþenia lui Dumnezeu sau cu
privire la propria lor vinovãþie ºi necurãþie. Ei nu au nici o adevãratã
convingere cu privire la pãcat ºi nu simt nici o nevoie de pocãinþã.
Nevãzându-ºi starea lor pierdutã de cãlcãtori ai legii lui Dumnezeu, ei nu-ºi
înþeleg nevoia de sângele ispãºitor al lui Hristos. Nãdejdea mântuirii este
acceptatã fãrã vreo schimbare radicalã a inimii sau reformare a vieþii.
Asemenea convertiri superficiale sunt abundente ºi mulþimi se unesc cu
biserica, dar care n-au fost niciodatã uniþi cu Hristos.”– Marea luptã , pg. 466.
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Miercuri 23 martie

4. „INTRÂND ÎN ODIHNA LUI”

a. Care este principalul obstacol ce a împiedicat intrarea noastrã
în Canaanul ceresc? Evrei 3:18,19.

„Nu a fost voia lui Dumnezeu ca venirea lui Hristos sã fie… întârziatã.
Dumnezeu n-a dorit ca poporul Sãu, Israel, sã cãlãtoreascã timp de patruzeci
de ani în pustie. El a fãgãduit sã-i conducã direct în þara Canaan ºi sã-i aºeze
acolo ca pe un popor sfânt, sãnãtos ºi fericit. Dar acei cãrora le-a fost
predicat acest lucru pentru prima datã, n-au intrat ‚din pricina necredinþei’.
Inimile lor erau umplute de murmurare, rãzvrãtire ºi urã ºi El nu-ªi putea
împlini legãmântul cu ei.

Timp de patruzeci de ani necredinþa, murmurarea ºi rãzvrãtirea l-a þinut
pe Israelul din vechime departe de þara Canaanului. Aceleaºi pãcate au
întârziat intrarea Israelului modern în Canaanul ceresc. În nici unul dintre
aceste cazuri n-au fost fãgãduinþele lui Dumnezeu de vinã. Necredinþa,
spiritul lumesc, lipsa de consacrare ºi neînþelegerile din pretinsul popor al lui
Dumnezeu sunt acelea care ne-au þinut în aceastã lume de pãcat ºi durere
pentru atâþia ani.

S-ar putea sã fie nevoie sã rãmânem aici în aceastã lume din pricina
nesupunerii, timp de mai mulþi ani, asemenea copiilor lui Israel, dar, de dragul
lui Hristos, poporul Sãu n-ar trebui sã adauge un pãcat la altul acuzându-L
pe Dumnezeu pentru consecinþele propriei lor umblãri greºite.”–
Evanghelizare, pg. 430, 431.

b. Pe de altã parte, cum putem intra în odihna lui Hristos? Evrei
4:1-3.

„Faptul cã cineva manifestã un extaz spiritual în împrejurãri extraordinare
nu este o dovadã evidentã cã este creºtin. Sfinþenia nu este rãpire; ci este o
predare totalã faþã de voinþa lui Dumnezeu; ea înseamnã a trãi cu fiecare
cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu; înseamnã a face voia Tatãlui nostru
ceresc, a ne încrede în Dumnezeu în timp de încercare, în întuneric, ca ºi în
luminã; ea înseamnã a umbla prin credinþã, ºi nu prin vedere; înseamnã a ne
baza pe Dumnezeu cu o încredere absolutã ºi a ne odihni în iubirea Sa.”–
Istoria faptelor apostolilor, pg. 34.

„Dând lumii Evanghelia, stã în puterea noastrã sã grãbim revenirea
Domnului nostru.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 469.
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Joi 24 martie

5. REZULTATELE PRACTICE ALE ODIHNEI ÎN
HRISTOS

a. Care este rodul intrãrii în odihna lui Hristos? Evrei 4:10,11.

„[Evrei 4:9,11 citat.] Odihna despre care se vorbeºte aici este odihna
harului, dobânditã prin urmarea poruncii de a lucra cu zel. Acei care învaþã
de la Isus blândeþea ºi smerenia Sa, vor gãsi odihnã în experienþa practicãrii
lecþiilor Sale. Nu prin inactivitate, comoditate egoistã ºi cãutare de plãceri se
dobândeºte odihna. Acei care nu doresc sã-I aducã Domnului un serviciu
credincios, serios, din iubire, nu vor gãsi odihnã spiritualã în viaþa aceasta
sau în viaþa care va veni. Numai din lucrare serioasã rezultã pace ºi bucurie
în Duhul Sfânt – fericire pe pãmânt ºi slava dupã aceea.”– CBNT,  pg. 242.

b. Care este odihna finalã rezervatã pentru poporul lui
Dumnezeu? Apocalipsa 7:15-17.

„Când, prin Hristos, intrãm în odihnã, cerul începe aici. Noi rãspundem
invitaþiei Sale: Veniþi ºi învãþaþi de la Mine, ºi, venind astfel, noi începem
viaþa veºnicã. Cerul înseamnã o apropiere neîncetatã de Dumnezeu prin
Hristos. Cu cât ne aflãm mai mult în cerul de fericire supremã, cu atât mai
mult ºi tot mai mult din slava lui Dumnezeu ne va fi descoperitã; ºi cu cât Îl
cunoaºtem mai mult pe Dumnezeu, cu atât mai intensã va fi fericirea
noastrã. Când umblãm cu Isus în aceastã viaþã, putem fi umpluþi cu iubirea
Sa, satisfãcuþi cu prezenþa Sa. Tot ce poate suporta natura omeneascã,
putem primi aici.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 241.

Vineri 25 martie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Ce oferã Hristos acelora care acceptã invitaþia Lui?
2. Care este semnificaþia „jugului” lui Hristos?
3. În ce împrejurãri este uºor „jugul” lui Hristos?
4. Când intrãm noi cu adevãrat în odihna lui Hristos?
5. Când va avea poporul lui Dumnezeu odihnã desãvârºitã?


