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CUVÂNT ÎNAINTE
Cu 500 de ani în urmă, un călugăr numit Martin Luther a publicat cele 95
de teze şi, prin aceasta, a început să vestească marea Reformă Protestantă şi să
înceapă o mişcare de reformă în bisericile timpului său. El a contestat multe
concepţii şi obiceiuri vechi, aducându-L pe Hristos, Mântuitorul, în fruntea
creştinătăţii. Luther a declanşat o mişcare ce i-a condus pe mulţi la studiul
Scripturilor. Astăzi, mulţi creştini au diverse opinii şi discuţii în legătură cu
Hristos şi viaţa Lui pe pământ. În timp ce mulţi dezbat ce este neprihănirea
lui Hristos, Dumnezeu caută astăzi oameni care vor arăta lumii ce este ea, prin
felul în care îşi trăiesc viaţa în fiecare zi.
„Nu este îndeajuns să argumentezi în favoarea adevărului. Cea mai semnificativă dovadă a valoarii ei se observă într-o viaţă evlavioasă; şi fără aceasta,
cele mai convingătoare declaraţii vor fi lipsite de importanță și de puterea de
a convinge; căci tăria noastră stă în a fi conectat cu Dumnezeu prin Duhul Său
cel Sfânt.” – The Review and Herald, 20 martie, 1888.
„S-au luat măsuri abundente ca toţi cei care doresc să trăiască o viaţă evlavioasă să poată să poată avea har şi putere prin Isus, Salvatorul nostru divin...
Slujitorii Domnului trebuie să obțină pacea şi puterea de la Sursa puterii lor,
şi făcând astfel vor descoperi o viaţă plină de fericire şi pace...Întreaga fiinţă
trebuie consacrată lui Dumnezeu, pentru că scumpul nostru Mântuitor nu are
parte niciodată de o inimă dezbinată. Tendinţele şi dorinţele noastre trebuie să
fie puse în controlul Spiritului Sfânt, şi apoi vom fi întăriţi să luptăm lupta cea
bună a credinţei.” – That I May Know Him, p. 92.
„[Hristos] a spus, prin ucenicul iubit: ‘Iată, Eu vin curând’, iar Ioan răspunde, “Chiar şi aşa, vino Doamne Isuse.’ Isus a rostit aceste cuvinte ca avertizări
şi încurajare pentru poporul Său; de ce să nu ţinem cont de ele? Domnul a spus
că cei credincioşi sunt cei care vor fi găsiţi priveghind şi aşteptându-L pe El.”
– Reflecting Christ, p. 258.
Rugăciunea noastră arzătoare către Dumnezeu este ca, pe măsură ce studiem lecţiile acestui trimestru, să urmăm călăuzirea Spiritului Său şi să câştigăm
neprihănirea lui Hristos. În timp ce ne predăm vieţile întru totul îndrumării lui
Dumnezeu, El ne va folosi ca instrumente ale Sale pentru a împărtăşi măreața
solie a lui Hristos, Mântuitorul viu, celor din jurul nostru, grăbind astfel venirea Domnului. Fie ca toţi să fim călăuziţi într-o experienţă profundă, să ne
întoarcem către Domnul din toată inima, să ne mărturisim greşelile, să obţinem asigurarea iertării păcatelor şi să-I permitem Lui să ne cureţe, pentru ca
neprihănirea Sa să devină a noastră.
Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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Sabat, 7 octombrie 2017
Darul Sabatului Întâi
pentru restaurarea sediului Uniunii Naţiunilor Sud-Americane din
Argentina
Uniunea Naţiunilor Sud-Americane a Adventiştilor de Ziua a Şaptea – Mişcarea de Reformă cuprinde ţările Argentina, Paraguay şi Uruguay. Sediul este situat în Argentina, o naţiune cu aproape
41,5 milioane de oameni; Paraguay are 6,8 milioane
şi Uruguay 3,4 milioane – formând un total combinat de aproximativ 52 milioane de suflete servite de
această Uniune.
Republica Argentina este ca mărime a doua
ţară din America de Sud şi a opta ţară din lume.
Majoritatea argentinienilor (76,5%) sunt catolici,
11,3% sunt indiferenţi religios (agnostici, atei), 9% sunt protestanţi (cel mai
mult în denominaţinile penticostale) şi mai puţin de 2% sunt adepţii altor religii.
Organizaţia Adventiştilor de Ziua a Şaptea – Mişcarea de Reformă a apărut în această ţară în 1927, odată cu venirea fratelui nostru Eugenio Laicovshi,
care a avut plăcerea să întâlnească câţiva fraţi din Basarabia, care emigraseră
înaintea lui. Cu însufleţire, au format un grup mic de rugăciune. Prima lor
conferinţă a avut loc în oraşul San Nicolás, în aprilie 1930, când au fost botezate
suflete, iar lucrarea de colportaj a fost organizată împreună cu câţiva colportori
străini. În anul 1936 a fost consacrată prima biserică aici.
Au trecut mulţi ani de atunci, iar astăzi structura ce serveşte drept sediu în
capitala Buenos Aires se deteriorează în mod serios. Are nevoie în mod urgent
de o renovare generală şi de o extindere, pentru a pune la dispoziţie un nou
spațiu administrativ, o sală de conferinţe pentru sănătate şi lecţii de gătit, cât şi
locuri de cazare mai bune pentru fraţii ce ne vizitează. Într-adevăr, este potrivit
ca lucrarea Domnului în acest timp din urmă să fie reprezentată în mod adecvat în mijlocul unei populaţii de această dimensiune. Condiţiile economice de
aici nu au crescut de câţiva ani, ca urmare îi rugăm pe fraţii noştri din întreaga
lume să se unească cu noi, ajutându-ne la finanţarea acestui demers.
Sperăm că citind această rugăminte, credincioşii din întreaga lume vor înţelege nevoia noastră mare şi urgentă, şi vor răspunde cu bunăvoinţă apelului.
Vă mulţumim anticipat pentru bunătatea şi generozitatea voastră.
Fraţii şi surorile voastre din Uniunea Naţiunilor Sud-Americane
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Sabat, 7 octombrie 2017

Luther: omul timpului său
„Iată, i s-a îngâmfat sufletul, nu este fără prihană în el, dar cel
neprihănit va trăi prin credinţa lui.” (Habacuc 2:4).
„Zelos, înflăcărat şi devotat, necunoscând nicio altă frică decât temerea de
Dumnezeu şi nerecunoscând nicio altă temelie pentru cedinţa religioasă decât
Sfânta Scriptură, Luther era omul timpului său; prin el, Dumnezeu a îndeplinit o
mare lucrare în ce priveşte reformarea bisericii şi lucrarea de iluminare a lumii.”
– Tragedia veacurilor, p. 120, (cap. 7: Despărțirea lui Luther de Roma).
Recomandare pentru studiu: Tragedia veacurilor, p. 120-144 (cap. 7: Despărțirea lui
Luther de Roma); 197-205 (cap. 11: Protestul prinților).

Duminică

1 octombrie

1. LUTHER GĂSEȘTE LUMINA
a. Ce parabolă ilustrează experienţa lui Martin Luther când a descoperit Biblia pentru prima data? Matei 13:44-46.

„Într-o zi, pe când examina cărţile din biblioteca universității, Luther a
descoperit o Biblie latină… Auzise părți din Evanghelii și din Epistole, care
erau citite poporului în slujbele religioase publice, și socotise că acelea formau
toată Biblia. Acum, pentru prima dată, vedea Cuvântul lui Dumnezeu în întregime. Plin de teamă și uimire în acelaşi timp, a început să întoarcă paginile
sfinte; cu un puls accelerat şi inima zvâcnindu-i, citea pentru sine cuvintele
vieții.” - Tragedia veacurilor, p. 122 (cap. 7: Despărțirea lui Luther de Roma).

b. Pe măsură ce Luther studia Cuvântul mai în profunzime, ce efect
a avut acesta asupra lui? Psalmii 119:130; Ieremia 15:16.

„Acela care gustă din iubirea lui Hristos va dori mereu să mai primească
din ea şi nu mai caută nimic altceva. Bogăţiile, onorurile şi plăcerile lumii nu-l
atrag. Strigătul continuu al inimii sale este ‘Mai mult din Tine‘.” – Hristos, Lumina lumii, p. 187 (cap. 19: La fântâna lui Iacov).
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2017
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Lecţia 1

Luni

2 octombrie

2. LUMINA A STRĂPUNS ÎNTUNERICUL
a. În timp ce Luther studia Biblia mai departe, ce convingere a simţit cu privire la propria viaţă? Isaia 6:5.
„Îngerii cerului erau de partea lui [Luther] și raze de lumină de la tronul
lui Dumnezeu descopereau înțelegerii lui comorile adevărului. Totdeauna se
temuse să-L mânie pe Dumnezeu, dar acum convingerea adâncă a condiţiei lui
de păcătos a pus stăpânire pe el ca niciodată mai înainte.
O dorință sinceră de a fi eliberat de păcat și de a avea pace cu Dumnezeu,
l-a determinat în cele din urmă să intre într-o mănăstire și să se consacre vieții
monahale.” – Tragedia veacurilor, p. 122, 123 (cap. 7: Despărțirea lui Luther de Roma).

b. În timp ce Luther căuta să obţină iertare şi pace prin acte dureroase de penitenţă, ce încerca Dumnezeu să îl înveţe? 1 Timotei 1:15.
„Piosul Staupitz a deschis înțelegerii lui Luther Cuvântul lui Dumnezeu și
l-a îndemnat să privească dincolo de sine, să înceteze a mai contempla pedeapsa veșnică pentru călcarea Legii lui Dumnezeu și să privească la Isus, Mântuitorul lui iertător de păcate. ‘În loc să te torturezi din cauza păcatelor tale,
aruncă-te în brațele Mântuitorului. Încrede-te în El, în neprihănirea vieții Lui,
în ispășirea morţii Lui… Ascultă-L pe Fiul lui Dumnezeu.... El S-a făcut om
ca să-ți dea asigurarea favorii divine.’ ‘Iubește-L pe El, care te-a iubit întâi.”’ –
Ibid., p. 123, 124.

c. Când urca scara lui Pilat pe genunchi, ce adevăr central al Bibliei
a devenit clar pentru Luther? Romani 1:17.
„Printr-un decret recent, papa făgăduise o indulgență tuturor acelora care
vor urca pe genunchi “scara lui Pilat”, pe care se spunea că a coborât Mântuitorul nostru atunci când a părăsit sala de judecată a romanilor și care fusese
transportată în mod miraculos de la Ierusalim la Roma. Într-o zi, Luther urca
cu evlavie aceste trepte, când, deodată, un glas ca un tunet a părut că îi spune: ‘Cel neprihănit va trăi prin credință.’ (Romani 1:17). A sărit în picioare și
s-a grăbit să plece, ruşinat şi îngrozit. Textul acesta nu și-a pierdut niciodată
puterea asupra sufletului lui. De la data aceea el a văzut mai clar ca niciodată
greșeala de a te încrede în faptele omenești pentru mântuire, cât și nevoia de
credință constantă în meritele lui Hristos.” – Ibid., p. 125.
6
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3 octombrie

3. SALVAT PRIN HAR, PRIN CREDINŢĂ
a. Când Luther a publicat cele 95 de teze în anul 1517, împotriva
puterii indulgenţelor, cum a învăţat el că faptele noastre nu pot
răscumpăra păcatul? Galateni 2:16; Fapte 20:21.
„Luther…a prezentat poporului caracterul ofensator al păcatului și
i-a învățat că este imposibil pentru om ca prin propriile fapte să-și ușureze
vinovăția sau să scape de pedeapsă. Nimic altceva decât pocăința înaintea lui
Dumnezeu și credința în Hristos îl pot mântui pe păcătos. Harul lui Hristos
nu poate fi cumpărat; el este un dar. Luther i-a sfătuit pe oameni să nu cumpere indulgențe, ci să privească prin credință la Răscumpărătorul răstignit.
Le-a povestit experiența lui chinuitoare, când a căutat zadarnic prin umilințe
și penitențe să obțină mântuirea, și i-a asigurat pe ascultători că a găsit pacea și
bucuria numai întorcându-și privirile de la el și privind prin credință la Hristos.” – Tragedia veacurilor, p. 129 (cap. 7: Despărțirea lui Luther de Roma).

b. Numai cum suntem mântuiţi din păcat şi de către cine? Romani
1:16; Efeseni 2:8-10.
„Prin tezele lui [Luther] se arăta că puterea de a acorda iertarea păcatelor și
îndepărtarea pedepsei n-a fost niciodată încredințată papei și niciunui alt om…
De asemenea, se arăta clar că Evanghelia lui Hristos este cea mai prețioasă comoară a bisericii și că harul lui Dumnezeu, descoperit în ea, este acordat fără
plată tuturor celor care-l caută prin pocăință și credință.” – Ibid., p. 130.

c. De la cine obţinem o credinţă mântuitoare în Hristos şi cum o
putem mări? Romani 10:9; Luca 17:5.

„Credinţa care ne face capabili să primim darurile lui Dumnezeu este ea
însăşi un dar oferit fiecărei făpturi omeneşti, într-o măsură mai mică sau mai
mare. Pentru a ne întări credinţa, deseori trebuie să o aducem în contact cu
Cuvântul. ” – Educaţie, p. 253, 254 (cap. Credința și rugăciunea).
„Acum, fraţilor, v-aţi instruit atât de mult în privinţa îndoielilor şi nelămuririlor, încât trebuie să vă educaţi sufletele în domeniul credinţei. Trebuie
să vorbiţi despre credinţă, să trăiţi prin credinţă, să acţionaţi cu credinţă, ca să
aveţi o creştere a credinţei.” – Credinţa şi faptele, p. 78.
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2017
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Marţi

Miercuri

4 octombrie

4. SCRIPTURILE: TEMELIA CREDINŢEI NOASTRE
a. Ce atitudine menţinută de Luther faţă de autoritatea Scripturii a devenit principiul fundamental al reformei? Coloseni 2:8; Isaia 8:20.
„[Luther] a declarat categoric că creștinii nu trebuiau să primească alte
învățături decât acelea care se întemeiază pe autoritatea Sfintelor Scripturi.
Aceste cuvinte loveau chiar în temelia supremației papale. Ele cuprindeau
principiul vital al Reformei.” – Tragedia veacurilor, p. 126 (cap. 7: Despărțirea lui
Luther de Roma).

b. Într-un efort de a contracara rezultatul învăţăturilor lui Luther, împăratul german a pregătit un decret în anul 1529, care urma să pună
capăt libertăţii religioase şi să restabilească autoritatea bisericii romano-catolice. Care sunt cele două principii ce formează esenţa
protestantismului, cuprinse în Protestul Prinţilor din Germania
împotriva acestui decret? Fapte 4:18-20; 5:28, 29; Matei 15:8, 9.
„`Principiile cuprinse în acest protest celebru ... constituie însăși esența protestantismului. Acest protest se împotrivește celor două mari abuzuri ale omului
în materie de credință; primul este amestecul autorităţii civile, iar al doilea este
autoritatea arbitrară a bisericii. În locul acestor abuzuri, protestantismul așează
puterea conștiinței mai presus de autoritatea lumească, iar autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu mai presus de biserica vizibilă. Mai întâi, respinge puterea
civilă în lucrurile sfinte și spune, ca profeții și apostolii: ‘Trebuie să ascultăm mai
mult de Dumnezeu decât de oameni’. În prezența coroanei lui Carol al V-lea,
protestul lor înălța coroana lui Isus Hristos. Dar el a mers mai departe: a stabilit principiul că orice învățătură omenească trebuie să fie supusă cerințelor lui
Dumnezeu.’(Idem, p. 13, cap. 6). Protestatarii își afirmau astfel încă o dată dreptul de a-și exprima liber convingerile cu privire la adevăr. Ei nu doreau numai
să creadă și să asculte, ci să și predice ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu prezintă
și negau dreptul preoților și magistraților de a se amesteca. Astfel, protestul din
Speier a fost o mărturie solemnă împotriva intoleranței religioase și o susținere a
dreptului tuturor oamenilor de a se închina lui Dumnezeu după cum le dictează
conștiința.” – Ibid., p. 203, 204 (cap. 11: Protestul prinților).
„Felul lui Satana de a lucra împotriva lui Dumnezeu și a Cuvântului Său
nu s-a schimbat; el se împotrivește și astăzi tot atât de mult ca și în secolul al
XVI-lea ca Scripturile să fie făcute ghidul vieţii. În vremea noastră se vede o
mare îndepărtare de învățăturile și preceptele lor și este nevoie de o reîntoarcere la marele principiu protestant — Biblia și numai Biblia, ca regulă a credinței
și datoriei.” – Ibid., p. 204, 205.
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5 octombrie

5. CUVÂNTUL ADUCE VIAŢĂ SUFLETULUI
a. Ce face Cuvântul Domnului pentru aceia care îl ascultă sau îl
citesc? Psalmii 119:103-104.
b. Cum a afectat învăţăturile lui Luther despre Cuvântul Domnului pe cei pe care i-a instruit? Romani 10:17; Evrei 4:12.

„Cuvântul lui Dumnezeu, prin care Luther cerceta orice învățătură și orice
pretenție, era ca o sabie cu două tăișuri, croindu-și drum spre inimile oamenilor.
Peste tot se vedea o trezire a dorinței după creștere spirituală. Pretutindeni era o
așa foame și sete după neprihănire cum nu mai fuseseră cunoscute de veacuri.
Ochii oamenilor, atâta vreme îndreptați către ritualurile omenești și către mijlocitori pământești, se îndreptau acum în pocăință și credință către Hristos și El
răstignit.” – Tragedia veacurilor, p. 133 (cap. 7. Despărțirea lui Luther de Roma).

c. Ce se va întâmpla în timp ce studiem şi ascultăm de Cuvântul lui
Dumnezeu ? Ioan 17:17.
„Sfintele Scripturi sunt marele mijloc folosit în transformarea caracterului…
Dacă este cercetat şi ascultat, Cuvântul lui Dumnezeu lucrează asupra inimii,
supunând orice trăsătură nesfinţită. Duhul Sfânt vine să convingă de păcat, iar
credinţa care se formează în inimă lucrează prin dragostea lui Hristos, conformându-ne în corp, suflet şi spirit după propriul Său chip. Atunci Dumnezeu ne
poate folosi ca să facem voia Sa. Puterea ce ne-a fost dată lucrează dinăuntru în
afară, făcându-ne în stare să facem cunoscut şi altora adevărul ce ne-a fost împărtăşit.” – Parabolele Domnului Hristos, p. 100 (cap. 7: Asemenea aluatului).

Vineri

6 octombrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Cum a reacţionat Luther când a găsit o Biblie pentru prima dată?
2. Ce erezie a devenit evidentă lui Luther, în timp ce urca scara lui
Pilat?
3. Numai cum poate un păcătos să fie mântuit?
4. Cum putem continua să susţinem esenţa protestantismului astăzi?
5. Ce rol au Sfintele Scripturi în transformarea caracterului?
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2017
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Joi

Lecţia 2

Sabat, 14 octombrie 2017

Problema păcatului
„Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.”
(Romani 3:23).
„Întreaga familie omenească a călcat Legea lui Dumnezeu şi, fiind călcător
al Legii, omul este complet ruinat; pentru că este vrăjmaşul lui Dumnezeu, fără
putere de a face ceva bun.” – Solii alese, vol. 1, p. 321 (cap. 48: Standardul divin).
Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, p. 48-62 (cap. 2: Creațiunea,
		
cap. 3: Ispitirea și căderea).

Duminică

8 octombrie

1. SCOPUL LUI DUMNEZEU PENTRU OMENIRE
a. După chipul cui au fost creaţi Adam şi Eva şi cu ce scop? Geneza
1:26, 27, 31; Isaia 43:7.
„Când Adam a ieşit din mâinile Creatorului, el era asemănător cu Făcătorul lui ca natură fizică, mintală şi spirituală. ‘Dumnezeu a făcut pe om după
chipul Său’ şi era scopul Lui ca omul să dezvăluie cu atât mai mult acest chip,
cu cât trăia mai mult - să reflecte din ce în ce mai mult slava Creatorului. Toate
facultăţile sale puteau fi dezvoltate; capacitatea şi vigoarea lor trebuia să crească neîncetat.” – Educaţie, p. 15 (cap. Sursa și țelul adevăratei educații).

b. Deşi primii noştri părinţi nu purtau îmbrăcăminte artificială, ce
îi acoperea ca un simbol al purităţii lor? Psalmii 104:1, 2 (comparaţi cu Exodul 34:29).
„Perechea lipsită de păcat nu purta nici un veşmânt artificial; ei erau îmbrăcaţi cu un acoperământ de lumină şi slavă, aşa cum poartă îngerii.” – Patriarhi şi profeţi, p. 45 (cap. 3: Creațiunea).
„Haina cea albă a neprihănirii a fost purtată de primii noştri părinţi când
au fost aşezaţi de către Dumnezeu în Edenul cel sfânt. Ei au trăit într-o desăvârşită ascultare de voinţa lui Dumnezeu. Întreaga tărie a iubirii lor era dată
Tatălui lor ceresc. O lumină plăcută şi frumoasă, lumina lui Dumnezeu, acoperea perechea cea sfântă. Această haină de lumină era un simbol al veşmintelor
lor spirituale de nevinovăţie cerească. Dacă ei ar fi rămas credincioşi lui Dumnezeu, atunci această lumină ar fi continuat să-i acopere pentru totdeauna.”
– Parabolele Domnului Hristos, p. 310, 311 (cap. 24: Fără haină de nuntă).
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Luni

9 octombrie

a. În ce sens erau primii noştri părinţi liberi să-şi îndeplinească
scopul divin? Deuteronomul 30:19.

„Primii noştri părinţi, deşi creaţi nevinovaţi şi sfinţi, nu erau aşezaţi în afara posibilităţii de a face răul. Dumnezeu i-a făcut agenţi morali liberi, capabili
să aprecieze înţelepciunea şi bunătatea caracterului Său, cât şi dreptatea cerinţelor Sale, şi, în deplină libertate, să asculte sau nu…
Dumnezeu putea să-l creeze pe om fără posibilitatea de a călca Legea Sa;
El ar fi putut opri mâna lui Adam de a atinge fructul oprit; dar în cazul acesta
omul n-ar mai fi fost un agent moral liber, ci un simplu automat. Fără libertatea
de a alege, ascultarea sa nu avea să fie voluntară, ci forţată. În situaţia aceasta,
nu putea avea loc o dezvoltare a caracterului.” – Patriarhi şi profeţi, p. 48, 49
(cap. 2: Creațiunea).

b. Ce test de loialitate a fost dat primilor noştri părinţi? Geneza 2:16, 17.

„Când Adam şi Eva au fost aşezaţi în grădina frumoasă aveau tot ce-şi puteau dori pentru fericirea lor. Dar Dumnezeu, în orânduirea Lui atotînţeleaptă,
a ales să le testeze loialitatea înainte de a le fi oferită siguranţa veşnică. Ei aveau
să se bucure de favoarea Lui şi să converseze reciproc. Totuşi, El nu a aşezat
răul în locuri inaccesibile pentru ei. Lui Satana i s-a permis să-i ispitească. Dacă
suportau încercarea, aveau să se bucure veşnic de favoarea lui Dumnezeu şi a
îngerilor cereşti.” – Istoria Mântuirii, p. 24.

c. Descrieţi cum au devenit primii noştri părinţi necredincioşi faţă
de Dumnezeu. 2 Corinteni 11:3; Geneza 3:1-6.
„Satana a înfăţişat sfintei perechi faptul că vor avea de câştigat prin călcarea Legii lui Dumnezeu. Nu auzim şi astăzi asemenea argumente? Mulţi
vorbesc despre îngustimea acelora care ascultă de poruncile lui Dumnezeu,
în timp ce chiar ei pretind că au idei mai largi, că se bucură de o mai mare
libertate. Ce altceva este aceasta decât un ecou al vocii din Eden, care spunea:
‘În ziua în care veţi mânca din el’ — călcând preceptele divine — ‘veţi fi ca
Dumnezeu’?” – Patriarhi şi profeţi, p. 55 (cap. 3: Ispitirea și căderea).
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2017
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2. UN TEST AL DRAGOSTEI

Marţi

10 octombrie

3. PĂCATUL ŞI CONSECINŢELE SALE
a. Cum este definit în Biblie păcatul ca act? 1 Ioan 3:4.

„Unica noastră definiție a păcatului este cea oferită în Cuvântul lui Dumnezeu; el este `călcarea Legii’; este rezultatul unui principiu în luptă cu legea
cea mare a dragostei, care este temelia guvernării divine.” – Tragedia veacurilor,
p. 493, cap. 29: Originea răului).

b. Ce consecinţă tragică a venit asupra umanităţii din cauza păcatului ? Geneza 3:19, 23; Romani 5:12.

„Nu a fost voia lui Dumnezeu ca perechea fără păcat să cunoască ceva în
ceea ce priveşte păcatul. El le-a oferit în mod liber binele şi a reţinut de la ei
răul. Dar, împotriva poruncii Sale, ei mâncaseră din pomul oprit şi de acum
înainte ei urma să continue să mănânce din el — ei urma să cunoască răul — în
toate zilele vieţii lor. Din acel moment, neamul omenesc avea să fie afectat de
ispitele lui Satana. În loc de munca dătătoare de fericire, ce le fusese dată până
atunci, îngrijorarea şi truda aveau să fie partea lor. Ei aveau să fie supuşi dezamăgirii, durerii, suferinţei, iar în cele din urmă, morţii.” – Patriarhi şi profeţi, p.
59 (cap. 3: Ispitirea și căderea).

c. Ce consecinţă suplimentară a avut căderea asupra naturii fiecărei fiinţe umane? Romani 3:12; 7:14, 18; 8:7.
„După ce au păcătuit, lui Adam şi Evei li s-a spus că, din cauza păcatului,
natura lor se stricase; ei își slăbiseră astfel puterea de a rezista răului şi deschiseseră calea ca Satana să poată avea mai repede acces la ei. În nevinovăţia lor, ei
cedaseră ispitei; iar acum, într-o stare de conştientă vinovăţie, ei urma să aibă
mai puţină putere să-şi menţină integritatea.” – Ibid., p. 61.
„Efectul consumării din pomul cunoştinţei binelui şi răului se manifestă în
experienţa fiecărui om. În natura lui există o înclinaţie către rău, o putere căreia, fără ajutor, nu i se poate împotrivi.” – Educaţie, p. 29 (cap. Legătura educației
cu răscumpărarea).
„De la sine, omul este incapabil să sesizeze păcatul, incapabil să aprecieze și
să-şi însușească natura divină. Dacă i-ar fi fost făcută accesibilă, nu există nimic
în ea, pe care inima sa naturală să și-o dorească.” - Solii alese, vol. 1, p. 340 (cap.
Hristos, marele nostru Preot).
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Miercuri

11 octombrie

a. După ce au realizat că şi-au pierdut inocenţa şi lumina oferită
pentru a o închipui, cum au încercat Adam şi Eva să-şi acopere
goliciunea? Era acoperământul lor acceptabil? Geneza 3:7, 8
(compară cu Apocalipsa 3:17).

„Când au păcătuit, primii noştri părinţi au rupt legătura lor cu Dumnezeu,
iar lumina care-i înconjura, s-a depărtat de la ei. Goi şi plini de ruşine, ei au încercat să înlocuiască hainele cereşti, cosând laolaltă frunze de smochin, pentru a se
acoperi cu ele.” – Parabolele Domnului Hristos, p. 311 (cap. 24: Fără haină de nuntă).

b. Încă de la cădere, în ce sens spiritual îşi fac păcătoşii haine din
frunze de smochin? Romani 10:3.

„Din zilele neascultării lui Adam şi Eva, acest lucru îl fac toţi cei care calcă
Legea lui Dumnezeu. Ei au cusut laolaltă frunze de smochin pentru a acoperi
goliciunea adusă de călcarea Legii lui Dumnezeu. Ei au ajuns să poarte haine
făcute după propria lor imaginaţie; prin faptele lor, ei au încercat să-şi acopere
păcatele şi să se facă astfel primiţi înaintea lui Dumnezeu.” – Ibid.

c. Ce înșelăciune ne face să credem că ne putem face acceptați înaintea lui Dumnezeu? Ieremia 17:9; Isaia 64:6.

„Mulţi sunt înşelaţi în ceea ce priveşte starea inmii lor. Ei nu-și dau seama că
inima naturală este mai înşelătoare decât toate lucrurile și deznădăjduit de rea.
Ei se înfășoară cu propria lor neprihănire și sunt mulţumiţi să atingă propriul
standard uman al caracterului; dar cât de fatal eșuează atunci când nu ating standardele divine și, prin ei înşişi, nu pot să îndeplinească cerințele lui Dumnezeu...
Întreaga familie omenească a călcat Legea lui Dumnezeu şi, ca călcător al
Legii, omul este complet ruinat; pentru că este vrăjmaşul lui Dumnezeu, fără
putere de a face ceva bun. ‘Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este
vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi
nici nu poate să se supună.’ (Romani 8:7).” - Solii alese, vol. 1, p. 320, 321 (cap. 48:
Standardul divin).
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4. HAINE DIN FRUNZE DE SMOCHIN

Joi

12 octombrie

5. ÎNTREAGA LUME VINOVATĂ ÎNAINTEA LUI
DUMNEZEU
a. Cum a eşuat întreaga omenire să îndeplinească scopul iniţial al
lui Dumnezeu? Romani 3:23.
b. Ca standard al neprihănirii, cărui scop slujeşte legea lui Dumnezeu? Romani 3:19, 20; Galateni 3:24.
„Legea stă fermă, iar dreptatea îndreaptă cu asprime păcătosul spre preceptele sale sfinte. Competenţa legii nu este să-l salveze pe păcătos, ci să condamne; nu este să ierte, ci să osândească. Legea nu poate fi schimbată pentru
a veni în întâmpinarea omului în starea lui căzută. Atunci, cum ar fi satifăcută
dreptatea lui Dumnezeu și cum poate fi dobândită favoarea Lui? Nu prin fapte; ‘căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele Legii.’ Păcătosul nu poate să îndeplinească cererile lui Dumnezeu prin propria sa putere.”
- The Signs of the Times, 31 iulie 1901.

c. Ce întrebare a fost pusă de păcătoşi încă de la cădere şi care este
singurul răspuns? Iov 9:2; 25:4-6; Ioan 1:29.
„În fiecare comunitate sunt suflete nemulţumite. În fiecare Sabat, oamenii
trebuie să audă adevăruri care să-i ajute pe calea mântuirii şi să-i înveţe cum
pot deveni creştini mai buni. Lucrul important pe care ei trebuie să îl afle este:
Cum poate păcătosul să fie îndreptăţit înaintea lui Dumnezeu? Calea mântuirii să le fie prezentată în mod simplu. Înălţaţi-L pe Isus ca singura speranţă a
păcătoşilor!” – The Review and Herald, 7 octombrie 1909.

Vineri

13 octombrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Cu ce scop a creat Dumnezeu fiinţele umane?
2. De ce a fost important să fie acordată omenirii libertatea de a alege
să îi slujească Domnului?
3. Despărțiți de Dumnezeu, cărei stări păcătoase îi suntem supuși?
4. Cum mă pot face vinovat de crearea propriilor haine din frunze de
smochin?
5. Numai la cine pot găsi speranţă pentru starea mea păcătoasă?
14
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Sabat, 21 octombrie 2017

Dar special pentru lucrarea misionar-medicală
de la Sanatoriul Eden, Breaza - Romania
La 1 martie 1999 Centrul de Sănătate Eden Breaza își deschidea porțile
pentru prima serie de pacienți. Acest lucru a fost posibil prin aportul fraților
din întreaga lume, care au crezut că lucrarea misionară medicală este pana care
deschide multe inimi să-L cunoască și să-L primească pe Hristos.
După mai bine de 18 ani de activitate ne bucurăm că Domnul a făcut ca
Edenul să poată funcționa, în ciuda frământărilor și greutăților cu care ne-am
confruntat.
Suntem mulțumitori lui Dumnezeu că în momentele de grea cumpănă a
găsit căi și mijloace pentru continuarea acestei lucrări.
Ne bucurăm în mod deosebit de faptul că în ultimii ani am avut așa de
multe solicitări încât am fost nevoiți să transformăm trei încăperi în saloane,
capacitatea instituției ajungând la 46 de locuri.
În ultimii ani ne-am preocupat să aducem îmbunătățiri și dotări noi la baza
de tratament, sala de sport, saloane, băi, bucătărie, curte etc. Toate acestea nu
ar fi fost posibile fără ajutorul fraților, surorilor și prietenilor care ne-au ajutat
prin bani și produse.
Dorim ca în continuare să finalizăm lucrările de modernizare, să montăm
cât mai multe panouri solare, să înlocuim gardul vechi, să zugrăvim holurile,
să pavăm sau să asfaltăm aleile din curte, să amenajăm o salină și altele.
Noi, cei din Eden, depunem tot efortul pentru realizarea acestor obiective
și apelăm încă o dată la cei care au pe inimă lucrarea aceasta, să ne sprijine cu
ocazia colectei ce se va strânge în Sabatul din 21 octombrie 2017.
Domnul să binecuvânteze pe toți cei care vor dărui cu generozitate pentru
cauza Sa.
Frații voștri din Centrul de Sănătate Eden, Breaza
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15

Lecţia 3

Sabat, 21 octombrie 2017

Planul de mântuire al lui Dumnezeu
„Şi, după Lege, aproape totul este curăţit cu sânge; şi fără vărsare
de sânge nu este iertare.” (Evrei 9:22).
„Restaurarea, cât şi împăcarea sunt puse la îndemâna omului, prin Hristos. Prăpastia făcută de păcat a fost acoperită de curcea de la Golgota.” – Solii
alese, vol.1, p. 363 (cap. 56: Un adevăr care poartă acreditarea divină).
Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, p. 63-79 (cap. 4: Planul de mântuire).

Duminică

15 octombrie

1. PLANUL DE MÂNTUIRE DEZVĂLUIT
a. Ce făgăduinţă de salvare a oferit Dumnezeu lui Adam şi Eva?
Geneza 3:15; Galateni 3:16.

„Adam şi perechea sa au primit asigurarea că, în ciuda păcatului lor mare
şi grav, nu aveau să fie lăsaţi sub controlul lui Satana. Fiul lui Dumnezeu S-a
oferit să facă ispăşire, cu propria Sa viaţă, pentru păcatul lor. Un timp de probă avea să le fie dat şi, prin pocăinţă şi credinţă în Hristos, ei urma să poată
deveni iarăşi copii ai lui Dumnezeu.” – Patriarhi şi profeţi, p. 66 (cap. 4: Planul de
mântuire).

b. Ce har transformator include făgăduinţa salvării şi de ce este
acesta necesar? Galateni 3:14; Ioan 3:5.

„Harul pe care Hristos îl sădește în suflet este acela care creează în om
vrăjmășie contra lui Satana. Fără acest har transformator și această putere înnoitoare, omul ar continua să fie sclavul lui Satana, un rob totdeauna gata să
împlinească ordinele lui. Dar principiul nou în suflet creează conflict acolo
unde până atunci fusese pace. Puterea pe care o împărtășește Hristos îl face pe
om în stare să reziste tiranului și uzurpatorului. Oricine este văzut că detestă
păcatul în loc să-l iubească, oricine rezistă şi învinge aceste patimi care au pus
stăpânire pe suflet, dovedește funcţionarea unui principiu întru totul de sus.”
– Tragedia veacurilor, p. 506 (cap. 30: Vrăjmășia dintre om și Satan).
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Luni

16 octombrie

a. Care este elementul esenţial în planul de mântuire şi ce semnifică acesta? Evrei 9:22; Leviticul 17:11.

„Hristos a fost Mielul ucis de la întemeierea lumii. Pentru mulți a fost un
mister necesitatea atâtor daruri de jertfă în vechea dispensație, necesitatea atâtor jertfe de sânge duse pe altar. Dar marele adevăr, care trebuia să fie păstrat înaintea oamenilor și inscripționat asupra minții și inimii, a fost acesta:
‘Fără vărsare de sânge nu este iertare’ (Evrei 9:22). În fiecare jertfă de sânge a
fost simbolizat ‘Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii’ (Ioan 1:29).” –
Înalta noastră chemare, p. 47 (10 februarie).

b. Cum a arătat Cain că nu acceptase din toată inima planul divin?
Geneza 4:3-5.
„Cain şi Abel ştiau că prin aceste jertfe care Îl preînchipuiau pe Mântuitorul, trebuiau să-şi exprime credinţa şi, în acelaşi timp, să recunoască totala lor
dependenţă de El în ceea ce priveşte iertarea; ei ştiau că, supunându-se planului divin pentru mântuirea lor, dădeau dovadă de ascultare faţă de voinţa lui
Dumnezeu. Fără vărsare de sânge nu putea fi curățire de păcat; iar ei trebuia
să-şi demonstreze credinţa în sângele lui Hristos ca fiind ispăşirea făgăduită,
aducând ca dar de jertfă pe întâii născuţi ai turmelor lor. În afară de aceasta,
primele roade ale pământului trebuiau să fie aduse înaintea Domnului, ca dar
de mulţumire.” – Patriarhi şi profeţi, p. 71 (cap. 5: Cain și Abel puși la încercare).

c. Ce a spus Dumnezeu lui Cain despre planul divin, şi ce a dezvăluit răspunsul lui Cain despre sine însuşi? Geneza 4:6-8.

„Cain credea că propriile planuri sunt cele mai bune şi că Domnul va accepta condiţiile lui. Prin jertfa adusă, Cain nu a recunoscut că depindea de
Domnul Hristos. El credea că Adam, tatăl său, fusese tratat cu asprime prin
alungarea din Eden. Ideea de a păstra mereu în minte păcatul acela şi de a jertfi
sângele unui miel junghiat, ca mărturisire a deplinei dependenţe de o putere
ce exista în afara fiinţei lui, era o tortură pentru spiritul mândru din Cain.” –
Mărturii pentru predicatori, p. 77, 78 (cap. O solie vestită cu credincioșie).
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2017
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2. UN SINGUR PLAN APROBAT

Marţi

17 octombrie

3. NEPRIHĂNIREA PROPRIE ZĂDĂRNICEȘTE
PLANUL LUI DUMNEZEU
a. Ce pildă a Domnului Isus ilustrează greşeala de a te încrede în
tine însuți pentru neprihănire? Luca 18:9-14.
„Fariseul s-a suit la Templu să se roage, nu pentru că simţea că este păcătos, având nevoie de iertare, ci pentru că gândea despre sine că este drept
şi spera să câştige astfel laude. El privea închinarea sa ca un merit, care-l va
recomanda înaintea lui Dumnezeu.” – Parabolele Domnului Hristos, p. 150 (cap.
13: Doi închinători).

b. Cum zădărnicește această atitudine harul lui Dumnezeu şi de
ce? Galateni 2:21.
„Fariseul şi vameşul reprezintă două mari clase de oameni în care se împart cei care vin să se închine înaintea lui Dumnezeu. Primii doi reprezentanţi
ai acestor clase se află în primii doi copii ce au fost născuţi în această lume. Cain
gândea despre sine că este neprihănit şi a venit înaintea lui Dumnezeu numai
cu un dar de mulţumire. El nu și-a mărturisit păcatul şi n-a recunoscut nevoia
lui după mila lui Dumnezeu. Dar Abel a venit cu o jertfă de sânge care simboliza pe Mielul lui Dumnezeu. El a venit ca un păcătos, considerându-se pierdut,
singura sa nădejde fiind iubirea nemeritată a lui Dumnezeu. Simţământul nevoii, recunoaşterea sărăciei şi păcatelor noastre, sunt chiar primele condiţii ale
primirii noastre de către Dumnezeu.” – Ibid., p. 152.

c. Cum se manifestă această atitudine generală în aproape fiecare
religie falsă? Romani 10:2, 3.
„Clasa închinătorilor care urmează exemplul lui Cain cuprinde, de departe, cea mai mare parte a lumii, deoarece aproape toate religiile false s-au bazat
pe acelaşi principiu, şi anume că omul se poate sprijini pe propriile sale eforturi spre a fi mântuit. Unii susţin că neamul omenesc nu are nevoie de mântuire, ci de progres, că omul poate să se înnobileze, să se înalţe şi să se regenereze
de la sine. După cum Cain a socotit că poate obţine favoarea divină printr-un
dar căruia îi lipsea sângele jertfei, tot astfel şi aceştia aşteaptă să înalțe neamul
omenesc la înălţimea standardului divin, independent de ispăşire. Istoria lui
Cain ne arată care sunt în mod sigur urmările. Ea ne arată ce poate ajunge
omul despărţit de Hristos. Neamul omenesc nu are puterea să se regenereze
singur. El nu tinde să meargă în sus, către cele dumnezeieşti, ci în jos, către cele
satanice.” – Patriarhi şi profeţi, p. 73 (cap. 4: Planul de mântuire).
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Miercuri

18 octombrie

a. Ce arată că planul de mântuire a fost iniţiat de către Dumnezeu
şi nu de om? 1 Ioan 4:19.
b. În ce termeni simpli descrie apostolul Pavel darul mântuirii?
Efeseni 2:8.
„Domnul a văzut starea noastră căzută; El a văzut nevoia noastră de har
și întrucât ne-a iubit sufletele, El ne-a dat har și pace. Harul înseamnă favoare
pentru cel care nu merită, pentru cel pierdut. Faptul că suntem păcătoși, în loc
să ne ţină captivi faţă de mila și dragostea lui Dumnezeu, face ca exercitarea
iubirii Sale să constituie o nevoie absolută ca noi să putem fi mântuiți.” – Solii
alese, vol. 1, p. 347 (cap. 53: Transformarea prin credință și ascultare).

c. Ce ne învaţă hainele de piele oferite primilor noştri părinţi, de
către Dumnezeu, despre promisiunea mântuirii? Geneza 3:21;
Isaia 61:10.

„Este slava lui Dumnezeu să cuprindă în braţele dragostei Sale fiinţele
omeneşti păcătoase, care se pocăiesc, să le lege rănile, să le curețe de păcat
şi să îi îmbrace lor cu veşmintele mântuirii.” – Profeţi şi regi, p. 668 (cap. 56:
Îndrumați în legea lui Dumnezeu).
„Niciun acoperământ din frunze de smochin, nicio haină lumească nu
poate fi purtată de către aceia care stau cu Domnul Hristos şi cu îngerii la ospăţul nunţii Mielului.
Numai veşmântul pe care Hristos însuşi ni l-a dat, ne face în stare să putem
sta în prezența lui Dumnezeu. Acest acoperământ, haina neprihănirii Sale, va fi
pusă de Hristos asupra fiecărui suflet credincios, pocăit.” – Parabolele Domnului
Hristos, p. 311 (cap. 24: Fără haină de nuntă).
„Suflete disperat, chiar dacă ai păcătuit, prinde curaj! Nu trebuie să gândeşti că Dumnezeu poate va ierta păcatele tale şi-ţi va îngădui să vii în prezenţa Lui. Dumnezeu a făcut primul pas. În timp ce erai încă într-o rebeliune
împotriva Lui, El a plecat să te caute. Cu o inimă iubitoare asemenea unui
păstor, El a lăsat pe cele nouăzeci şi nouă şi a plecat în sălbăticie să caute pe
cea pierdută. Sufletul lovit, rănit şi gata să piară, El îl cuprinde în braţele iubirii
Sale şi, plin de bucurie, îl aduce în siguranţă la staul.” – Ibid., p. 188, 189 (cap.
Oaia pierdută).
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4. ORIGINEA DIVINĂ A PLANULUI

Joi

19 octombrie

5. MĂSURA DRAGOSTEI LUI DUMNEZEU
a. Cât de departe ajunge împăcarea promisă de Dumnezeu prin
Isus Hristos? Ioan 3:16 ; 2 Corinteni 5:19.
„Numai când contemplăm marele plan al mântuirii, putem să avem o părere dreaptă despre caracterul lui Dumnezeu. Lucrarea de creaţiune a fost o manifestare a iubirii Sale; dar numai darul lui Dumnezeu pentru a salva neamul
omenesc vinovat şi ruinat descoperă adâncimile profunde ale îndurării şi blândeţii divine. ‘Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.’ Cât
timp Legea lui Dumnezeu este menţinută şi dreptatea ei apărată, păcătosul poate fi iertat. Cel mai scump dar pe care cerul putea să-l dăruiască a fost revărsat,
pentru ca Dumnezeu să ‘fie neprihănit şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce
crede în Isus’. Prin acest dar, oamenii sunt ridicaţi de la ruina şi degradarea păcatului, spre a deveni copii ai lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune: ‘Aţi primit
un duh de înfiere, care ne face să strigăm: ‘Ava!’, adică ‘Tată!’” – Mărturii pentru
comunitate, vol.5, p. 739 (cap. Caracterul lui Dumnezeu descoperit în Hristos).

b. Cum a ilustrat Isus într-un mod impresionant dragostea şi preocuparea lui Dumnezeu pentru fiecare persoana în parte? Matei
18:11-14.
„Isus ne cunoaşte pe fiecare în parte şi are milă de slăbiciunile noastre.
Ne cunoaşte pe toţi pe nume. Cunoaşte chiar casa în care locuim şi pe fiecare
dintre cei ce o ocupă. Adeseori, El a dat îndrumări servilor Săi să meargă pe
o anumită stradă, într-un anumit oraş, la o anumită casă, pentru a găsi una
dintre oile Sale.
Fiecare suflet este pe deplin cunoscut de Isus, ca şi cum ar fi singurul pentru care a murit Mântuitorul. Suferinţa fiecăruia Îi mişcă inima.” – Hristos, Lumina lumii, p. 479, 480 (cap. 52: Păstorul divin).

Vineri

20 octombrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu nu ar fi existat o promisiune a mântuirii?
2. Cum a fost ilustrat planul de mântuire prin oferirea jertfelor?
3. Cum zădărniceşte neprihănirea proprie planul de mântuire?
4. Cum face Dumnezeu primul pas pentru a ne readuce în favoarea Lui?
5. Cât de profund ne cunoaşte Dumnezeu pe fiecare dintre noi?
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Lecţia 4

Sabat, 28 octombrie 2017

„În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt
Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” (Fapte 4:12).
„Numai Domnul Hristos este înălţat spre a fi ‘Domn şi Mântuitor, ca să
dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor.’ Căci, ‘în nimeni altul nu este mântuire.’ (Fapte 5:31; 4:12).” – Parabolele Domnului Hristos, p. 264 (cap. 21: Omul
bogat și săracul Lazăr).
Recomandare pentru studiu: Solii alese, vol. 1, p. 226–228
(Neprihhănirea naturii omenești a lui Hristos).

Duminică

22 octombrie

1. ÎNLOCUITORUL DIVIN
a. Ce s-a întâmplat în aceeaşi zi când Adam şi Eva au păcătuit?
Geneza 3:21.
„Pentru Adam, aducerea primei jertfe a fost una dintre cele mai dureroase
ceremonii. Mâna sa a trebuit să se ridice spre a lua viaţa, pe care numai Dumnezeu o putea da. A fost pentru prima dată când el a fost martor al morţii şi a
fost conştient de faptul că, dacă ar fi fost ascultător de Dumnezeu, nu ar fi existat
moartea omului sau a animalelor. În timp ce junghia victima nevinovată, el tremura la gândul că păcatul său trebuie să verse sângele Mielului nevinovat al lui
Dumnezeu. Scena aceasta i-a dat o mai profundă înţelegere şi un sens mai viu
al grozăviei păcatului său, pe care nu-l putea ispăşi nimic altceva decât moartea
scumpului Fiu al lui Dumnezeu. Şi el s-a minunat de bunătatea infinită care a
făcut posibilă o astfel de răscumpărare, pentru a-l salva pe cel vinovat. O stea a
speranţei a luminat viitorul întunecat şi teribil, eliberându-l de completa dezolare.” – Patriarhi şi profeţi, p. 68 (cap. 4: Planul de mântuire).

b. Cum explică profetul Isaia această înlocuire? Isaia 53:4, 5.
„Hristos a fost tratat aşa cum meritam noi, pentru ca noi să putem fi trataţi
aşa cum merita El. El a fost condamnat pentru păcatele noastre, la care n-a contribuit cu nimic, pentru ca noi să putem fi îndreptăţiţi prin neprihănirea Lui,
la care noi n-am contribuit cu nimic. El a suferit moartea care era a noastră, ca
noi să putem primi viaţa care era a Lui.” – Hristos, Lumina lumii, p. 25 (cap. 1:
Dumnezeu cu noi).
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Isus Hristos, singura noastră speranţă

Luni

23 octombrie

2. CONDIŢIA VIEŢII VEŞNICE
a. Care este condiţia vieţii veşnice? Matei 19:16, 17.
„Condiţia dobândirii vieţii veşnice este exact aceeaşi care a fost dintotdeauna – aşa cum a fost în Paradis, înaintea căderii primilor noştri părinţi - o ascultare desăvârşită de legea lui Dumnezeu, o neprihănire desăvârşită. Dacă viaţa
veşnică ar fi acordată sub orice altă condiţie, care să ceară mai puţin, atunci
fericirea întregului univers ar fi periclitată. Atunci calea ar fi fost deschisă ca
păcatul cu tot cortegiul de nenorocire şi ticăloşie, să devină veşnic.” – Calea
către Hristos, p. 62 (cap. 7: Dovada adevăratei ucenicii).
„Domnul Hristos nu micşorează cerinţele Legii. Într-un limbaj ce nu putea
fi înţeles greşit, El a prezentat ascultarea de Lege, ca o condiţie a vieţii veşnice
— aceeaşi condiţie cerută lui Adam mai înainte de căderea lui. Dumnezeu nu
aşteaptă mai puţin astăzi de la un suflet, decât a aşteptat de la Adam în Paradis şi anume, o ascultare desăvârşită şi o neprihănire fără pată. Cerinţele sub
legământul harului sunt tot aşa de cuprinzătoare ca şi cele din Eden, şi anume
armonie perfectă cu Legea lui Dumnezeu, care este sfântă, dreaptă şi bună.” –
Parabolele Domnului Hristos, p. 391 (cap. 28: Răsplata harului).
„După cum Biblia ne prezintă două legi — una neschimbătoare şi veşnică, iar
cealaltă trecătoare, provizorie — tot astfel sunt două legăminte. Legământul harului a fost făcut prima dată cu omul în Eden, când, după cădere, s-a dat o făgăduinţă divină — că sămânţa femeii urma să zdrobească capul şarpelui. Legământul
acesta le oferea tuturor oamenilor iertare şi sprijinul harului lui Dumnezeu pentru
o ascultare viitoare prin credinţa în Hristos. Li se făgăduia, de asemenea, viaţa veşnică, cu condiţia loialităţii faţă de Legea lui Dumnezeu. În felul acesta, patriarhii au
primit nădejdea mântuirii.” – Patriarhi şi profeţi, p. 370 (cap. 32: Legea și legămintele).

b. Pot fiinţele umane să ofere o ascultare desăvârşită prin ei înşişi?
Isaia 64:6.
„Pentru Adam a fost posibil, înainte de cădere sa, să îşi formeze un caracter neprihănit prin ascultare de legea lui Dumnezeu. Dar el a eşuat în a face
aceasta, şi din pricina păcatului său, natura noastră este decăzută, iar prin noi
înşine nu putem ajunge neprihăniţi. Întrucât suntem păcătoşi, nelegiuiţi, nu
putem păzi într-un mod desăvârşit legea cea sfântă. Noi nu avem o neprihănire a noastră prin care să îndeplinim cerinţele legii lui Dumnezeu. Dar Domnul
Hristos a găsit o cale de salvare pentru noi. El a trăit pe pământ în mijlocul
încercărilor şi ispitelor, aşa cum trebuie să trăim şi noi. El a trăit o viaţă fără de
păcat. A murit pentru noi, iar acum se oferă să ne ia păcatele şi să ne dea neprihănirea Sa în schimb.” – Calea către Hristos (cap. 7: Dovada adevăratei ucenicii).
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Marţi

24 octombrie

3. ASCULTAREA DESĂVÂRŞITĂ PRIN HRISTOS

„Prin ascultare perfectă față de lege, prin viața și caracterul Său, Răscumpărătorul lumii, singurul Fiu născut al lui Dumnezeu, a răscumpărat ceea ce
a fost pierdut prin cădere, şi a făcut posibil ca omul să asculte de legea sfântă, chiar dacă Adam a încălcat-o. Hristos nu şi-a schimbat divinitatea pentru
umanitate, dar a combinat natura umană cu divinitatea; în natura umană a
trăit legea în numele familiei pământeşti. Păcatele tuturor celor care îl primesc
pe Hristos au fost puse în dreptul numelui Său, iar El a îndeplinit întru totul
dreptatea lui Dumnezeu.” – Special Testimonies on Education, p. 21.
„Deoarece omul căzut nu putea prin puterea sa omenească să-l învingă
pe Satana, Hristos a coborât din curţile regeşti ale cerului să-l ajute, prin puterea Sa omenească şi divină combinate. El ştia că în Eden, prin avantajele sale
superioare, Adam ar fi putut să reziste ispitelor lui Satana şi să-l învingă. Ştia,
de asemenea, că în afara Edenului, nu era posibil pentru om, fiind separat de
lumina şi dragostea lui Dumnezeu de la cădere, să reziste ispitelor lui Satana
prin sine însuși. Cu scopul de a aduce nădejde şi a-l salva pe acesta de la o ruină completă, El Însuşi S-a umilit, luând natura umană, pentru ca prin puterea
Sa divină combinată cu cea umană, să poată ajunge la om, acolo unde se află el.
Isus a obţinut pentru urmașii căzuți ai lui Adam acea putere care era imposibil
de câştigat prin ei înşişi, pentru ca în numele Său ei să poată învinge ispitele lui
Satana.” – The Review and Herald, 18 august 1874.

b. Ce a profeţit Daniel cu privire la neprihănirea lui Hristos?
Daniel 9:24.
„În profeţia lui Daniel s-a consemnat faptul că Hristos va face ‘ispăşirea
nelegiuirii, și va aduce neprihănirea veşnică’ (Daniel 9:24 engl. KJV). Fiecare
suflet poate spune: ‘Prin ascultarea Sa perfectă, El a îndeplinit cerinţele legii, şi
singura mea nădejde este de a privi la El, ca înlocuitorul şi garantul meu, care
s-a supus legii într-un mod desăvârşit pentru mine. Prin credinţa în meritele
Lui sunt liber de sub condamnarea legii. El mă îmbracă cu neprihănirea Sa,
care răspunde tuturor cerinţelor legii. Sunt desăvârşit în Cel care aduce neprihănirea veşnică.’” – Solii alese, vol. 1, p. 396 (cap. 62: Neprihănirea prin credință).
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a. Ce asigurare avem noi prin meritele Domnului Hristos? Ioan
15:5 ; Filipeni 4:13.

Miercuri

25 octombrie

4. MIELUL FĂRĂ CUSUR
a. Sub ce simbol a prezentat Ioan Botezătorul pe Hristos poporului? Ioan 1:29.

„Ioan fusese adânc mişcat văzându-L pe Isus plecat în rugăciune, stăruind cu
lacrimi pentru aprobarea Tatălui. În timp ce slava lui Dumnezeu L-a înconjurat şi
un glas din cer s-a auzit, Ioan a recunoscut semnul făgăduit de Dumnezeu. Ştia
acum că botezase pe Răscumpărătorul omenirii. Duhul Sfânt a venit asupra lui şi,
cu mâna întinsă spre Isus, el a strigat: ‘Iată Mielul lui Dumnezeu, care îndepărtează păcatul lumii!’ (Ioan 1:29)” – Hristos, Lumina lumii, p. 112 (cap. 11: Botezul).

b. Ce spune apostolul Petru despre Isus Hristos? 1 Petru 1:18, 19.

„`Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii’ (Coloseni
2:9). Oamenii trebuie să înţeleagă că Dumnezeirea a suferit şi s-a cufundat în
chinurile de la Calvar. Totuşi, Isus Hristos, pe care Dumnezeu l-a dat pentru
răscumpărarea lumii, a cumpărat Biserica cu propriul Său sânge. Maiestatea
cerului a fost făcut să sufere sub mâinile fanaticilor religioşi, care pretindeau că
sunt cei mai luminaţi oameni de pe faţa pământului.” – Comentarii Biblice, Noul
Testament, vol. 7, p. 907 (Coloseni cap. 2).
„În timp ce păcătosul îşi îndreaptă privirea spre Mântuitorul care moare pe
crucea de la Calvar şi realizează că cel ce pătimeşte este divin, el întreabă de ce a
fost făcută această mare jertfă, iar crucea arată către legea cea sfântă a lui Dumnezeu care a fost încălcată. Moartea lui Hristos este un argument de necontestat cu
privire la permanenţa (imutabilitatea) şi neprihănirea legii. În profeţiile despre
Hristos, Isaia spune: ‘El va înălța Legea și o va face onorabilă’ (Isaia 42:21, engl.
KJV). Legea nu are nici o putere să-l ierte pe cel răufăcător. Menirea ei este de
a scoate în evidenţă defectele păcătosului, pentru ca el să realizeze nevoia sa de
Unul care este puternic pentru a-l salva, nevoia sa de Cel care va deveni înlocuitorul său, garantul şi neprihănirea sa. Isus acoperă nevoile păcătosului, pentru că
El a luat asupra Sa păcatele lui. ‘El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit
pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin
rănile Lui suntem tămăduiţi’ (Isaia 53:5). Domnul ar fi putut să-l nimicească pe
cel păcătos, să-l distrugă complet; dar planul mai scump a fost ales. În marea Sa
dragoste, El oferă nădejde celor deznădăjduiţi, oferindu-L pe singurul Său Fiu să
poarte păcatele lumii.” – The Bible Echo, 15 martie 1893.
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Joi

26 octombrie

5. PROVOCAREA DIVINĂ

„În viaţa Sa pe pământ, Hristos a dezvoltat un caracter perfect şi a oferit ascultare desăvârşită de poruncile Tatălui Său. Venind în lume în chip omenesc,
devenind supus legii, descoperind oamenilor că El a purtat bolile lor, necazul
lor, vina lor, El nu a devenit un păcătos. El putea întreba înaintea fariseilor:
‘Care dintre voi Mă poate dovedi că am păcat?’ (Ioan 8:46). Nici o pată de păcat
nu s-a găsit asupra Lui. El a stat înaintea lumii ca Mielul fără pată al lui Dumnezeu.” – The Youth’s Instructor, 29 decembrie 1898.

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

„Prin urmare, cum suntem noi mântuiţi? ‘După cum Moise a înălţat şarpele în pustie’, tot aşa a fost înălţat şi Fiul omului şi toţi aceia care au fost înşelaţi
şi muşcaţi de şarpe pot să privească şi să trăiască. ‘Iată Mielul lui Dumnezeu,
care îndepărtează păcatul lumii!’ (Ioan 1:29 engl. KJV). Lumina care străluceşte de la cruce revelează iubirea lui Dumnezeu. Iubirea Lui ne atrage către
El. Dacă nu ne împotrivim acestei atracţii, vom fi conduşi la piciorul crucii, în
pocăinţă faţă de păcatele care L-au răstignit pe Mântuitorul. Apoi, Duhul lui
Dumnezeu produce prin credinţă o nouă viaţă în suflet. Gândurile şi dorinţele
sunt aduse în ascultare de voinţa lui Hristos. Inima şi mintea sunt create din
nou, după chipul Aceluia care lucrează în noi ca să-şi supună totul. Atunci
Legea lui Dumnezeu este scrisă în minte şi inimă şi putem zice împreună cu
Hristos: ‘Îmi place să fac voia Ta, Dumnezeule!’ (Psalmii 40:8)- versiunea engl.”
– Hristos, lumina lumii, p. 175, 176 (cap. 17: Nicodim).

Vineri

27 octombrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.
2.
3.
4.
5.

Explicaţi Isaia 53:4, 5.
Cum clarifică Biblia neprihănirea omenească?
Cum putem oferi o ascultare perfectă faţă de legea lui Dumnezeu?
Ce demonstrează moartea Domnului Hristos la Calvar?
Ce provocare le-a adresat Isus vrăjmaşilor Săi?
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a. Ce întrebare fără răspuns a pus Hristos vrăjmaşilor Săi? Ioan 8:46.

Sabat, 4 noiembrie 2017
Darul sabatului întâi
pentru literatură
în câmpurile misionare
În secolul XXI, în timp ce internetul, cărţile
online şi alte surse media sunt modalităţi moderne de a răspândi evanghelia, există încă o
metodă de prezentare unică, versatilă, pe care
nici un alt tip de suport media nu o poate înlocui: pagina tipărită, este una dintre cele mai
eficiente metode de răspândire a evangheliei,
chiar şi în cele mai îndepărtate locuri de pe pământ – şi acest lucru fără energie
electrică. În acest fel, vestea cea bună pătrunde în fostele ţări comuniste, ateiste
şi islamice, şi poate fi împărtăşită în interacțiunea directă de la om la om. Serva
Domnului a spus: ‘Lăsaţi ca publicaţiile care conţin adevărul Bibliei să fie împrăştiate ca frunzele toamna.’ (In Heavenly Places, p. 323). ‘Publicaţiile noastre
trebuie să meargă pretutindeni. Faceţi ca să fie editate în multe limbi. Solia îngerului al treilea trebuie să fie dată prin mijlocul acesta şi prin învăţătorul viu. Voi,
care credeţi adevărul pentru timpul acesta, deşteptaţi-vă! E datoria voastră acum
să aduceţi toate mijloacele posibile pentru a-i ajuta pe aceia care înţeleg adevărul
să-l proclame.’” (Mărturii pentru comunitate, vol. 9, p. 62, cap. Publicațiile noastre).
‘Înălţaţi-vă glasurile (engl: publicaţi), cântaţi laude şi ziceţi: Doamne, izbăveşte pe poporul Tău, pe rămăşiţa lui Israel!’ (Ieremia 31:7). Poporul lui Dumnezeu, rămăşiţa lui Israel, trebuie să proclame vestea bună a mântuirii. În timp
ce avem un stoc cuprinzător de Biblii, cărţi şi broşuri pentru evanghelizări în
multe ţări, există încă mulţimi de oameni în întreaga lume care nu au acelaşi
privilegiu. Este datoria şi onoarea noastră să sprijinim distribuirea literaturii în
diferite regiuni din lume. Biblia a fost tradusă în multe limbi şi dialecte, însă
cărţi esenţiale, precum Calea către Hristos şi Tragedia veacurilor, nu sunt disponibile pentru milioane de oameni. Ce-aţi spune dacă am împărtăși Lecţiile Biblice
pentru Şcoala de Sabat cu cei care caută adevărul prezent astăzi?
Luaţi în considerare insulele Pacificului şi ţările din Africa, unde mesajul reformei nu a pătruns încă. Să ne amintim făgăduinţa din Eclesiatul 11:1:
„Aruncă-ţi pâinea pe ape, şi după multă vreme o vei găsi iarăşi!”. Trebuie să
răspândim Cuvântul lui Dumnezeu, până nu este prea târziu. S-ar putea să nu
vedem rezultatele imediat, dar nu va dura mult până când vom fi martori ai
secerişului, când ploaia târzie va veni din abundenţă. Haideţi să fim nişte administratori înţelepţi, ce îşi strâng comori în cer - nu pe acest pământ.
Suntem foarte recunoscători pentru tot ce au făcut până acum fraţii, surorile şi prietenii noştri de pretutindeni - dar nevoia este mai mare acum ca
niciodată. Aşadar, să fim generoşi în această lucrare!
Departamentul de publicații al Conferinţei Generale
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Lecţia 5

Sabat, 4 noiembrie 2017

„Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă, avem
pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.” (Romani 5:1).
„Lumina care mi-a fost dată de Dumnezeu pune acest subiect important
mai presus de orice întrebare în mintea mea. Îndreptăţirea este întru totul prin
har şi nu este obţinută prin nici o faptă pe care o poate săvârşi omul căzut.” –
Credinţa şi faptele, p. 20.
Recomandare pentru studiu: Solii alese, vol. 1, p. 389-398 (cap. 62: Îndreptățirea
				
prin credință).

Duminică

29 octombrie

1. CONDIŢIILE ÎNDREPTĂŢIRII
a. Care este singura condiţie prin care păcătosul poate fi îndreptăţit? Fapte 16:31; Galateni 3:11.
„Când Dumnezeu îl iartă pe păcătos, îl eliberează de pedeapsa pe care o
merită şi îl tratează ca şi cum nu ar fi păcătuit, El îl primeşte în graţia divină
şi îl îndreptăţeşte prin meritele neprihănirii lui Hristos. Păcătosul poate fi îndreptăţit doar prin credinţa în ispăşirea făcută de Fiul preaiubit al lui Dumnezeu, care a devenit o jertfă pentru păcatele acestei lumi vinovate. Nimeni nu
se poate îndreptăţi prin propriile fapte. Păcătosul poate fi izbăvit de vina păcatului, de sub condamnarea legii şi de pedeapsa încălcării, doar prin virtutea
suferinţei, morţii şi învierii lui Hristos.” – Solii alese, vol. 1, p. 389-398 (cap. 62:
Îndreptățirea prin credință).

b. Credinţa este condiţia prin care Dumnezeu îl iartă şi îndreptăţeşte pe
păcătos. Cum funcţionează aceasta? Matei 15:22-28; Marcu 9:20-24.
„Credinţa este condiţia cu care Dumnezeu a văzut că e potrivit să făgăduiască iertarea păcătoşilor; nu că există vreo virtute în credinţă, care să facă să ni
se cuvină mântuirea, ci, deoarece credința se poate prinde de meritele lui Hristos, remediul prevăzut pentru păcat. Credinţa poate prezenta ascultarea perfectă a lui Hristos în locul abaterii şi slăbiciunii păcătosului.” – Ibid., p. 366, 367.
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Îndreptăţirea prin credinţă

Luni

30 octombrie

2. UN EXEMPLU DE ÎNDREPTĂŢIRE – AVRAAM
a. Cum a fost atribuită lui Avraam neprihănirea? Ce merit au faptele în dobândirea îndreptăţirii? Geneza 15:1, 5, 6.
„Să prezentăm în mod distinct şi clar faptul că meritele făpturii create nu pot
să schimbe cu nimic nici statutul nostru înaintea lui Dumnezeu şi nici darul pe
care ni-l dă Dumnezeu. Dacă faptele şi credinţa cumpără darul mântuirii pentru
cineva, atunci Creatorul are o obligaţie faţă de făptura creată. Aici există posibilitatea ca ideile false să fie acceptate ca fiind adevăr. Dacă vreun om este în stare
să merite mântuirea, prin vreun lucru pe care l-ar putea face, atunci se află pe
aceeaşi poziţie ca şi catolicul care face penitenţe pentru păcatele lui. Atunci, mântuirea ar fi parţial ceva datorat nouă, ceva ce poate fi obţinut ca o răsplată care ni
se cuvine. Dacă omul nu merită mântuirea prin nici una dintre faptele lui bune,
atunci ea trebuie să fie în totalitate prin har, primită de omul păcătos pe temeiul
faptului că o acceptă şi crede în Isus. Ea este în totalitate un dar. Îndreptăţirea
prin credinţă este plasată dincolo de controversă. Îndată ce este stabilit definitiv
faptul că meritele câştigate de omul căzut prin faptele lui bune nu-i pot obţine niciodată viaţa veşnică, orice controversă încetează. Lumina care mi-a fost dată de
Dumnezeu pune acest subiect important mai presus de orice întrebare în mintea
mea. Îndreptăţirea este întru totul prin har şi nu este obţinută prin nici o faptă pe
care o poate săvârşi omul căzut.” – Credinţa şi faptele, p. 19, 20.

b. Pe baza experienţei lui Avraam, cum este atribuită păcătosului
neprihănirea? Romani 4:1-8.
„Neprihănirea este supunere faţă de lege. Legea cere dreptate şi păcătosul datorează aceasta legii, dar nu este capabil să o facă. Singurul mod prin care poate
ajunge la neprihănire este prin credinţă. Prin credinţă, el poate aduce înaintea lui
Dumnezeu meritele lui Hristos, iar Domnul pune ascultarea Fiului Său în dreptul
păcătosului. Astfel, neprihănirea lui Hristos este acceptată în locul căderii omului,
iar Dumnezeu primeşte, iartă, îndreptăţeşte sufletul pocăit şi credincios, îl tratează
ca şi cum ar fi fost neprihănit şi îl iubeşte întocmai ca pe Fiul Său. Acesta este modul în care credinţa este socotită neprihănire; iar sufletul iertat înaintează din har
în har, de la lumină la o lumină mai mare. El poate spune cu bucurie: ‚El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin
spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat
din belşug peste noi prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru; pentru ca, odată socotiţi
neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem în nădejde moştenitori ai vieţii veşnice’ (Tit
3:5-7).” – Solii alese, vol. 1, p. 367 (cap. 57: Hristos, calea vieții).
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Marţi

31 octombrie

3. FEMEIA CU SCURGEREA DE SÂNGE

„În timp ce [Marele Medic] trecea, [o femeie, care de doisprezece ani suferea de o scurgere de sânge], s-a întins şi a izbutit să-I atingă doar marginea veşmântului. Dar în clipa aceea ea a ştiut că era vindecată. În acea unică atingere,
era adunată credinţa întregii ei vieţi şi deodată durerile şi slăbiciunile au făcut
loc puterii şi sănătăţii depline…
Mântuitorul putea să deosebească atingerea credinţei de atingerea întâmplătoare a mulţimii nepăsătoare. O asemenea încredere nu trebuia să fie trecută cu vederea. El a dorit să spună femeii umilite cuvinte de mângâiere, care
să fie pentru ea un izvor de bucurie, cuvinte care aveau să fie o binecuvântare
pentru urmaşii Săi, la sfârşitul timpului.” – Hristos, Lumina lumii, p. 343, 344
(cap. 36: Atingerea credinței).
“El n-a dat ocazia superstiţiei, lăsând să se creadă că simpla atingere a hainei Lui ar avea putere de vindecare. Vindecarea nu s-a produs prin atingerea
exterioară de El, ci prin credinţa care a luat în stăpânire puterea Lui divină.”
– Ibid., p. 347.

b. Care a fost diferenţa între atingerile întâmplătoare ale oamenilor obişnuiţi din mulţime şi atingerea femeii bolnave de marginea hainei Lui? Marcu 5:28-34.

„Mulţimea surprinsă care Îl îmbulzea pe Isus din toate părţile, nu a obținut
nicio putere vitală a contactului. Dar când sărmana femeie suferindă, care timp
de doisprezece ani fusese invalidă, în marea ei nevoie şi-a întins mâna şi a atins
marginea hainei Sale, a simţit virtutea vindecătoare. Atingerea ei era atingerea
credinţei, iar Hristos a recunoscut-o. El ştia că ieşise din El putere... Credinţa
care ne aduce în legătură vitală cu Hristos, exprimă din partea noastră o preferinţă supremă, o încredere desăvârşită, o consacrare deplină. Această credinţă lucrează prin dragoste şi curăţă sufletul. Ea produce în viaţa urmaşilor lui
Hristos adevărata ascultare de poruncile lui Dumnezeu; căci dragostea faţă de
Dumnezeu şi faţă de oameni va fi rezultatul unei legături strânse cu Hristos.”
– Solii alese, vol. 1, p. 334 (cap. 50: Veniți, căutați și găsiți).
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a. Ce s-a întâmplat pe drum, în timp ce Domnul Isus se îndrepta
spre casa lui Iair? Marcu 5:22-27.

Miercuri

1 noiembrie

4. VINDECAREA UNUI PARALITIC DE MULȚI ANI
a. Cum a răspuns paraliticul poruncii Domnului? Ce putem învăţa
din exemplul său? Ioan 5:1-9.
„Din simpla relatare a Bibliei cu privire la felul în care Domnul Isus vindeca pe bolnavi, putem învăţa ceva despre modul în care trebuie să credem în El
pentru iertarea păcatelor. Să ne întoarcem la istoria paraliticului de la Betesda.
Sărmanul suferind era neputincios; timp de treizeci şi opt de ani el nu-şi folosise picioarele. Cu toate acestea, Domnul i-a poruncit: ‘Scoală-te, ridică-ţi patul
şi umblă.’ Bolnavul ar fi putut spune: ‘Doamne, dacă ai să mă faci sănătos,
atunci am să ascult de cuvântul Tău.’ Dar nu, el a crezut în cuvântul Domnului
Hristos, a crezut că a fost vindecat şi imediat a încercat să se ridice; el a voit să
meargă şi a mers. El a acţionat la cuvântul Domnului Hristos, şi Dumnezeu I-a
dat puterea necesară. El a fost pe deplin vindecat.” – Calea către Hristos, p. 50
(cap. 6: Credința și acceptarea).

b. Cum ar trebui să călcăm pe urmele omului vindecat? Marcu 11:24.

„La fel, şi tu eşti păcătos. Tu nu poţi face ispăşire pentru păcatele din trecut; nu-ţi poţi schimba inima şi nici nu te poţi sfinţi. Dar Dumnezeu făgăduieşte că va face toate acestea pentru tine, prin Domnul Isus Hristos. Tu crezi în
această făgăduinţă. Tu îți mărturisești păcatele şi te predai lui Dumnezeu! Tu
dorești să-I slujeşti! În timp ce tu îndeplinești întocmai acest lucru, Dumnezeu
va împlini faţă de tine Cuvântul Său. Dacă crezi făgăduinţa - crezi că eşti iertat şi curăţit - Dumnezeu îndeplineşte aceasta; eşti vindecat, aşa cum Domnul
Hristos a dat paraliticului puterea de a umbla în clipa în care acesta a crezut că
a fost vindecat. Aşa va fi, dacă vei crede.
Nu aştepta să simţi că ai fost vindecat, ci spune: ‘Eu cred acest lucru; şi este
aşa nu pentru că simt aceasta, ci pentru că Dumnezeu a făgăduit’...
Există o condiţie pentru împlinirea acestei făgăduinţe - ca noi să ne rugăm
în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Dar voia lui Dumnezeu este tocmai ca
să ne curăţe de orice păcat, să ne facă copiii Săi şi să ne facă în stare să trăim
o viaţă sfântă. Astfel, noi ne putem ruga pentru aceste binecuvântări şi să credem că le-am primit, mulţumind lui Dumnezeu pentru că le-am primit. Este
privilegiul nostru acela de a merge la Domnul Hristos pentru a fi curăţiţi şi a
sta înaintea legii fără ruşine sau remuşcări. ‘Acum dar nu este nici o osândire
pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.’ (Romani 8:1).” – Ibid., p. 51.
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Joi

2 noiembrie

5. EXERCITÂND CREDINŢA

„În timp ce păcătosul nu se poate mântui pe sine, are totuşi ceva de făcut
pentru a-şi asigura mântuirea. ‘Pe Cel ce vine la Mine’, zice Domnul Hristos,
‘nu-l voi izgoni afară.’ (Ioan 6:37). Dar noi trebuie să venim la El; şi când ne căim
de păcatele noastre, trebuie să credem că El ne primeşte şi ne iartă. Credinţa
este darul lui Dumnezeu, dar puterea de a o folosi este a noastră. Credinţa este
mâna cu care sufletul apucă ofertele divine de milă şi îndurare.” – Patriarhi şi
profeţi, p. 431 (cap. 38: Călătoria în jurul Edomului).

b. Cum explică Pavel credinţa? Ce explicaţii suplimentare sunt oferite de Spiritul profetic? Evrei 11:1-3.

„Credinţa nu este temeiul mântuirii noastre, ci ea este marea binecuvântare - ochiul care vede, urechea ce aude, picioarele care aleargă, mâna care
prinde. Ea este mijlocul, nu scopul. Dacă Hristos Și-a dat viaţa pentru a-i salva
pe păcătoşi, de ce să nu primesc eu această binecuvântare? Credinţa mea o
prinde, și astfel credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o
puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. Odihnindu-mă și crezând astfel, am pace cu Dumnezeu, prin Domnul Isus Hristos.” – Comentarii
Biblice, Noul Testament, vol. 6, p. 1073 (Romani cap. 4).

Vineri

3 noiembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Ce este necesar pentru a fi îndreptăţit?
2. Cum poate fi arătat că îndreptăţirea nu este obţinută prin fapte?
3. Ce lecţie putem învăţa din experienţa femeii din mulţimea care se
înghesuia în jurul lui Isus?
4. Ce l-a făcut în stare pe paralitic să primească binecuvântarea şi ne
va permite şi nouă să primim binecuvântări?
5. Cum putem primi şi beneficia din credinţă?
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a. Pentru a primi credinţa, încotro trebuie să privim? Cu ce scop
este ea oferită? Evrei 12:2 ; Ioan 6:29.

Lecţia 6

Sabat, 11 noiembrie 2017

Credinţa care îndreptăţeşte
„Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credinţa lucra
împreună cu faptele lui şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârşită?
Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: ‘Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire’ şi el a fost numit ‘prietenul lui
Dumnezeu’.” (Iacov 2:21-23).
„Credinţa care îndreptăţeşte produce întotdeauna mai întâi o adevărată pocăinţă, apoi faptele bune, care sunt roadele credinţei.” – Înalta noastră chemare, p. 52
(15 februarie).
Recomandare pentru studiu: Solii alese, vol.1, p. 377-382 (cap. 60: Relația dintre
credință și fapte).

Duminică

5 noiembrie

1. O IDEE PRIMEJDIOASĂ DEMASCATĂ
a. Ce opinie dezechilibrată despre credinţă şi fapte a căutat serva
Domnului să corecteze?
„Participam la o întrunire şi era prezentă o adunare numeroasă. În visul
meu, tu prezentai subiectul credinţei şi neprihănirii lui Hristos atribuite prin
credinţă. Ai repetat de mai multe ori că faptele nu valorează nimic, că nu existau condiţii. Subiectul a fost prezentat într-o asemenea lumină, încât am ştiut
că mintea oamenilor va fi încurcată şi nu vor rămâne cu o impresie corectă cu
privire la credinţă şi fapte, aşa că m-am hotărât să îţi scriu. Tu prezinți acest
subiect într-un mod prea puternic. Pentru primirea îndreptăţirii, a sfinţirii şi a
neprihănirii lui Hristos există nişte condiţii. Ştiu ce ai vrut să spui, dar tu laşi o
impresie greşită în mintea multora. În timp ce faptele bune nu vor mântui nici
măcar un singur suflet, totuşi este imposibil ca vreun suflet să fie mântuit fără
fapte bune.” – Solii alese, vol. 1, p. 377 (cap. 60: Relația dintre credință și fapte).

b. Ce lumină putem primi din Scriptură cu privire la condiţiile
vieţii veşnice? Matei 19:16, 17, 20, 21.
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Luni

6 noiembrie

2. INEFICIENŢA UNEI CREDINŢE OCAZIONALE
a. Cum explică Pavel că o credinţă ocazională, împărtăşită de pretinşii urmaşi ai lui Dumnezeu, nu este suficientă? Romani 10:2,
3. De ce fel de credinţă au nevoie? Romani 10:10.
„Credinţa care duce la mântuire nu este o credinţă ocazională, nu este un
simplu consimţământ al intelectului, ci este o convingere înrădăcinată în inimă, ce Îl primeşte pe Hristos ca Mântuitor personal, cu siguranța că El poate
mântui până la capăt pe toţi aceia care vin la Dumnezeu prin El. Să crezi că Îi
va mântui pe alţii, dar nu te va mântui pe tine, nu este o credinţă autentică. ” –
Solii alese, vol. 1, p. 391 (cap. 62: Neprihănirea prin credință).
„Atribuirea neprihănirii lui Hristos are loc prin credinţa care îndreptăţeşte,
și aceasta este îndreptăţirea pe care Pavel o susţinea cu atâta tărie.” – Ibid., p. 397.

b. După ce se știe faptul că avem doar o credinţă ocazională sau o
credinţă care îndreptăţeşte? Iacov 2:18.
„În timp ce credinciosul este îndreptăţit datorită meritului lui Hristos, totuși
el nu are libertatea să săvârşească nedreptatea. Credinţa lucrează prin dragoste
şi curăţă sufletul. Credinţa înmugureşte, înfloreşte şi aduce roade preţioase. Acolo unde există credinţă vor apărea şi faptele bune. Bolnavii sunt vizitaţi, săracii
sunt îngrijiţi, orfanii şi văduvele nu sunt neglijaţi, cei goi sunt îmbrăcaţi, cei lipsiţi sunt hrăniţi. Hristos a umblat făcând binele, iar când oamenii sunt uniţi cu El,
ei îi iubesc pe copiii lui Dumnezeu, iar blândeţea şi adevărul le călăuzesc paşii.
Expresia înfăţişării dă pe faţă experienţa lor, iar oamenii înţeleg că ei au fost cu
Isus şi au învăţat de la El. Hristos şi credinciosul devin una, și frumuseţea caracterului Său se descoperă în cei care sunt legaţi în mod vital la Sursa de putere şi
dragoste. Hristos este marele depozitar al îndreptăţirii prin credinţă şi al harului
sfinţitor. ” – Solii alese, vol.1, p. 398 (cap. 62: Neprihănirea prin credință).
„Sunt mulţi care au o credinţă legalistă ocazională. Ei L-au acceptat cu numele
pe Hristos ca Mântuitor al lumii, dar nu au nici o dovadă în inimile lor că El este
Mântuitorul lor personal, că El le-a iertat păcatele, că au o legătură vie cu Dumnezeu, sursa a toată lumina. Nu poţi să-i înveţi pe alţii despre Isus şi neprihănirea Sa,
nu poţi să descrii dragostea Sa fără seamăn şi plinătatea harului Său, nu poţi să-L
prezinţi ca fiind totul în tot pentru creştin, mângâietorul şi îndrumătorul omului,
dacă propria ta inimă nu este umplută de dragostea Sa. Nu vei putea să-L prezinţi
pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu al milei şi dragostei, dacă nu poţi spune: ‚Am
gustat şi ştiu că Domnul este bun.’” – The Sings of the Times, 2 septembrie 1889.
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Marţi

7 noiembrie

3. CREDINŢA CARE ÎNDREPTĂŢEŞTE
a. Când este păcătosul îndreptăţit prin credinţă? În ce stare ar trebui păzit sufletul? Fapte 16:30, 31.

„Ţi-ai mărturisit păcatele şi le-ai îndepărtat din inimă. Te-ai hotărât să te
predai lui Dumnezeu. Acum mergi la El şi roagă-L să-ţi spele păcatele şi să-ţi
dea o inimă nouă.” – Calea către Hristos, p. 49 (cap. 6: Credința și acceptarea).
„Când păcătosul pocăit, plin de căinţă înaintea lui Dumnezeu, înţelege ispăşirea făcută de Hristos în favoarea lui şi primeşte această ispăşire ca pe singura sa nădejde în viaţa aceasta şi cea viitoare, păcatele lui sunt iertate. Aceasta
este îndreptăţirea prin credinţă. Orice suflet care crede trebuie să-şi supună
voinţa în întregime voinţei lui Dumnezeu şi să se căiască mereu, exercitând
credinţa în meritele ispăşitoare ale Răscumpărătorului şi înaintând din putere
în putere, din slavă în slavă.” – Comentarii biblice, Noul Testament, vol. 6, p. 1070
(Romani cap. 3).

b. Cum descrie apostolul Pavel credinţa care face îndreptăţirea
posibilă? Galateni 5:6.

„Credinţa mântuitoare este o tranzacţie prin care cei care Îl primesc pe
Hristos se unesc prin legământ cu Dumnezeu. Credinţa autentică înseamnă
viaţă. O credinţă vie înseamnă o creştere a vigorii, o încredere deplină prin
care omul devine o putere cuceritoare.” – Hristos, Lumina lumii, p. 347 (cap. 36:
Atingerea credinței).

c. Ce va face această credinţă pentru cel care o deţine? Matei 21:21.

„Atunci când sufletul se prinde de Hristos ca singura lui speranţă la mântuire, se dă pe faţă adevărata credinţă. Această credinţă îl face pe posesor să-şi
depună toate sentimentele asupra lui Hristos; înţelegerea lui se află sub controlul Duhului Sfânt, iar caracterul lui este modelat după asemănarea divină.
Credinţa lui nu este o credinţă moartă, ci o credinţă care lucrează prin dragoste
şi care îl face să privească la frumuseţea lui Hristos şi să fie absorbit de caracterul divin.” – Solii alese, vol. 1, p. 391, 392 (cap. 62: Neprihănirea prin credință).
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Miercuri

8 noiembrie

4. UN EXEMPLU AL CREDINŢEI CARE ÎNDREPTĂŢEŞTE
a. Ce dovedeşte că Avraam a avut nu doar o credinţă ocazională, ci
o credinţă care îndreptăţeşte? Iacov 2:21-23.

„Apostolul Iacov a observat că aveau să apară pericole în urma prezentării
subiectului îndreptăţirii prin credinţă şi el s-a străduit să arate că adevărata
credinţă nu poate exista fără fapte corespunzătoare. Este prezentată experienţa
lui Avraam. ‚Vezi că,’ spune el, ‚credinţa lucra împreună cu faptele lui şi prin
fapte credinţa lui a ajuns desăvârşită?’ În felul acesta, adevărata credinţă face
o adevărată lucrare în credincios. Credinţa şi ascultarea aduc o experienţă solidă, valoroasă.
Există o credinţă care nu este o credinţă mântuitoare. Cuvântul declară că
şi dracii cred şi se înfioară. Aşa-numita credinţă care nu lucrează prin dragoste
şi nu curăţă sufletul, nu va îndreptăţi pe nimeni…. Avraam a crezut în Dumnezeu. De unde ştim că el a crezut? Faptele lui au mărturisit despre caracterul
credinţei lui, iar credinţa i-a fost socotită ca neprihănire.” – Comentarii biblice,
Noul Testament, vol. 7, p. 936 (Iacov, cap. 6).

b. Ce instrucţiune clară a repetat Isus adesea, chiar şi pentru cei
care au arătat că au fost îndreptăţiţi prin credinţă? Ioan 5:14.

„Credinţa care ne aduce în legătură vitală cu Hristos exprimă din partea
noastră o preferinţă supremă, o încredere desăvârşită, o consacrare deplină.
Această credinţă lucrează prin dragoste şi curăţă sufletul. Ea produce în viaţa urmaşului lui Hristos adevărata ascultare de poruncile lui Dumnezeu; căci
dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni va fi rezultatul unei legături
strânse cu Hristos.” – Solii alese, vol.1, p. 334 (cap. 50: Veniți, căutați și găsiți).
„Când Dumnezeu lucrează în inimă, și omul îşi predă voinţa lui Dumnezeu şi cooperează cu El, omul îndeplineşte în viaţă ceea ce Dumnezeu îndeplineşte în interior prin Duhul Sfânt şi astfel există armonie între intenţia inimii şi
practica vieţii. Trebuie să se renunţe la toate păcatele ca la lucrul urâcios care
L-a răstignit pe Domnul vieţii şi al slavei, iar credinciosul trebuie să aibă o experienţă progresivă făcând în mod continuu faptele lui Hristos. Printr-o continuă predare a voinţei, printr-o continuă ascultare este păstrată binecuvântarea
îndreptăţirii.” – Ibid., p. 397 (cap. 62: Neprihănirea prin credință).
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Joi

9 noiembrie

5. ILUSTRAŢII ALE ADEVĂRATEI CREDINŢE
a. Ce a fost negustorul gata să sacrifice pentru a obţine adevăratul
mărgăritar? Ce este reprezentat prin adevăratul mărgăritar?
Matei 13:45, 46.

„Neprihănirea lui Hristos, asemenea unui mărgăritar curat şi alb, nu are
nici un defect, nici o pată. Nici o acţiune a omului nu poate îmbunătăţi marele
şi preţiosul dar al lui Dumnezeu. El este fără cusur. În Hristos ‚sunt ascunse
toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.’ (Coloseni 2:3).” – Parabolele Domnului
Hristos, p. 115 (cap. 9: Mărgăritatul de mare preț).

b. De ce mulţi nu găsesc acest mărgăritar de mare preţ, neprihănirea lui Hristos? Apocalipsa 3:17.

„Există unii care par să caute mereu mărgăritarul ceresc. Dar ei nu renunţă
întru totul la obiceiurile lor rele. Ei nu mor faţă de eu pentru ca Hristos să poată
locui în ei. De aceea, ei nu găsesc mărgăritarul de mare preţ. Ei nu au biruit
ambiţia nesfântă, nici dragostea lor faţă de atracţiile lumii. Ei nu-şi iau crucea
şi nu-L urmează pe Hristos pe calea jertfirii de sine şi a sacrificiului. Aproape
creştini, şi totuşi nu pe deplin creştini, ei par aproape de Împărăţia cerului, dar
nu pot intra acolo. Aproape, dar nu pe deplin mântuit, înseamnă a fi nu aproape, ci cu totul pierdut.” – Idem.

Vineri

10 noiembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Deşi nu suntem mântuiţi prin faptele noastre, ce se va vedea în viaţa celui care este îndreptăţit prin credinţă?
2. Care este diferenţa dintre o credinţă adevărată şi cea cu numele?
3. Ce va face credinţa autentică pentru posesorul ei?
4. Ce relaţie importantă există între credinţă şi fapte?
5. La ce primejdie mare sunt expuşi cei care par a fi creştini?
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Lecţia 7

Sabat, 18 noiembrie 2017

Chemarea la pocăinţă
„Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi L-a făcut
Domn şi Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor.” (Fapte 5:31).
„Chemarea şi îndreptăţirea nu sunt unul şi acelaşi lucru. Chemarea este
atragerea păcătosului la Hristos, o lucrare făcută de Duhul Sfânt asupra inimii,
care condamnă păcatul şi invită la pocăinţă.” – Solii alese, vol.1, p. 390 (cap.62:
Neprihănirea prin credință).
Recomandare pentru studiu: The Sign of the Times, 14 februarie 1895; 29 iulie 1913.

Duminică

12 noiembrie

1. ÎNTRISTAREA DUPĂ VOIA LUI DUMNEZEU
a. Ce suntem chemaţi să facem pentru ca păcatele noastre să fie
iertate de Dumnezeu? Fapte 3:19.

b. Ce va însoţi mereu adevărata pocăinţă şi cum va afecta inima şi
viaţa? 2 Corinteni 7:9, 10.

„Pocăinţa cuprinde o adâncă părere de rău faţă de păcatele săvârşite şi o
îndepărtare de la acestea. Noi nu vom renunţa pe deplin la păcat, până când
nu vom ajunge să vedem păcătoşenia lui; până când nu ne vom întoarce de la
el, în inimă, nu se va produce o adevărată schimbare în viaţa noastră.” – Calea
către Hristos, p. 23 (cap. 3: Pocăința).
„Adesea, ne întristăm din cauză că faptele rele aduc urmări neplăcute pentru noi, dar aceasta nu e pocăinţă. Adevărata întristare pentru păcat este rezultatul lucrării Duhului Sfânt. Duhul descoperă nerecunoştinţa inimii care L-a
dispreţuit şi întristat pe Mântuitorul şi ne aduce în căinţă la piciorul crucii. Prin
fiecare păcat, Isus este rănit din nou; şi atunci când privim la Acela pe care noi
L-am străpuns, plângem pentru păcatele care au adus chin şi suferinţă asupra
Lui. Un astfel de plâns va duce la renunţarea la păcat.” – Hristos, Lumina lumii,
p. 300.
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Luni

13 noiembrie

2. DARUL POCĂINŢEI
a. Cum ilustrează rugăciunea lui David natura adevăratei pocăinţe? Psalmii 51:1-4, 10-13.

„David a văzut grozăvia păcatului său; şi-a văzut sufletul întinat şi i-a fost
scârbă de păcatul său. El s-a rugat nu numai pentru iertare, ci şi pentru curăţia
inimii. El tânjea după bucuria sfinţirii - spre a fi iarăşi în armonie şi comuniune
cu Dumnezeu.” – Calea către Hristos, p. 25.

b. Ce ne învaţă Biblia despre sursa adevăratei pocăinţe? Romani 2:4.

„Noi nu putem să ne pocăim fără ca Duhul lui Hristos să trezească conştiinţa, după cum nu putem fi iertaţi de păcatele noastre fără Hristos.
Domnul Hristos este sursa fiecărui îndemn corect. El este singurul care
poate sădi în inimă vrăjmăşie faţă de păcat. Fiecare dorinţă după adevăr şi
curăţie, fiecare convingere cu privire la propria noastră păcătoşenie constituie
dovada faptului că Duhul Său Sfânt lucrează în inimile noastre.” – Ibid., p. 26.

c. Cum putem obţine acest tip de pocăinţă? Matei 11:28 ; Fapte 5:31.

„Cuvintele vii nu învață că păcătosul trebuie să se pocăiască înainte ca să
bage de seamă invitația lui Hristos: ‘Veniți la Mine, toți cei trudiţi și împovăraţi, și Eu vă voi da odihnă’. Pentru a putea să se pocăiască, oamenii trebuie
să vină la Hristos întrucât Îl văd ca pe Mântuitorul lor, singurul lor ajutor;
căci dacă s-ar putea pocăi fără să vină la Hristos, ei ar putea fi mântuiți și fără
Hristos. Virtutea care pornește din Hristos este cea care duce la o pocăință adevărată... Pocăința este la fel de mult darul lui Hristos ca și iertarea, și nu poate fi
găsită în inima în care Isus nu este lăsat să lucreze. Noi nu putem să ne pocăim
fără ca Duhul lui Hristos să trezească conştiinţa, după cum nu putem fi iertaţi
de păcatele noastre fără Hristos. Hristos îl atrage pe păcătos prin manifestarea
iubirii sale pe cruce, iar acest lucru înmoaie inima, impresionează mintea și
inspiră căinţă şi pocăință în suflet.” – The Review and Herald, 1 aprilie 1890.
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Marţi

14 noiembrie

3. CONDIŢIILE PENTRU IERTARE
a. Care sunt condiţiile stabilite în Cuvântul Domnului în vederea
obţinerii iertării? Proverbe 28:13; Iacov 5:16.
„Condiţiile pentru obţinerea milei lui Dumnezeu sunt simple, drepte şi
raţionale. Domnul nu cere de la noi să facem unele lucruri dureroase (greu
de îndeplinit) pentru a putea primi iertarea de păcat. Nu este nevoie să facem
pelerinaje lungi şi obositoare sau să ne supunem unor penitenţe dureroase, ca
să recomandăm astfel sufletele noastre Dumnezeului cerului sau să ne ispăşim
în acest fel păcatele; ci acela care îşi mărturiseşte şi părăseşte păcatul său capătă
îndurare.” – Calea către Hristos, p. 37 (cap. 4: Mărturisirea păcatelor).

b. Când îl jignim pe fratele nostru, pe cine insultăm de asemenea?
Ce ar trebui să ne înveţe datoria faţă de fratele nostru? Matei
25:40; 1 Petru 4:8.
„Mărturisiţi-vă păcatele lui Dumnezeu, singurul care le poate ierta, şi mărturisiţi-vă greşelile unii altora! Dacă ai jignit sau ai făcut vreun rău prietenului
sau aproapelui tău, trebuie să-ţi recunoşti greşeala, iar datoria lui este să te
ierte cu generozitate. Apoi trebuie să ceri iertare de la Dumnezeu, pentru că
fratele pe care l-ai rănit este proprietatea lui Dumnezeu şi, rănindu-l, ai păcătuit împotriva Creatorului şi Răscumpărătorului său.” – Ibid., p. 37.

c. Cui trebuie să ne mărturisim păcatele? Cum trebuie să se facă
mărturisirea aceasta? Psalmii 32:5; Matei 5:23, 24.
„Adevărata mărturisire are totdeauna un caracter deosebit şi recunoaşte păcatul pe nume. Păcatele pot fi de o aşa natură încât trebuie mărturisite numai lui
Dumnezeu; pot fi nedreptăţiri ce trebuie să fie mărturisite celor cărora s-a adus
vătămare, sau pot avea un caracter public, deci va trebui să fie mărturisite public.
Dar întreaga mărturisire trebuie să fie bine definită şi la subiect, recunoscând pe
nume păcatele de care cel greşit s-a făcut vinovat.” – Ibid., p. 38.
„Păcatul care are un caracter particular trebuie să-I fie mărturisit Domnului Hristos, singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi om. Deoarece, ‘dacă cineva
a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit’ (1 Ioan
2:1). Fiecare păcat este o ofensă împotriva lui Dumnezeu şi trebuie să-I fie mărturisit Lui prin Hristos. Fiecare păcat făcut în public trebuie să fie mărturisit tot
în public.” – Slujitorii Evangheliei, p. 216 (cap. Mărturisirea păcatului).
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Miercuri

15 noiembrie

4. PERICOLUL ÎNDREPTĂŢIRII DE SINE
a. Când Domnul i-a întrebat pe Adam şi Eva cu privire la păcatul
lor, cum a sugerat răspunsul lor că nu era de fapt vina lor?
Geneza 3:12, 13.
„După ce Adam şi Eva mâncaseră din pomul oprit, au fost cuprinşi de un
simţământ de ruşine şi teamă. La început, singurul lor gând a fost cum să se scuze pentru păcat şi cum să scape de teribila condamnare la moarte. Când Domnul
i-a întrebat cu privire la păcatul lor, Adam a răspuns aruncând vina în parte
asupra lui Dumnezeu şi în parte asupra perechii sale: ‘Femeia pe care mi-ai dato ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat’. Femeia, la rândul
ei, a aruncat vina asupra şarpelui, zicând: ‘ Şarpele m-a amăgit, şi am mâncat
din pom’ (Geneza 3:12, 13). De ce ai făcut şarpele? De ce i-ai îngăduit să vină în
grădina Edenului? Acestea au fost întrebările cuprinse în scuza ei pentru păcatul
săvârşit, aruncând astfel asupra lui Dumnezeu responsabilitatea pentru căderea
lor în păcat.” – Calea către Hristos, p. 40 (cap. 4: Mărturisirea păcatelor).

b. Care este tentaţia obişnuită a unei persoane când este descoperită că a păcătuit, şi de ce atitudinea aceasta face ca o astfel de
mărturisire să fie ineficientă? Iov 9:20; Luca 16:15.
„Spiritul îndreptăţirii de sine îşi are originea în tatăl minciunii şi a fost dat
pe faţă de toţi fiii şi fiicele lui Adam. Mărturisirile de acest fel, nu sunt inspirate de Duhul Sfânt şi nu vor fi primite de Dumnezeu. Adevărata pocăinţă va
conduce pe păcătos să-şi vadă vinovăţia şi s-o recunoască fără înşelăciune sau
ipocrizie.” – Ibid., p. 40.

c. Cât de specific a fost Pavel în recunoașterea păcatului său? Cât de
umilă a fost atitudinea pe care a luat-o el după convertirea sa?
Fapte 26:10, 11.
„Exemplele de adevărată pocăinţă şi umilinţă pe care le găsim în Cuvântul
lui Dumnezeu dau pe faţă un spirit de mărturisire în care nu există nici o scuză
pentru păcat şi nici o încercare de îndreptăţire de sine. Apostolul Pavel n-a încercat să se protejeze; el înfăţişează păcatul său în cele mai negre culori, fără a
încerca să-şi uşureze vina. El spune: ‘Am aruncat în temniţă pe mulţi sfinţi, căci
am primit puterea aceasta de la preoţii cei mai de seamă; şi, când erau osândiţi
la moarte, îmi dădeam şi eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate
sinagogile şi îmi dădeam toate silinţele ca să-i fac să hulească. În pornirea mea
nebună împotriva lor, îi prigoneam până şi în cetăţile străine’ (Fapte 26:10, 11).
El n-a ezitat să declare: ‘Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei
păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu’ (1 Timotei 1:15).” – Ibid., p. 41.
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16 noiembrie

5. TOTUL SAU NIMIC
a. Ce ne cere Dumnezeu să-I oferim şi ce implică aceasta? Proverbe
23:26 ; Luca 14:33.
„Înainte ca îndreptăţirea să aibă loc, Dumnezeu cere o predare întreagă a
inimii.” – Solii alese, vol. 1, p. 366 (cap. 57: Hristos, Calea vieții).
„Predându-ne lui Dumnezeu, trebuie neapărat să lepădăm tot ceea ce near despărţi de El. Mântuitorul spune: ‘Tot aşa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu’ (Luca 14:33). Trebuie să depărtăm
de la noi tot ceea ce ne-ar despărţi inima de Dumnezeu. Mamona este idolul
multora. Iubirea de bani, dorinţa de îmbogăţire constituie lanţul de aur care-i
leagă de Satana. Renumele şi onorurile lumeşti sunt divinizate de către alţii.
O viaţă egoistă şi comodă şi fuga de răspundere sunt idolii altora. Dar aceste
lanţuri ale robiei trebuie rupte. Noi nu putem fi jumătate ai lui Dumnezeu şi
jumătate ai lumii. Nu putem fi copiii lui Dumnezeu, dacă nu suntem cu totul
ai Lui.” – Calea către Hristos, p. 44 (cap. 5: Consacrarea).

b. De ce a fost ascultată rugăciunea vameşului, prin care cerea îndurare? Luca 18:13, 14.
„Rugăciunea vameşului a fost ascultată deoarece ea a fost manifestarea
dependenţei ce căuta să se prindă de cel Atotputernic. Eul personal nu era decât o ruşine pentru vameş. Tot aşa trebuie văzut de toţi aceia care caută pe
Dumnezeu. Prin credinţă — credinţă care renunţă la orice încredere în sine
— nevoiaşul care se roagă trebuie să se prindă bine de puterea Celui veşnic.
Nicio formă exterioară nu poate lua locul credinţei simple şi renunţării
complete la eu. Dar nimeni nu se poate goli pe sine înuşi de eu. Noi nu putem
decât să fim de acord ca Domnul Hristos să facă această lucrare.” – Parabolele
Domnului Hristos, p. 159 (cap. 13: Doi închinători).

Vineri

17 noiembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Care sunt cele două lucruri pe care le include adevărata pocăinţă?
2. Cum este pocăinţa un dar pe care îl primim mai degrabă decât ceva
ce trebuie să facem?
3. Ce trebuie să facem pentru a obţine iertarea păcatelor noastre?
4. Ce arată că o persoană cu adevărat pocăită nu găseşte scuze pentru păcat?
5. La ce trebuie să fim dispuşi să renunţăm pentru a primi îndreptăţirea?
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Lecţia 8

Sabat, 25 noiembrie 2017

Iertarea
„Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între
Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos.” (1 Timotei 2:5).
„Pocăinţa, cât şi iertarea sunt un dar de la Dumnezeu prin Hristos. Prin
influența Duhului Sfânt noi suntem convinşi de păcat şi simţim nevoia de a fi
iertaţi.” – Credinţa şi faptele, p. 38.
Recomandare pentru studiu: The Signs of the Times, 14 februarie 1895; 29 iulie 1913.

Duminică

19 noiembrie

1. PRIN HRISTOS
a. Ce ne oferă Dumnezeu prin izbăvirea împlinită de Isus Hristos
şi cu ce scop? Coloseni 1:14 ; Fapte 26:17, 18.

„Isus cunoaşte cazul fiecărui suflet. Tu poate zici: ‘Sunt păcătos, foarte păcătos’. Se poate să fie aşa; dar cu cât eşti mai rău, cu atât ai mai mare nevoie de
Isus. El nu-i izgoneşte pe cei care plâng sau sunt întristaţi…El invită pe fiecare
suflet tremurând să prindă curaj. El iartă din toată inima pe toţi aceia care vin
la El, căutând iertare şi îndreptare…
Aceia care caută scăpare la El sunt înălţaţi de Isus mai presus de acuzaţiile
şi de vorbele de rău ale oamenilor. Nici oamenii, nici îngerii nu pot să-i acuze.
Hristos îi face părtaşi ai naturii Sale dumnezeieşti şi umane.” – Hristos, Lumina
lumii, p. 568 (cap. 62: La ospățul din casa lui Simon).
„Scopul Marelui Învăţător este refacerea chipului lui Dumnezeu în suflet.” –
Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 436 (cap. Adevărata educație înaltă).

b. Ce rol are astăzi Hristos în iertarea păcătoşilor? Evrei 4:15;
1 Timotei 2:5.

„Hristos S-a calificat pentru a fi nu numai reprezentantul rasei umane, ci şi
Avocatul acesteia, astfel încât fiecare suflet să aibă posibilitatea să spună că are
un Prieten la curte.” – Manuscript Releases, vol. 12, p. 393.
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20 noiembrie

2. IERTAREA LUI DUMNEZEU ESTE ÎNDREPTĂŢIREA
NOASTRĂ

„Iertarea şi îndreptăţirea sunt unul şi acelaşi lucru. Prin credinţă, cel credincios trece din starea de răzvrătit, de copil al păcatului şi al lui Satana, în
starea de supus loial al lui Isus Hristos, nu datorită unei bunătăţi înnăscute,
ci pentru că Domnul Hristos îl primeşte să fie copilul Său prin adopţie. Cel
păcătos primeşte iertarea de păcate, pentru că acestea sunt suportate de Înlocuitorul şi de Garantul lui. Domnul îi vorbeşte Tatălui Său ceresc, spunându-I:
‘Acesta este copilul Meu. Îl scutesc de condamnarea la moarte şi îi dau viaţa
Mea ca poliţă de asigurare — viaţa veşnică —deoarece Eu am luat locul lui şi
am suferit pentru păcatele lui. El este chiar fiul Meu preaiubit.’ În felul acesta,
omul, iertat şi îmbrăcat cu hainele frumoase ale neprihănirii lui Hristos, stă
fără vină înaintea lui Dumnezeu.
Cel păcătos poate să greşească, dar nu este alungat fără milă. Însă unica
lui speranţă este pocăinţa înaintea lui Dumnezeu şi credinţa în Domnul Isus
Hristos. Tatăl are prerogativa de a ierta nelegiuirile noastre, pentru că Domnul
Hristos a luat asupra Sa vinovăţia noastră şi ne-a graţiat, atribuindu-ne neprihănirea Sa. Jertfa Sa împlineşte pe deplin cerinţele dreptăţii.” – Credinţa şi
faptele, p. 103, 104.

b. Ce urmări transformatoare sunt plănuite pentru cei care sunt iertaţi de Dumnezeu? Romani 8:28-30.
„Lucrarea mântuirii implică urmări ce sunt greu de înţeles de către om. ‘Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu
s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc’ (1 Corinteni 2:9). Când păcătosul, atras de puterea lui Hristos, se apropie
de crucea înălţată şi se pleacă înaintea ei, el devine o făptură nouă. Îi este dată o
inimă nouă. El devine o făptură nouă în Isus Hristos. Sfinţenia găseşte că nu mai
are ce să ceară în plus. Dumnezeu Însuşi socoteşte ‘neprihănit pe cel ce crede în
Isus’ (Romani 3:26). ‘Iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit’
(Romani 8:30). Pe cât de mare este ruşinea şi decăderea cauzată de păcat, cu
atât mai mari vor fi cinstea şi înălţarea datorate iubirii răscumpărătoare. Tuturor
fiinţelor omeneşti, care se străduiesc să ajungă asemenea chipului divin, le sunt
puse la dispoziţie comorile cerului, o putere deosebită care îi va aşeza într-o poziţie superioară celei a îngerilor care n-au păcătuit niciodată.” – Parabolele Domnului Hristos, p. 162, 163 (cap. 13: Doi închinători).
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a. Ce arată că îndreptăţirea şi iertarea sunt unul şi acelaşi lucru?
Romani 3:24, 25.

Marţi

21 noiembrie

3. ACCEPTÂND IERTAREA LUI DUMNEZEU
a. Ce putem învăţa despre dragostea iertătoare a lui Dumnezeu
faţă de noi din pilda fiului risipitor? Luca 15:20-23.
„În parabolă nu i se aduc reproşuri şi nici batjocuri fiului risipitor pentru
purtarea lui cea rea. Fiul simte că trecutul lui este iertat şi uitat, şters pentru totdeauna. Tot astfel spune şi Dumnezeu păcătosului: ‘Eu îţi şterg fărădelegile ca
un nor şi păcatele ca o ceaţă’ (Isaia 44:22). ‘Căci le voi uita nelegiuirea, şi nu-Mi
voi mai aduce aminte de păcatul lor’ (Ieremia 31:34). ‘Să se lase cel rău de calea
lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care
va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând’ (Isaia 55:7).
‘În zilele acelea, la vremea aceea — zice Domnul — se va căuta nelegiuirea lui
Israel, şi nu va mai fi, şi păcatul lui Iuda, şi nu se va mai găsi’ (Ieremia 50:20).
Ce asigurare minunată avem aici, şi anume că Dumnezeu este binevoitor să primească pe păcătosul care se pocăieşte!” – Ibid., p. 204, 205 (cap. Pierdut și a fost găsit).
„Hristos a venit în această lume să demonstreze falsitatea acestei declaraţii
satanice - cum că nu există iertare la Dumnezeu, să arate că Dumnezeu este
dragoste, că aşa cum un tată are milă de fiul său, tot atfel Dumnezeu se îndură
de cei ce se tem de El. Urmăriţi-L pe Mântuitorul din iesle până la cruce, luaţi
aminte la viaţa Sa de slujire altruistă, la agonia din grădină şi la moartea Sa pe
cruce; să ştiţi că la Dumnezeu este iertare din belşug. El dispreţuieşte păcatul,
dar îl iubeşte pe păcătos cu o dragoste ce întrece priceperea.” - The Review and
Herald, 19 ianuarie 1911.

b. Ce trebuie să credem cu adevărat pentru a ajunge învingători?
Marcu 2:5.
„Aceasta este greşeala pe care o fac mii de oameni; ei nu cred că Isus îi iartă pe fiecare în parte, în mod individual. Ei nu cred pe Dumnezeu pe cuvânt.
Este privilegiul tuturor acelora care împlinesc condiţiile să ştie că iertarea se
acordă în dar, fără plată, pentru fiecare păcat. Daţi la o parte orice bănuială că
făgăduinţele lui Dumnezeu n-ar fi pentru voi. Ele sunt pentru fiecare păcătos
care se pocăieşte. Puterea şi harul au fost date prin Hristos spre a fi duse de
îngerii slujitori fiecărui suflet credincios. Nimeni nu este aşa de păcătos încât
să nu găsească putere, curăţie şi neprihănire în Hristos, care a murit pentru el.
El aşteaptă să-l dezbrace de hainele pătate şi mânjite de păcat şi să-l îmbrace cu
hainele albe ale neprihănirii - El le poruncește să trăiască, nu să moară.” – Calea
către Hristos, p. 52, 53 (cap. 6: Credința și acceptarea).
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22 noiembrie

4. IERTAREA OMENEASCĂ ŞI
IERTAREA DUMNEZEIASCĂ

„Nimic nu poate justifica un spirit neiertător. Cel care este neiertător faţă
de ceilalţi, demonstrează faptul că el însuşi nu este părtaş harului iertător al lui
Dumnezeu… Este adevărat că se poate ca cineva să fi primit cândva iertarea;
dar spiritul său nemilos arată faptul că el respinge acum iubirea iertătoare a
lui Dumnezeu. El s-a despărţit de Dumnezeu, şi se află în aceeaşi stare în care
se găsea mai înainte de a fi iertat. El a negat pocăinţa sa, şi păcatele sale apasă
asupra lui ca şi când niciodată nu s-ar fi pocăit de ele.” – Parabolele Domnului
Hristos, p. 251 (cap. 19: Măsura iertării).
„[Luca 11:4 – citat.] Acela care are un spirit neiertător, se desparte chiar
de canalul prin care poate primi mila lui Dumnezeu. Nu trebuie să credem că,
dacă aceia care ne-au vătămat nu vin să-şi mărturisească răul, noi suntem îndreptăţiţi să nu-i iertăm. E datoria lor, fără îndoială, să-şi umilească inima prin
pocăinţă şi mărturisire; dar noi trebuie să avem un spirit de compasiune faţă
de cei care ne-au rănit, indiferent dacă îşi mărturisesc sau nu greşelile. Oricât
de grav ne-ar fi rănit, nu trebuie să ţinem necaz pe ei şi să ne tot plângem de ce
ni s-a făcut. Dimpotrivă, când sperăm să fim iertaţi de greşelile noastre faţă de
Dumnezeu şi noi trebuie să iertăm tuturor acelora care ne-au greşit.” – Cugetări
de pe Muntele Fericirilor, p. 113, 114 (cap. Rugăciunea Domnului).

b. În ce măsură ar trebui să-i iertăm pe cei care ne-au supărat? Luca
17:3, 4.
c. Cum i-a iertat Isus chiar şi pe cei responsabili de moartea Sa?
Luca 23: 34.
„Domnul Hristos câştiga dreptul să devină apărătorul omului în prezenţa
Tatălui. Rugăciunea aceea a Domnului Hristos pentru vrăjmaşii Săi a cuprins
lumea. Ea a cuprins pe orice păcătos care a trăit sau va trăi, de la începutul lumii
şi până la sfârşitul timpului. Deasupra tuturor zace vinovăţia crucificării Fiului
lui Dumnezeu. Iertarea este oferită tuturor în dar.” – Hristos, Lumina lumii, p. 745
(cap. 78: Golgota).
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a. Când un păcătos este iertat, ce trebuie să mai facă? În ce măsură
este iertat? Luca 11:4; Matei 6:15.

Joi

23 noiembrie

5. ABUNDENŢA IERTĂRII LUI DUMNEZEU
a. Ce arată că iertarea lui Dumnezeu ne redresează de la o viaţă
păcătoasă? 1 Ioan 1:9 (u.p.)

„Iertarea lui Dumnezeu nu este un simplu act juridic, prin care ne eliberează de sub condamnare. Nu este numai iertare de păcat, ci recuperare din păcat.
Este revărsarea iubirii răscumpărătoare, care transformă inima. David avea o
concepție corectă despre iertare când se ruga: ‘Zideşte în mine o inimă curată,
Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic’ (Psalmii 51:10). Şi iarăşi
zice: ‘Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult îndepărtează El fărădelegile noastre de la noi’ (Psalmii 103:12).” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor,
p. 114 (cap. 5: Rugăciunea Domnului).

b. Cum ştim că harul iertător al lui Dumnezeu nu numai că îndreptăţeşte păcătoşii care se pocăiesc, ci îi şi reînnoieşte în vederea
unei vieţi de ascultare? Tit 3:3-8.

„Pavel îi porunceşte lui Tit să înveţe biserica, spunându-le că deşi trebuie
să se încreadă în meritele lui Hristos pentru mântuire, totuşi harul divin, care
locuieşte în inimile lor îi va călăuzi la o îndeplinire credincioasă a tuturor datoriilor vieţii.” – Sfinţirea vieţii, p. 87.

Vineri

24 noiembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. De ce putem obţine iertarea păcatelor doar prin Isus? De ce a fost
necesar ca El să ia parte la natura umană căzută?
2. Cum putem să îi încurajăm pe cei greşiţi şi descurajaţi?
3. Ce ar trebui să reţinem când suntem tentaţi să credem că nu ne putem întoarce la Dumnezeu după ce am păcătuit?
4. Cum trebuie să-i tratăm pe cei care ne ofensează (ne supără, insultă)? Ce se întâmplă cu noi dacă refuzăm să-i iertăm pe alţii?
5. Ce se va produce în inima celor care primesc iertarea lui Dumnezeu?
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Sabat, 2 decembrie 2017
Darul Sabatului întâi
pentru o capelă în Nepal
Nepal este un stat din sudul Asiei, cu o populaţie estimată la 28,8 milioane de locuitori. Este o ţară
multietnică, nepaleza fiind limba oficială. Kathmanu este capitala statului şi cel mai mare oraş. Nepalul modern este o republică parlamentară seculară.
Deşi este un stat secular (neutru în materie de
religie), convertirea este interzisă în Nepal, unde populaţia se compune în
mare parte din hinduşi şi budişti. Cu toate acestea, există întotdeauna uşi păstrate deschise de către Dumnezeul cel atotputernic, pentru ca poporul Său să
îndeplinească lucrarea Sa.
Au trecut câţiva ani de când solia Reformei a pătruns în Nepal. Adevărul
a început să prindă rădăcini adânci în această ţară. În tot acest timp, ştim prea
bine că marele vrăjmaş nu păstrează tăcerea. El răcnește ca un leu, încercând
să-i amăgească chiar pe cei aleşi.
Sunt câteva suflete interesate în această ţară, care au ieșit din mijlocul cercurilor advente. Am studiat cu ei istoria bisericii - evenimentele triste care au
avut loc în timpul Primului Război Mondial. Această lucrare, prin harul lui
Dumnezeu, a produs un rezultat neîndoielnic. Avem trei grupuri de suflete
aici, care studiază în mod sârguincios adevărul prezent, în timp ce fac lucrare
de evanghelizare în ţară - dar într-adevăr, este foarte dificil într-un stat unde
convertirea este interzisă.
„Dacă a fost vreodată un timp când să se facă sacrificii, timpul acela este
acum. Aceia care au bani ar trebui să înţeleagă că acum e timpul de a-i întrebuinţa pentru Dumnezeu. Să nu fie cheltuite resursele financiare pentru sporirea
facilităţilor acolo unde lucrarea este deja bine întemeiată. Nu adăugaţi clădire
lângă clădire acolo unde sunt îngrămădite multe interese. Folosiţi mijloacele
pentru a înfiinţa centre în câmpuri noi. În felul acesta, puteţi aduce suflete care
îşi vor aduce partea lor în aducerea de rezultate.
Gândiţi-vă la misiunile noastre din ţările străine. Unele dintre ele se luptă să
câştige un loc unde să pună piciorul, ele fiind lipsite chiar şi de cele mai elementare facilităţi. În loc de a mai adăuga facilităţi deja existente din belşug, dezvoltaţi
lucrarea în aceste câmpuri lipsite.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 6, p. 450.
Apelăm cu sinceritate la fraţii noştri iubiţi de departe sau de aproape, pentru a ne ajuta în procurarea unui teren şi, mai departe, la construirea unei biserici în Nepal, pentru gruparea nou formată.
Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze pe toţi cei care vor da o mână de ajutor
din toată inima pentru această misiune. Amin.
Fraţii şi surorile voastre din Nepal
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Născut din Dumnezeu
„Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, ci Cel
născut din Dumnezeu îl păzeşte şi cel rău nu se atinge de el.” (1 Ioan
5:18).
„Cei care nu ştiu ce înseamnă să ai o experienţă în lucrurile Domnului, care
nu ştiu ce implică să fi îndreptăţit prin credinţă, care nu au mărturisit în Spirit
că sunt primiţi de Isus Hristos, trebuie să se nască din nou.” – The Review and
Herald, 12 mai 1896.
Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, p. 167-177
(cap. 17: Nicodim).

Duminică

26 noiembrie

1. INVITAŢIA
a. Ce invitaţie face Isus tuturor? Matei 11:28-30.

„Este o greșeală să te gândești că trebuie să vii la pocăință înainte să poți
veni la Isus. Vino la Hristos așa cum eşti și contemplă dragostea Lui până când
inima ta tare este sfărâmată.” – The Review and Herald, 3 septembrie 1901.

b. Ce a fost Nicodim impresionat să facă şi de ce? Ioan 3:1, 2.

„Nicodim ascultase predica lui Ioan Botezătorul despre pocăinţă şi botez şi
auzise cum îi îndruma pe oameni către Acela care trebuia să boteze cu Duhul
Sfânt. El însuşi simţise că între iudei era o lipsă de spiritualitate, că într-o mare
măsură ei erau stăpâniți de bigotism şi de ambiţie lumească. Nădăjduise după
o stare de lucruri mai bună la venirea lui Mesia. Dar solia cercetătoare de inimă a lui Ioan Botezătorul nu lucrase în el convingerea de păcat. Era un fariseu
riguros, care se lăuda cu faptele lui bune. Era foarte stimat pentru binefacerile
şi dărnicia cu care susţinea serviciul din templu şi se simţea sigur de favoarea
lui Dumnezeu.” – Hristos, Lumina lumii, p. 171 (cap. 17: Nicodim).
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Luni

27 noiembrie

2. TREBUIE SĂ TE NAŞTI DIN NOU

„[Nicodim] se înfiora la gândul unei împărăţii care era prea curată pentru
ca el să o poată vedea în starea lui actuală.” – Ibid., p. 171.
„Nimeni nu poate prin sine să-şi înţeleagă greşelile. ‘Inima este nespus
de înşelătoare şi deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?’ (Ieremia 17:9).
Buzele pot mărturisi o sărăcie a sufletului pe care inima n-o recunoaşte. În
timp ce vorbim lui Dumnezeu despre sărăcia noastră spirituală, inima se poate
umfla de mândrie pentru umilința ei superioară și pentru dreptatea ei înaltă.
Numai într-un singur fel se poate obţine adevărata cunoaştere de sine. Noi
trebuie să privim la Hristos. Ceea ce face pe oameni să se înalţe atât de mult în
propria lor neprihănire este ignoranţa faţă de El. Când vom contempla curăţia
şi desăvârşirea Lui, vom vedea propria noastră slăbiciune, sărăcie şi propriile
noastre defecte, aşa cum sunt ele în realitate. Atunci ne vom vedea pierduţi şi
deznădăjduiţi, îmbrăcaţi în hainele îndreptăţirii de sine, ca orice alt păcătos.
Vom înțelege atunci că, dacă vreodată vom fi mântuiţi, aceasta nu se va datora
bunătăţii noastre, ci harului nemărginit al lui Dumnezeu.” – Parabolele Domnului Hristos, p. 159 (cap. 13: Doi închinători).

b. Cum a explicat Isus acest adevăr mai departe lui Nicodim şi ce a
vrut să spună prin acesta? Ioan 3:4-6.
„Isus a continuat: ‘Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din
Duh, este duh’. Din fire, inima este rea şi ‘cum ar putea să iasă dintr-o fiinţă necurată un om curat? Nu poate să iasă niciunul’ (Iov 14:4). Nicio născocire omenească
nu poate găsi un leac pentru sufletul care păcătuiește. ‘Umblarea după lucrurile
firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii
lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună’. ‘Din inimă ies gândurile rele, uciderile, adulterele, desfrânările, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele.’ (Romani
8:7; Matei 15:19). Mai înainte ca pârâul să devină curat, trebuie curăţit izvorul inimii. Acela care încearcă să ajungă la cer prin faptele lui de păzire a legii încearcă
o imposibilitate. Nu este nici o siguranţă pentru acela care are o religie legalistă, o
formă de evlavie. Viaţa de creştin nu este o modificare sau o îmbunătăţire a celei
vechi, ci o transformare a firii. Este o moarte faţă de eu şi faţă de păcat, o viaţă cu
totul nouă. Schimbarea aceasta nu se poate produce decât prin lucrarea puternică
a Duhului Sfânt.” – Hristos, Lumina lumii, p. 172 (cap. 17: Nicodim).
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a. Potrivit lui Isus, cum trebuie să fie o persoană înainte ca să vadă
Împărăţia cerului şi de ce? Ioan 3:3.

Marţi

28 noiembrie

3. ÎNTOARCEREA
a. Ce binecuvântare esenţială este cuprinsă, de asemenea, în Evanghelie şi de ce? Galateni 3:14 ; Fapte 3:26.

b. De ce este imposibil ca prin noi înşine să ne întoarcem de la o
viaţă păcătoasă? Romani 8:7.
„Este imposibil să scăpăm prin noi înşine din prăpastia păcatului în care
ne-am afundat. Inimile noastre sunt rele şi nu le putem schimba. ‘Cum ar putea să iasă dintr-o fiinţă necurată un om curat? Nu poate să iasă niciunul’. (Iov
14:4). Căci ‘umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva
lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se
supună’. (Romani 8:7). Educaţia, cultura, exercitarea voinţei, eforturile omeneşti - toate acestea au sfera lor de acţiune, dar aici ele sunt cu totul fără putere.
Ele pot produce un comportament exterior corect, dar nu pot schimba inima;
ele nu pot curăţi izvoarele vieţii. Înainte ca oamenii să poată fi schimbaţi de la
păcat la sfinţenie, trebuie să existe o putere care să lucreze dinăuntru, o nouă
viaţă de sus. Această putere este Hristos. Numai harul Său poate să învioreze
puterile fără viaţă ale sufletului şi să-l atragă spre Dumnezeu, spre sfinţire.
Mântuitorul spunea: ‘Dacă un om nu se naşte din nou’, adică dacă nu primeşte o inimă nouă, dorinţe noi, scopuri şi motive noi, care să ducă la o viaţă
nouă, el ‘nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu’. (Ioan 3:3).” – Calea către
Hristos, p. 18 (cap. 2: Păcătosul are nevoie de Hristos).

c. În timp ce nu putem, prin noi înșine, să ne schimbăm inima
păcătoasă, ce putem face? Iosua 24:15.
„Ce trebuie să înţelegi este adevărata putere a voinţei. Aceasta este puterea
care guvernează natura omului, puterea hotărârii sau a alegerii. Totul depinde de lucrarea dreaptă a voinţei. Dumnezeu a dat oamenilor puterea alegerii;
datoria lor este aceea de a o exercita. Nu stă în puterea ta să-ţi schimbi inima
şi nici să-I predai lui Dumnezeu simţămintele; dar poţi alege să-I slujeşti. Poţi
să-I dai voinţa ta; atunci El va lucra în tine şi voinţa şi înfăptuirea, după bunul
Său plac. În acest fel, întreaga ta fiinţă va fi adusă sub controlul Duhului lui
Hristos; simţămintele tale vor fi îndreptate numai spre El, iar gândurile vor fi
în armonie cu El.” – Ibid., p. 47, (cap. 5: Consacrarea).
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29 noiembrie

4. CUM POT FI ACESTE LUCRURI?

„Vântul se aude prin ramurile pomilor, fremătând printre frunze şi flori,
dar nu se vede şi nimeni nu ştie de unde vine sau încotro se duce. Tot aşa
este şi cu lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii. Nu poate fi explicată mai mult
decât mişcarea vântului. Cineva poate că nu ar fi în stare să spună timpul sau
locul exact, sau să urmărească toate amănuntele procesului de întoarcere a sa
la Dumnezeu, dar lucrul acesta nu dovedeşte că nu este convertit. Printr-un
mijloc tot atât de nevăzut ca şi vântul, Hristos lucrează continuu asupra inimii.
Puţin câte puţin, poate fără ca primitorul să-şi dea seama, se produc impresii
care tind să atragă sufletul la Hristos. Acestea pot să vină prin meditaţie asupra
Lui, prin citirea Scripturilor sau prin auzirea Cuvântului de la un predicator.
Deodată, când Duhul vine cu un apel mai direct, sufletul se predă lui Isus, plin
de bucurie. Mulţi numesc aceasta o convertire bruscă, dar ea este rezultatul
lucrării îndelungate a Duhului lui Dumnezeu, un proces lung, răbdător. – Hristos, Lumina lumii, p. 172 (cap. 17: Nicodim).
„Păcătosul se poate opune acestei iubiri divine, el poate refuza să se lase
atras de Hristos; dar dacă nu se va opune, atunci va fi atras de Hristos. Înţelegerea Planului de Mântuire îl va conduce la piciorul crucii, în adâncă pocăinţă
faţă de păcatele sale, care au pricinuit suferinţele Fiului preaiubit al lui Dumnezeu.” – Calea către Hristos, p. 27 (cap. 3: Pocăința).

b. A fi „născut din nou” înseamnă a primi o inimă nouă - noi dorinţe, scopuri şi motive. Cu ce trebuie să ne hrănim pentru a ne
naşte din nou? 1 Petru 1:23; 2:2.
„Când adevărul devine un principiu permanent în viaţă, sufletul este născut ‘din nou, nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate
putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac’
(1 Petru 1:23). Această naştere din nou este rezultatul primirii lui Hristos ca
fiind Cuvântul lui Dumnezeu. Când prin Duhul Sfânt adevărurile divine sunt
întipărite în inimă, atunci iau naştere noi concepţii, iar puterile, până aici adormite, sunt trezite ca să conlucreze cu Dumnezeu.” – Istoria Faptelor Apostolilor,
p. 520 (cap. 51: Un subpăstor credincios).

c. Ce lumină foloseşte Dumnezeu pentru a ne schimba inimile?
2 Corinteni 4:6.
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Darul Sabatului Întâi pentru o capelă în Nepal

a. Cine ne schimbă inimile şi cum? Ioan 3:7, 8; Ioan 12:32.

Joi

30 noiembrie

5. IATĂ MIELUL LUI DUMNEZEU
a. Ce trebuie să realizăm în dreptul nostru despre Isus, ca să putem
fi shimbaţi? Ioan 3:14, 15; Ioan 1:29.
„Hristos trebuie să fie descoperit păcătosului ca Mântuitorul care a murit
pentru păcatele lumii. Privind la Mielul lui Dumnezeu înălţat pe crucea Golgotei, taina mântuirii începe să se dezvăluie minţii noastre, iar bunătatea lui Dumnezeu ne conduce la pocăinţă. Prin moartea Sa pentru cei păcătoşi, Hristos a dat
pe faţă o iubire mai presus de înţelegerea noastră. Și, pe măsură ce păcătosul
contemplă această dragoste, ea îi înduioşează inima, îi impresionează mintea şi
îi conduce sufletul la căinţă.” – Calea către Hristos, p. 26, 27 (cap. 3: Pocăința).

b. După ce ne predăm lui Hristos, ce se va întâmpla? Ezechiel 36:26, 27.

„Când păcătosul, atras de puterea lui Hristos, se apropie de crucea înălţată şi
se pleacă înaintea ei, el devine o făptură nouă. Atunci, îi este dată o inimă nouă.
El devine o făptură nouă în Isus Hristos. Sfinţenia descoperă că nu mai are de
cerut nimic de la el. Dumnezeu însuşi socoteşte ‘neprihănit pe cel ce crede în
Isus.’ (Romani 3:26). ‘Iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit.’
(Romani 8:30).” – Parabolele Domnului Hristos, p. 163, (cap. 13: Doi închinători).

c. Când suntem născuţi din nou, doar cu ce ne vom lăuda?
Galateni 6:14.

Vineri

1 decembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.
2.
3.
4.
5.
52

Ce experienţă esenţială va oferi Hristos tuturor celor care vin la El?
Ce trebuie să realizezi despre tine dacă vrei să te naşti din nou?
De ce este atât de greu să facem ceea ce este drept?
Cu ce trebuie să te hrăneşti dacă vrei să ai experiența nașterii din nou?
Ce promite Dumnezeu să facă atunci când ne predăm cu totul lui
Hristos?
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Lecţia 10

Sabat, 9 decembrie 2017

Sfinţirea
„Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care
le aveaţi altădată, când eraţi în neştiinţă. Ci, după cum Cel ce v-a
chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este
scris: ‚Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt’.” (1 Petru 1:14-16).
„Lucrarea de transformare de la lipsa de sfinţenie la sfinţenie este o lucrare
continuă. Zi după zi, Dumnezeu lucrează la sfinţirea omului, iar omul trebuie
să coopereze cu El, depunând eforturi perseverente în cultivarea obiceiurilor
corecte.” – The Review and Herald, 15 martie 1906.
Recomandare pentru studiu: Istoria Faptelor Apostolilor, p. 557-567
(cap. 55: Schimbat prin har).

Duminică

3 decembrie

1. POPORUL LUI TREBUIE SĂ FIE SFÂNT
a.

Ce însuşire a lui Dumnezeu străbate cerul și trebuie să fie în toţi
cei care doresc să intre în prezenţa Sa? 1 Petru 1:14-16.

„Neprihănirea lui Dumnezeu este absolută. Această neprihănire caracterizează toate faptele Sale, toate legile Sale. Poporul Său trebuie să fie aşa cum
este Dumnezeu. Viaţa lui Hristos trebuie revelată în viaţa urmaşilor Săi. În toate faptele Sale publice şi personale, în toate cuvintele şi acţiunile Sale, se vedea
evlavia practică iar această evlavie trebuie să fie văzută în viaţa ucenicilor Săi.”
– Solii alese, vol. 1, p. 198, (cap. 24: Alfa și Omega).
„[Dumnezeu] nu poate suporta prezenţa păcatului. Sufletul Său îl urăşte…
Sfinţenia este temelia tronului lui Dumnezeu; păcatul este opusul sfinţeniei;
păcatul L-a răstignit pe Fiul lui Dumnezeu. Dacă oamenii ar putea vedea cât de
urâcios este păcatul, nu l-ar tolera, nici nu s-ar educa cu el. Ei ar face o reformă
în viaţă şi caracter. Greşeli ascunse ar fi biruite. Dacă este să fiţi sfinţi în ceruri,
trebuie ca mai întâi să fiţi pe pământ.” – Mărturii pentru predicatori, p. 145 (Biruirea defectelor ascunse).

b. Care a fost încă de la început scopul lui Dumnezeu cu privire la
umanitate? Ce ne spun Scripturile cu privire la voinţa lui Dumnezeu faţă de noi? Efeseni 1:4; 1 Tesaloniceni 4:3.
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Luni

4 decembrie

2. NEPRIHĂNIRE ATRIBUITĂ ŞI ÎMPĂRTĂŞITĂ
a. Ce arată că sfinţirea nu este o lucrare de o clipă, ci o lucrare progresivă? Ce paşi sunt enumeraţi pentru a atinge această ţintă?
Evrei 6:1; Filipeni 3:13, 14; 2 Petru 1:5-10.

„Scriptura arată clar că lucrarea de sfinţire este progresivă. Când, prin
convertire, păcătosul găseşte pacea cu Dumnezeu prin sângele ispăşirii, viaţa creştină de abia a început. Acum, el trebuie să ‚înainteze spre desăvârşire;’
să crească ‚la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos’ (Evrei 6:1; Efeseni 4:13).
Apostolul Pavel spune: ‚Fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi
aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării
cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus’ (Filipeni 3:13, 14). Iar Petru ne prezintă
paşii prin care se obţine sfinţirea biblică: ‚De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele
ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea’ (2 Petru 1:5, 6).” – Tragedia veacurilor, p. 470.
„Felul în care trebuie să ne ducem la capăt mântuirea este arătat clar în
primul capitol din a doua Petru. Trebuie să adăugăm necontenit har după har
şi, când facem aceasta, Dumnezeu va lucra în noi după planul înmulţirii.” – The
Review and Herald, 15 martie 1906.

b. Ce a făcut moartea lui Hristos pentru noi? Care va fi experienţa
zilnică a acelora în care locuieşte Hristos? Romani 5:10.

„Îndreptăţirea înseamnă salvarea unui suflet de la pierzare, ca să poată obţine sfinţenia şi, prin aceasta, viaţa cerului. Îndreptăţirea înseamnă că o conştiinţă
curăţită de faptele moarte este aşezată acolo unde poate primi binecuvântările
sfinţirii.” – Comentarii Biblice, Noul Testament, vol. 7, p. 908 (Coloseni cap. 3).
„Îndreptăţirea interioară este demonstrată de exprimarea ei în exterior.
Cel care este îndreptăţit în interior nu are o inimă de piatră şi insensibilă, ci, zi
de zi, creşte după modelul lui Hristos, devenind din ce în ce mai puternic. Cel
care a fost sfinţit prin adevăr va avea stăpânire de sine şi va călca pe urmele
paşilor lui Hristos, până ce harul se pierde în slavă. Îndreptăţirea prin care
suntem iertaţi ne este atribuită; îndreptăţirea prin care suntem sfinţiţi ne este
împărtăşită. Prima reprezintă recomandarea noastră pentru cer, iar cea de-a
doua ne face să fim potriviţi pentru cer.”– The Review and Herald, 4 iunie 1895.
54

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2017

Marţi

5 decembrie

3. LUCRAREA DE SFINŢIRE
a.

În timp ce avem neprihănirea lui Hristos atribuită nouă, cu câtă
minuţiozitate trebuie dusă la bun sfârşit lucrarea de sfinţire şi cu
ce scop? 1 Tesaloniceni 5:23.

„Sfinţirea noastră este lucrarea Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt. Ea este
împlinirea legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu cei care se prind de
El, ca să rămână în El, în Fiul Său şi în Duhul Său în comuniune sfântă. Ai fost
născut din nou? Ai devenit o fiinţă nouă în Hristos Isus? Atunci cooperează
cu cele trei mari puteri ale cerului, care lucrează în favoarea ta.” – Comentarii
Biblice, Noul Testament, vol. 7, p. 908 (Coloseni cap. 3).
„Prin lucrarea Duhului Sfânt, sfinţirea adevărului, credinciosul devine apt
pentru curţile cereşti; pentru că Hristos lucrează în noi, iar neprihănirea Sa
este asupra noastră. Fără aceasta, nici un suflet nu va avea dreptul la cer. Nu
ne vom bucura de cer dacă nu ne calificăm pentru atmosfera sa sfântă, prin
influenţa Duhului şi prin neprihănirea lui Hristos.” – Solii alese, vol. 1, p. 395
(cap. 24: Alfa și Omega).

b. Cum se realizează această lucrare? Ce rol joacă păcătosul? Tit 3:5.

„Când sufletul se predă lui Hristos, o nouă putere ia în stăpânire inima cea
nouă. Are loc o schimbare pe care omul nu o poate împlini niciodată pentru el
însuşi. Este o lucrare supranaturală ce aduce un element supranatural în natura umană.” – Hristos, Lumina lumii, p. 324 (cap. 33: Cine sunt frații mei?).
„Dar deşi Hristos este totul, trebuie să-i însufleţim pe toţi oamenii să lucreze neobosit. Trebuie să ne străduim, să ne luptăm, să agonizăm, să veghem, să
ne rugăm, ca să nu fim biruiţi de către vrăjmaşul cel viclean. Pentru că puterea
şi harul cu care putem face aceasta vin de la Dumnezeu, trebuie să ne încredem
tot timpul în El, în Acela care îi poate mântui în mod desăvârşit pe toţi cei care
vin la Dumnezeu prin El. Niciodată să nu lăsaţi impresia că omul are puţin sau
nimic de făcut în marea lucrare de biruinţă; ci mai degrabă, învăţaţi-i pe oameni să coopereze cu Dumnezeu, ca să poată fi învingători.” – Solii alese, vol.1,
p. 381 (cap. 60: Relația dintre credință și fapte).
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Miercuri

6 decembrie

4. SFINŢIREA BIBLICĂ
a.

Ce este sfinţirea biblică? Ce implică aceasta? 1 Tesaloniceni 3:13.

„Marile principii ale neprihănirii, care se găsesc în legea Sa, sunt deschise
înaintea oamenilor prin cuvânt şi prin Duhul lui Dumnezeu. Şi întrucât Legea
lui Dumnezeu este ‚sfântă, dreaptă şi bună’ (Romani 7:12), o copie a desăvârşirii
divine, înseamnă că acel caracter format prin ascultare de acea lege va fi sfânt.
Hristos este un exemplu desăvârşit al unui astfel de caracter. El spune: ‚Am păzit
poruncile Tatălui Meu.’ ‚Totdeauna fac ce-I este plăcut’ (Ioan 15:10; 8:29). Urmaşii
lui Hristos trebuie să devină asemenea Lui – prin harul lui Dumnezeu să dezvolte caractere care să fie în armonie cu principiile legii Sale sfinte. Aceasta este
sfinţirea biblică.” – Tragedia veacurilor, p. 469 (Cap. 27: Redeșteptări moderne).
„Sfinţirea enunţată în Scriptură cuprinde întreaga fiinţă – spirit, suflet şi
trup.” – Ibid., p. 473.

b. Care va fi experienţa credinciosului cu adevărat convertit? Ce
face un astfel de credincios atunci când răspunde chemării la
pocăinţă? 1 Corinteni 15:57.

„Creştinul va simţi îndemnurile păcatului, dar el va menţine o luptă constantă împotriva lui. Aici este nevoie de ajutorul lui Hristos. Slăbiciunea omenească se uneşte cu puterea divină, iar credinţa exclamă: ‚Dar mulţumiri fie
aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!’
(1 Corinteni 15:57).” – Ibid., 469, 470.
„Pocăinţa în care nu se vede schimbare nu este adevărată. Neprihănirea lui
Dumnezeu nu este o haină care să acopere păcatul nemărturisit şi nepărăsit; ea
este un principiu de viaţă care transformă caracterul şi controlează purtarea. Sfinţenia este o predare deplină lui Dumnezeu, este o predare totală a inimii şi a vieţii
faţă de principiile cerului.” – Hristos, Lumina lumii, p. 555, 556 (cap. 61: Zacheu).
„Nimeni nu este un creştin viu decât dacă are o experienţă zilnică în lucrurile lui Dumnezeu şi dacă practică zilnic lepădarea de sine, purtând cu bucurie
crucea şi urmându-L pe Hristos. Fiecare creştin viu va înainta zilnic în viaţa
divină. Şi pe măsură ce înaintează spre desăvârşire, el va experimenta o convertire zilnică faţă de Dumnezeu; şi această convertire nu este completă până
când nu ajunge la desăvârşirea caracterului creştin, o pregătire deplină pentru
retușul final al nemuririi.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 505 (cap. Cuvânt către pastori).
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Joi

7 decembrie

5. DOVADA SFINŢIRII
a. Ce experienţă are loc în inima în care se produce sfinţirea? Care
va fi bucuria specială a acelora care au această experienţă? Psalmii 119:14-16.

„Orice ascultare adevărată vine din inimă. Hristos a lucrat în felul acesta
şi, dacă noi consimţim, El Se va identifica în aşa măsură cu gândurile şi ţintele
noastre, încât va lega inima şi mintea noastră în conformitate cu voinţa Sa,
astfel încât, atunci când ascultăm de El, vom împlini propriile îndemnuri. Voinţa, înnobilată şi sfinţită, va găsi cea mai înaltă plăcere în slujirea Lui. Când
Îl cunoaştem pe Dumnezeu, aşa cum avem privilegiul de a-L cunoaşte, viaţa
noastră va fi o viaţă de continuă ascultare. Printr-o apreciere a caracterului lui
Hristos, printr-o comuniune cu Dumnezeu, păcatul va ajunge pentru noi ceva
odios. ” – Hristos, Lumina lumii, p. 668 (cap. 73: Să nu vi se tulbure inima).

b. Care este dovada acestei sfinţiri? Mica 6:8. Cum cunoaşte păcătosul pocăit calea? 1 Ioan 2:3-6.

„Îndreptăţirea interioară este demonstrată de exprimarea ei în exterior.
Cel care este îndreptăţit în interior nu are o inimă de piatră şi insensibilă, ci, zi
de zi el creşte după modelul lui Hristos, devenind din ce în ce mai puternic.
Cel care a fost sfinţit prin adevăr va avea stăpânire de sine şi va călca pe urmele
paşilor lui Hristos, până ce harul se pierde în slavă.” – The Review and Herald,
4 iunie 1895.

Vineri

9 decembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.
2.
3.
4.
5.

Ce înseamnă a fi sfânt?
Explicaţi diferenţa dintre neprihănirea atribuită şi cea împărtăşită.
Cum se realizează lucrarea de sfinţire?
Ce rezultă din adevărata sfinţire?
Care este dovada că sufletul este sfinţit?
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Lecţia 11

Sabat, 16 decembrie 2017

Neprihănire pentru astăzi
„Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire, este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit. ” (1 Ioan 3:7).
„Neprihănire înseamnă a face ceea ce este drept, căci toţi vor fi judecaţi după
faptele lor. Caracterele noastre se dau pe faţă prin ceea ce facem. Faptele arată
dacă credinţa este sau nu adevărată.” – Parabolele Domnului Hristos, p. 312 (cap.
24: Fără haina de nuntă).
Recomandare pentru studiu: Credinţa şi faptele, p. 91-94.

Duminică

10 decembrie

1. DE CE AVEM NEVOIE DE NEPRIHĂNIRE
a. Ce este neprihănirea şi cui va fi dată ea în dar? Matei 5:6.
„Neprihănirea este sfinţenie, asemănare cu Dumnezeu, şi ‘Dumnezeu este
iubire.’ (1 Ioan 4:16). Neprihănirea este conformarea faţă de Legea lui Dumnezeu, pentru că ‘toate poruncile Tale sunt drepte’ (Psalmii 119:172) şi ‘dragostea este împlinirea Legii’ (Romani 13:10). Neprihănirea înseamnă dragoste, iar
dragostea este lumina şi viaţa lui Dumnezeu. Neprihănirea lui Dumnezeu este
întrupată în Hristos. Noi primim neprihănirea, primindu-L pe El.
Neprihănirea nu se capătă nici prin lupte chinuitoare sau munci istovitoare, nici prin daruri sau sacrificii, ci ea este dată în dar oricărui suflet care
flămânzeşte şi însetează după ea.” - Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 18 (subcap. Ferice de cei flămânzi și însetați...).

b. Încotro trebuie să privim pentru a găsi neprihănirea? Isaia 45:22-25.

„Dacă privim la noi înşine pentru a găsi neprihănirea prin care să putem
fi acceptaţi de Dumnezeu, privim unde nu trebuie, ‘căci toţi au păcătuit şi sunt
lipsiţi de slava lui Dumnezeu’. (Romani 3:23). Trebuie să privim la Isus, pentru
că ‘noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi
suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă’. (2 Corinteni 3:18).
Trebuie să vă găsiţi desăvârşirea privind la Mielul lui Dumnezeu, care îndepărtează păcatul lumii.” – Credinţa şi faptele, p. 108.
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11 decembrie

2. HRISTOS, NEPRIHĂNIREA NOASTRĂ
a. Cum putem face neprihănirea lui Hristos a noastră? Romani 3:24-26.
„Harul Domnului îl va îndreptăţi pe păcătos în mod gratuit, fără merit
sau pretenții din partea sa. Îndreptăţirea este o iertare deplină, completă a păcatului. În momentul în care un păcătos Îl acceptă pe Hristos prin credinţă, în
acea clipă el este iertat. Neprihănirea lui Hristos îi este atribuită.” – Comentarii
Biblice, Noul Testament, vol. 6, p. 1071, (Romani cap. 3).
„Domnul Hristos priveşte în sufletul nostru şi, când vede că ne purtăm povara
cu credinţă, sfinţenia Sa desăvârşită acoperă neajunsurile noastre. Când facem tot
ce putem mai bine, El devine neprihănirea noastră.” – Credinţa şi faptele, p. 102.

b. De ce este atât de important harul în acceptarea neprihănirii lui
Hristos? De ce nu se pune accentul pe fapte în îndreptăţire? Romani 4:3-5.
„Fără harul Domnului Hristos, cel păcătos se află într-o stare neajutorată; nimic nu se poate face pentru el; dar prin harul divin, omului îi este dată
o putere supranaturală, care lucrează în minte, în inimă şi în caracter. Prin
împărtăşirea din harul lui Hristos, păcatul este văzut şi înţeles în natura lui
respingătoare şi, în cele din urmă, este alungat din templul sufletului. Prin har,
noi suntem aduşi în părtăşie cu Hristos, pentru a fi asociaţi cu El în lucrarea
mântuirii. Credinţa este condiţia pe temeiul căreia Dumnezeu a considerat potrivit să le făgăduiască iertarea celor păcătoşi, nu pentru că în credinţă s-ar afla
vreo virtute prin care mântuirea ar fi meritată, ci, deoarece credinţa se prinde de meritele Domnului Hristos, ca remediu pregătit pentru păcat. Credinţa
poate să prezinte ascultarea desăvârşită a Domnului Hristos în locul nelegiuirii
şi neajunsurilor celui păcătos. Când păcătosul crede că Hristos este Mântuitorul lui personal, atunci, conform promisiunilor Sale sigure, Dumnezeu îi iartă
păcatul şi îl îndreptăţeşte fără plată. Sufletul pocăit îşi dă seama că îndreptăţirea lui vine pentru că Domnul Hristos, care a murit pentru el ca Înlocuitor şi
Garant al lui, este jertfa lui de ispăşire şi neprihănirea lui.” – Ibid, p. 100, 101.
„Cele mai bune eforturi pe care le poate face un om prin propria putere
sunt fără valoare în ce priveşte îndeplinirea cerinţelor Legii drepte şi sfinte pe
care a călcat-o; dar, prin credinţa în Hristos, el poate pretinde neprihănirea
Fiului lui Dumnezeu ca fiind întru totul suficientă... Adevărata credinţă îşi însuşeşte neprihănirea lui Hristos, iar cel păcătos este făcut biruitor împreună
cu Hristos; pentru că el este făcut părtaş al naturii divine şi, astfel, divinul şi
omenescul se unesc.”- Ibid, p. 93, 94.
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Marţi

12 decembrie

3. NEPRIHĂNIREA SĂ FIE VĂZUTĂ ÎN FAMILIE
a. Ce este necesar înainte ca noi să ajungem o binecuvântare în familie? Ioan 1:12.
„Cei care L-au primit pe Hristos trebuie să arate în cămin ce a făcut harul
Lui pentru ei. ‘Dar tuturor celor ce L-au primit pe Hristos le-a dat puterea
să devină fii ai lui Dumnezeu, celor ce cred în Numele Său.’ (Ioan 1:12, engl.
KJV). O autoritate conștientă îl străbate pe adevăratul credincios al lui Hristos
și acest fapt face simțită influența în cămin. Aceasta este favorabilă pentru desăvârşirea caracterelor tuturor membrilor familiei.” – Căminul adventist, p. 36
(cap. 5: O puternică mărturie creștină).

b. Ce atitudine trebuie să avem faţă de cei din jurul nostru în cămin? Coloseni 3:12, 13.
„Din fiecare cămin creştin va străluci o lumină împrejur. Iubirea va fi relevată în acţiune. Aceasta se va revărsa asupra tuturor legăturilor familiale,
dovedindu-se prin bunătate, grijă, curtoazie neegoistă.” – Ibid., p. 37.
„Bunătatea reciprocă şi stăpânirea de sine vor face din cămin un paradis şi vor
atrage îngerii cei sfinţi în cercul familiei.” – Ibid., p. 422 (cap. 69: Curtuazie și bunătate).
„Cultivaţi simpatia faţă de semeni. Faceţi ca în cămin să domnească voioşia, bunătatea şi iubirea. Aceasta va spori dragostea pentru exerciţiul religios,
iar datoriile, mari şi mici, vor fi îndeplinite cu o inimă senină.” – Ibid., p. 433
(cap. 70: Voioșia).

c. Care este obiectivul fiecăruia dintre noi, ca membri ai familiei?
Matei 5:14-16.
„Cea dintâi lucrare a creştinilor este să fie uniţi în familie. Apoi, aceasta se
va extinde asupra vecinilor de aproape şi de departe. Cei care au primit lumină
trebuie să lase lumina aceasta să strălucească mai departe, în raze luminoase.
Cuvintele lor, înmiresmate cu dragostea lui Hristos, trebuie să fie o mireasmă
de viaţă spre viaţă.
Cu cât membrii unei familii sunt mai uniţi în lucrarea lor în cămin, cu atât
mai înălţătoare şi favorabilă va fi influenţa pe care tatăl şi mama, fiii şi fiicele o
vor exercita în afara căminului.” – Ibid., p. 37.
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Miercuri

13 decembrie

4. FIIND ASEMENEA LUI HRISTOS LA BISERICĂ
a. Ce atitudine trebuie să avem faţă de alţii? Filipeni 2:3. Cum afectează această atitudine, de asemenea, încrederea noastră în Hristos?
„Nu pentru că am fi neprihăniţi, ci pentru că suntem dependenți păcătoşi,
greşiţi şi neajutoraţi, trebuie să ne încredem în neprihănirea lui Hristos, nu în a
noastră.” – In Heavenly Places, p. 23.

b. Ce considerație specială trebuie sa avem unul faţă de altul în
credinţă? Romani 12:10.
„Aşa cum membrii unei familii adevărate îşi poartă de grijă unul celuilalt,
slujind celor bolnavi, sprijinindu-i pe cei slabi, învăţându-i pe cei neştiutori,
pregătindu-i pe cei lipsiţi de experienţă, tot aşa trebuie ca ‘fraţii în credinţă’
(Galateni 6:10) să îngrijească de cei nevoiaşi şi neputincioşi. Pentru nici un motiv, aceştia nu trebuie trecuţi cu vederea.” – Divina vindecare, p. 201 (cap. Cei
sărmani, lipsiți de ajutor).
„Trebuie să obţinem acea măsură a harului lui Hristos, care ne va permite să
locuim împreună în iubire şi unitate în această viaţă, altfel nu vom putea locui
împreună nici în viaţa viitoare” – Astăzi cu Dumnezeu, p. 372 (29 decembrie).
„Cu cât suntem mai aproape de Hristos, cu atât vom fi mai aproape unul
de celălalt. Dumnezeu este slăvit când poporul Său este unit în acţiune armonioasă.” – Căminul adventist, p. 179 (cap. 27: Un cerc sacru).

c. Care este dovada faptului că noi, ca membrii ai bisericii, L-am
acceptat pe Hristos şi suntem sfinţiţi? Ezechiel 20:12. Ce se întâmplă atunci când nu reuşim să facem neprihănirea lui Hristos
să fie a noastră?
„Nicio altă instituţie (doctrină) încredinţată iudeilor n-a urmărit aşa de
mult să-i deosebească de neamurile din jurul lor cum a făcut-o Sabatul. Dumnezeu a intenţionat ca păzirea lui să-i desemneze drept închinători ai Săi. Acesta trebuia să fie un semn al despărţirii lor de idolatrie, al legăturii lor cu adevăratul Dumnezeu. Dar, pentru a sfinţi Sabatul, şi oamenii trebuie să fie sfinţi.
Prin credinţă, ei trebuie să ajungă părtaşi la neprihănirea lui Hristos. . . .
Când iudeii s-au depărtat de Dumnezeu şi n-au mai căutat ca prin credinţă
să-şi însuşească neprihănirea lui Hristos, Sabatul şi-a pierdut pentru ei însemnătatea pe care o avea.” – Hristos, Lumina lumii, p. 283 (cap. 29: Sabatul).
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Joi

14 decembrie

5. FIIND UN ADEVĂRAT MISIONAR ÎN LUME
a. Cum putem să reflectăm cu adevărat pe Hristos şi neprihănirea
Sa pentru cei din jurul nostru? Ioan 15:4, 5.
„Prin cuvintele şi faptele noastre, noi putem dezvălui puterea adevărului ce
transformă caracterul. Putem fiecare din noi să revelăm faptul că depindem de
neprihănirea lui Hristos, nu de o neprihănire produsă de noi înşine. Noi putem
rămâne in Hristos, aşa cum ramura rămâne în viţă, având o legătură aşa de vie cu
El, încât să ne facă plăcere sa lucrăm întocmai cum El a lucrat, pentru a fi un ajutor
și o binecuvântare pentru fraţii noştri. Putem face lucrarea lui Hristos, săvârşind
lucruri care sunt plăcute înaintea Lui.” – Ellen White 1888 Materials, p. 137, 138.

b. Ce calitate al lui Dumnezeu ar trebui să căutăm să punem în
aplicare, în relaţiile noastre cu alţii? Psalmii 119:88; 69:16.
„Trebuie să nu fim egoişti, ci să căutăm mereu ocazii, chiar în lucrurile
mici, de a ne arăta mulţumirea pentru bunăvoinţa pe care ne-au arătat-o alţii şi
să căutăm ocazii de a-i înveseli pe alţii, de a-i însenina şi de a le uşura durerile
şi poverile prin fapte de bunătate şi mici fapte de iubire. Aceste atenţii pline de
grijă, care, începând din familiile noastre, se extind în afara cercului familial,
vor contribui la suma fericirii vieţii noastre; iar neglijarea acestor lucruri mici
însumează amărăciunea şi durerea vieţii noastre...
Este imposibil să fii într-o relaţie cu Hristos şi totuşi să fii lipsit de bunătate
faţă de alţii şi să uiţi drepturile lor.” – Căminul adventist, p. 428 (cap. 69: Curtuazie
și bunătate).

Vineri

15 decembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Unde trebuie să căutăm acceptarea lui Dumnezeu?
2. Cum îl iartă Isus pe păcătos? Cât de completă este această iertare?
3. De unde trebuie sa începem lucrarea noastră de creştini şi ce implică aceasta?
4. În cazul în care nu reuşim să trăim in dragoste şi unitate cu fraţii
noştri aici, ce speranţă avem pentru viaţa viitoare? Cum trebuie să
ne tratăm unii pe alţii?
5. Cum putem arăta dragostea lui Dumnezeu faţă de alţii? Dacă suntem lipsiți de amabilitate, ce dezvăluie acest lucru?
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Lecţia 12

Sabat, 23 decembrie 2017

Desăvârşiţi în Hristos
„Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi
stăpâniri.” (Coloseni 2:10).
„Prin credinţa în Hristos, orice deficienţă a caracterului poate fi reparată,
fiecare întinare curăţită, fiecare greşeală corectată, fiecare lucru în care excelăm
dezvoltat.” – Educaţie, p. 257 (cap. Credința și rugăciunea).
Recomandare pentru studiu: Minte, caracter şi personalitate, vol. 1, p. 27-37
(cap. 4: Influențele spirituale și mintea).

Duminică

17 decembrie

1. CHEMAŢI SĂ FIM DESĂVÂRŞIŢI
a. Ce ne-a chemat Isus să fim aici, în această lume? Matei 5:48.
„Idealul lui Dumnezeu pentru copiii Săi este mai înalt decât cel mai înalt
gând la care poate ajunge o minte omenească. ‘Fiţi desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.’ Porunca aceasta este o făgăduinţă. Planul
de mântuire urmăreşte recuperarea noastră totală de sub puterea lui Satana.
Hristos desparte totdeauna sufletul pocăit de păcat. El a venit să nimicească
lucrările diavolului şi a luat măsuri ca Duhul Sfânt să fie dat oricărei fiinţe care
se pocăieşte, pentru a o feri de păcat.” – Hristos, Lumina lumii, p. 311 (cap. 31:
Predica de pe munte).

b. Cu al cui chip trebuie să se conformeze perfect vieţile noastre?
Romani 8:29.

„Idealul caracterului creştin este asemănarea cu Hristos. După cum Fiul
omului a fost desăvârşit în viaţa Sa, tot aşa şi urmaşii Lui trebuie să fie desăvârşiţi în viaţa lor. În toate lucrurile, Isus a fost făcut asemenea fraţilor Săi. El
S-a făcut trup, aşa cum suntem şi noi. A fost flămând, însetat şi obosit. El a fost
întărit prin hrană şi înviorat prin somn. El a împărtăşit viaţa omului; cu toate
acestea, a fost Fiul nevinovat al lui Dumnezeu. El era Dumnezeu în trup. Caracterul Lui trebuie să fie caracterul nostru.” – Ibid., p. 311.
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Luni

18 decembrie

2. DESĂVÂRȘIȚI Î N HRISTOS, ASTĂZI
a. Ce declaraţie încurajatoare este făcută, după ce am experimentat
iertarea păcatelor şi naşterea din nou? Coloseni 2:10 (engl. KJV:
Voi sunteți desăvârșiți în El,...)
„Prin propriile fapte bune nu vom putea să atingem niciodată desăvârşirea.
Cel care îl priveşte pe Isus prin credinţă, îşi respinge propria neprihănire. El se
vede pe sine ca fiind nedesăvârşit, îşi vede pocăinţa ca fiind insuficientă, şi consideră cea mai puternică credinţă ca fiind doar o slăbiciune, sacrificiul lui cel mai
costisitor drept sărăcăcios, în timp ce se afundă în umilinţă, la piciorul crucii. Totuşi o voce îi vorbeşte din scrierile Cuvântului lui Dumnezeu. Cu uimire, el aude
solia: ‘Voi sunteți desăvârșiți în El’. Ca urmare, în sufletul lui este o pace deplină.
El nu mai trebuie să lupte pentru a găsi vreo vrednicie de sine, vreo faptă meritorie prin care să obţină favoarea lui Dumnezeu.” – Credinţa şi faptele, p. 107, 108.

b. Fiind îndreptăţiţi prin credinţă, în ce condiţie trebuie să rămânem în continuare? Coloseni 4:12 (u.p.).
„Domnul Isus acţionează prin intermediul Spiritului Sfânt, pentru că acesta este reprezentantul Său. Prin Spiritul Sfânt, El insuflă sufletului viaţă spirituală, îndreptând energiile spre bine, curăţind sufletul de poluare morală şi
făcându-l potrivit pentru Împărăţia Sa. Isus are multe binecuvântări de dat şi
daruri bogate de împărţit printre oameni. El este minunatul Sfătuitor, infinit
în înţelepciune şi putere; şi dacă vrem să recunoaştem puterea Spiritului Său
şi ne vom supune să fim modelați de acesta, vom fi desăvârșiți. Ce gând este
acesta! ‘Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi sunteți
desăvârșiți în El.’ (Coloseni 2:9, 10).” – Înalta noastră chemare, p. 152 (26 mai).

c. Ca mijlocitor al nostru, ce nu încetează Isus să facă pentru cei
care rămân statornici în El, prin credinţă? Evrei 7:25 (u.p.).
„Domnul Isus Se află în Sfânta Sfintelor, intrând acum în prezenţa lui Dumnezeu pentru noi. Acolo, Hristos nu încetează să-şi prezinte poporul, clipă de clipă,
ca fiind desăvârşit în El. Totuşi, faptul că suntem reprezentaţi în acest fel înaintea
Tatălui, nu trebuie să ne facă să ne imaginăm că putem să abuzăm de mila Sa şi să
devenim neglijenţi, indiferenţi şi plini de îngăduinţă de sine. Domnul Hristos nu
este slujitorul păcatului. Noi suntem desăvârşiţi în El, acceptaţi în Cel Preaiubit,
numai cât timp rămânem în El prin credinţă.” – Credinţa şi faptele, p. 107.
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19 decembrie

3. ASCULTAREA ACCEPTABILĂ ASTĂZI
a. Ce adevăr esenţial trebuie să înţelegem, în eforturile noastre de
a-L mulţumi pe Dumnezeu? Filipeni 2:12, 13.
„Acela care încearcă să ajungă la cer prin faptele lui de păzire a legii încearcă
o imposibilitate. Omul nu poate fi mântuit fără ascultare, dar faptele sale nu trebuie să fie despre sine; Hristos trebuie să lucreze în el voinţa, după propriul Său
plac. Dacă un om s-ar putea salva prin propriile fapte, înseamnă că se poate găsi
ceva în el, în care să se veselească. Efortul pe care îl face omul, în propria sa putere, pentru a obţine mântuirea, este reprezentat de jertfa lui Cain. Fără Hristos,
tot ceea ce face omul este întinat de egoism şi păcat; dar tot ce este săvârşit prin
credinţă este bine primit de Dumnezeu. Când căutăm să câştigăm cerul prin meritele lui Hristos, sufletul progresează. Privind la Isus, autorul şi desăvârșitorul
credinţei noastre, vom înainta din tărie în tărie, din biruinţă în biruinţă; căci prin
Hristos, harul lui Dumnezeu a săvârşit întreaga noastră mântuire.” – Solii alese,
vol. 1, p. 364 (cap. 56: Un adevăr care poartă acreditarea divină).

b. Ale cui eforturi şi servicii religioase au eşuat în a primi acceptarea lui Dumnezeu şi de ce? Luca 18:11, 12.
c. Numai cum sunt acceptate de Dumnezeu faptele noastre bune?
Evrei 7:25.
„Serviciile religioase, rugăciunile, laudele şi mărturisirea plină de pocăinţă a
păcatului se înalţă spre sanctuarul ceresc din inima credincioşilor adevăraţi, asemenea fumului de tămâie, dar, pentru că trec prin canalele decăzute ale naturii
omeneşti, ele sunt aşa de întinate încât, dacă nu ar fi curăţite de neprihănirea Mântuitorului nostru, care stă la dreapta Tatălui, nu ar avea niciodată valoare înaintea
lui Dumnezeu. Ele nu se înalţă în curăţie şi, dacă Mijlocitorul care Se află la dreapta
lui Dumnezeu nu ar prezenta şi nu ar curăţi totul prin neprihănirea Sa, ele nu ar
fi vrednice de a fi primite de Dumnezeu. Toate jertfele de tămâie care se înalţă
din tabernacolele pământeşti, trebuie să fie îmbibate de picăturile curăţitoare ale
sângelui lui Hristos. El ţine înaintea Tatălui cădelniţa meritelor Sale, în care nu este
nici o urmă de decădere pământească. El adună în cădelniţa aceasta rugăciunile,
laudele şi mărturisirile poporului Său şi pune lângă acestea neprihănirea Sa desăvârşită. Astfel, înmiresmată cu meritele jertfei de ispăşire a lui Hristos, jertfa plăcut
mirositoare se înalţă înaintea lui Dumnezeu, fiind într-un totul vrednică de primit.
Apoi sunt date răspunsuri pline de har.” – Ibid., p. 344.
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20 decembrie

4. FIIND DESĂVÂRŞIŢI ASTĂZI
a. Rămânând în Hristos şi având asigurarea deplină că Dumnezeu
ne-a primit, ce trebuie să facem acum? Evrei 6:1.
„Nu vom putea niciodată să primim pacea Lui Dumnezeu, dacă sufletele
noastre sunt întinate. Trebuie să avem chipul perfect al lui Hristos. Fiecare gând
trebuie adus în supunere faţă de voia lui Hristos. Aşa cum s-a exprimat marele
apostol, trebuie să ajungem ‘la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos.’Nu vom
atinge niciodată această condiţie, fără eforturi serioase. Trebuie să ne luptăm zilnic împotriva răului exterior şi al păcatului interior, dacă dorim să ajungem la
perfecţiunea caracterului creştin.” – Solii alese, vol. 3, p. 148 (cap. 20: Principiile
prezentate de Ellen White în lucrarea ei de slujire timpurie).

b. În cele mai bune eforturi ale nostre de a ne supune Domnului, ca adevăraţi credincioşi, de unde provine capacitatea noastră de a face aceasta? 2 Corinteni 3:5 (engl. KJV: suficiența noastră vine de la Dumnezeu).
„Hristos este modelul nostru, exemplul perfect şi sfânt ce ni s-a oferit spre
călăuzire. Nu putem egala niciodată acest model; dar Îi putem urma şi semăna,
proporțional capacităţilor noastre.” – Ye Shall Receive Power, p. 369.
„Când în inimă se regăseşte ascultarea faţă de Dumnezeu şi se depun eforturile în acest scop, Isus acceptă caracterul şi efortul, ca fiind cel mai bun serviciu adus; El compensează lipsurile prin meritul Său divin.” – Solii alese, vol. 1,
p. 382 (cap. 60: Relația dintre credință și fapte).
„Isus îi iubeşte pe copiii Săi, chiar dacă greşesc...El nu îi scapă de sub privire, iar atunci când aceştia încearcă să facă ce este mai bine, chemându-L pe
Dumnezeu în ajutor, cu siguranţă că serviciul lor va fi primit, deşi nu este desăvârşit.” – Ibid., vol. 3, p. 195, 196 (cap. 2: Accentul pus pe subiectul mântuirii).

c. Pe măsură ce înaintăm spre desăvârşire, ce revarsă Duhul Sfânt în inimile
noastre? Ce ne va conduce aceasta să facem? Romani 5:5; 1 Ioan 3:18.
„Desăvârşirea caracterului creştin este obţinută atunci când îndemnul de a
ajuta şi a fi o binecuvântare pentru alţii izvorăşte continuu dinăuntru.” – Istoria
faptele Apostolilor, p. 551 (cap. Un martor credincios).
„Acolo unde există credinţă vor apărea şi faptele bune. Bolnavii sunt vizitaţi, săracii sunt îngrijiţi, orfanii şi văduvele nu sunt neglijaţi, cei goi sunt îmbrăcaţi, cei lipsiţi sunt hrăniţi. Hristos a umblat făcând binele, iar când oamenii
sunt uniţi cu El, ei îi iubesc pe copiii lui Dumnezeu, iar blândeţea şi adevărul
le călăuzesc paşii.” – Solii alese, vol. 1, p. 398 (cap. 62: Neprihănirea prin credință).
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21 decembrie

5. ASIGURAREA NOASTRĂ DE MÂNTUIRE
a. Cât de completă este iertarea păcatelor oferită păcătosului care
se căieşte? 1 Ioan 1:9.
„Prin jertfa făcută în favoarea noastră, păcatele pot fi iertate într-un mod
desăvârşit. Încrederea noastră nu se regăseşte în ce poate face omul, ci în ceea
ce Dumnezeu face pentru acesta prin Hristos. Când ne predăm în întregime lui
Dumnezeu şi credem pe deplin, sângele lui Hristos ne curăţă de orice păcat.
Conştiinţa poate fi eliberată de sub condamnare. Prin credinţa în sângele Său,
toți pot fi făcuți desăvârşiți în Isus Hristos. Slavă Domnului că nu avem de-a
face cu imposibilităţi! Putem cere sfinţirea. Putem să ne bucurăm de favorea lui
Dumnezeu. Nu trebuie să ne preocupăm de ceea ce cred Dumnezeu şi Hristos
despre noi, ci cu privire la ce crede Dumnezeu despre Fiul, Înlocuitorul nostru... Domnul dezvăluie, celui care crede şi se pocăieşte, că Hristos primeşte sufletul care se predă, care se lasă modelat şi îmbrăcat după propriul Său chip.”
– Solii alese, vol. 2, p. 32, 33 (cap. Acțiuni independente).

b. Ce asigurare avem astăzi despre capacitatea lui Dumnezeu de a
ne salva de sub puterea păcatului? Iuda 24; Filipeni 1:6.
„Când Hristos domneşte în suflet, acolo se află curăţie, puritate, eliberare de
păcat. Gloria, plinătatea şi desăvârşirea planului Evangheliei sunt împlinite în
viaţă. Acceptarea Mântuitorului aduce strălucirea unei păci depline, a unei iubiri
desăvârşite şi a unei asigurări perfecte. Frumuseţea şi parfumul caracterului lui
Hristos, descoperite în viaţă, atestă faptul că într-adevăr Dumnezeu L-a trimis pe
Fiul Său în lume, pentru a fi Mântuitorul ei...” – Solii către tineret, p. 166 (cap. 46:
Prezența continuă a lui Hristos).

Vineri

22 decembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Explicaţi cum porunca „fiţi dar desăvârşiţi” este şi o făgăduinţă.
2. De ce este atât de importantă mijlocirea lui Isus pentru noi astăzi?
3. Ce este necesar pentru ca toate faptele noastre să fie plăcute înaintea lui Dumnezeu astăzi?
4. Ce înseamnă a fi perfect astăzi pentru credincioşi, la un nivel practic?
5. Cum putem primi astăzi asigurarea perfectă a mântuirii?
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Lecţia 13

Sabat, 30 decembrie 2017

Adevărul central
al soliei îngerului al treilea
„Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea
scaunului de domnie al lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 14:5).
„Câţiva mi-au scris, întrebând dacă solia îndreptățirii prin credință este
solia îngerului al treilea, iar eu am răspuns: ‘Acesta este într-adevăr solia îngerului al treilea.’” – The Review and Herald, 1 aprilie 1890.
Recomandare pentru studiu: Credința prin care trăiesc, p. 209-215 (22 - 28 iulie).

Duminică

24 decembrie

1. RESTAURAREA ADEVĂRURILOR FUNDAMENTALE
a. Care este speranţa Evangheliei şi cum se raportează aceasta la
întreita solie din Apocalipsa 14:6-12? Apocalipsa 14:6 ; Coloseni
1:23, 26-28.
„Domnul Hristos aşteaptă cu mult dor să Se manifeste în Biserica Sa. Când caracterul Domnului Hristos va fi în mod desăvârşit reprodus în poporul Său, atunci
El va veni să-i ia la Sine ca fiind ai Săi.” – Parabolele Domnului Hristos, p. 69 (cap. 3:
Întâi un fir verde...).

b. Ce doctrină importantă a fost restaurată, în urma celei de-a doua
Mişcări Adventiste? Ce au devenit aceşti oameni? Isaia 56:1, 2; 58:12.
“Domnul ne-a trimis solii pentru acest timp, pentru a întemeia creştinismul pe o temelie veşnică, iar toţi cei care cred în adevărul prezent trebuie să
stea în picioare, nu prin propria lor înţelepciune, ci în Dumnezeu; astfel vor
ridica temelia pentru multe generaţii. Ei vor fi înregistraţi în cărţile cerului ca
dregători de spărturi, restauratori ai drumurilor spre o bună locuire. În faţa
celei mai amarnice împotriviri, trebuie să susţinem adevărul, pentru că este
adevăr. Dumnezeu este la lucru prin minţile umane; nu doar omul singur este
cel care lucrează. Marea putere iluminatoare vine de la Hristos; strălucirea
exemplului Său trebuie să fie păstrată înaintea oamenilor în fiecare cuvântare.” – Comentarii Biblice, Vechiul Testament, vol. 4, p. 1152 (Isaia 61).
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Luni

25 decembrie

2. UNITATEA CREDINŢEI
a. Ce fel de înzestrări (daruri, talente, capacităţi) le permit sincerilor credincioşi adventişi să discearnă adevărurile speciale pentru acest timp? 1 Corinteni 12:28.
„Dumnezeu conduce un popor afară din lume, aşezându-l pe platforma
înaltă a adevărului veşnic- poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. El îi
va disciplina şi îi va educa pe cei ce fac parte din poporul Său. Ei nu vor fi în
dezacord, unul crezând ceva, iar altul având o credinţă şi concepţii total opuse,
aşa încât fiecare să lucreze independent de ceilalţi. Prin diversitatea darurilor
şi a responsabilităţilor pe care Dumnezeu le-a rânduit în biserică, ei vor ajunge
cu toţii la unitatea credinţei. Dacă unul îşi urmează propriile păreri cu privire
la adevărul Bibliei, fără a lua în considerare opiniile fraţilor săi, pretinzând că
are dreptul de a avea propriile idei, pe care apoi le impune şi altora, cum poate
să împlinească el atunci rugăciunea lui Hristos?” – Mărturii pentru predicatori,
p. 29, 30 (cap. Problemele cu implicații vaste ale casei de editură).

b. Cum afectează unitatea bisericii mărturia noastră pentru adevăr? Ioan 13:35.
„Unitatea din biserică este cea care permite o exercitare a unei influenţe
conştiente asupra necredincioşilor şi persoanelor lumeşti.” – That I May Know
Him, p. 153.
„Unitatea şi dragostea noastră unii faţă de ceilalţi sunt acreditările noastre,
prin care mărturisim lumii că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său pentru a-i mântui
pe păcătoşi. ” – Astăzi cu Dumnezeu, p. 120 (21 aprilie).

c. Ce ar fi fost posibil dacă cei credincioşi ar fi acceptat cu toată
credinţa darul neprihănirii lui Hristos? Efeseni 4:13.
„Duhul Sfânt, Mângâietorul, Cel pe care Isus a spus că-L va trimite în
lume, este Cel care va schimba caracterele noastre după chipul lui Hristos; iar
când aceasta se va întâmpla, vom reflecta, ca într-o oglindă, slava Domnului.
Astfel, caracterul celui ce privește la Hristos în acest fel, se aseamănă cu al Lui,
încât cine-l privește poate vedea însuşi caracterul lui Hristos strălucind ca întro oglindă. Fără să percepem, suntem schimbați zi după zi din propriile noastre
căi și dorințe, în căile și voința lui Hristos, în frumusețea caracterului Său. În
acest fel creștem în Hristos și reflectăm inconștient chipul Său.” – The Review
and Herald, 28 aprilie 1891.
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Marţi

26 decembrie

3. JUDECATA
a. Ce scenă măreaţă i-a fost arătată profetului Daniel şi când a început? Cum este asociată slujirea lui Hristos cu aceasta? Daniel 7:9,
10, 13, 14; 1 Ioan 2:1; Daniel 8:14.

„[Daniel 7:13, 14 – citat.] Venirea lui Hristos descrisă aici nu este a doua
Sa venire pe pământ. El vine la Cel Îmbătrânit de zile, în cer, pentru a primi
stăpânirea, slava și o împărăție care-I vor fi date la încheierea lucrării Sale de
Mijlocitor. Această venire, și nu a doua Sa venire pe pământ, a fost prevestită
în profeție ca urmând să aibă loc la încheierea celor 2300 de zile, în anul 1844.
Însoțit de îngeri cerești, Marele nostru Preot intră în Sfânta Sfintelor și acolo Se
înfățișează înaintea lui Dumnezeu, pentru a îndeplini ultimele acte ale slujirii
Sale în favoarea omului — pentru a îndeplini lucrarea judecății de cercetare și
pentru a face ispășire pentru toți aceia care au fost îndreptăţiţi la binefacerile
ei.” – Tragedia veacurilor, p. 480 (cap. 28: În fața raportului vieții).

b. Dacă am acceptat neprihănirea atribuită a lui Hristos şi am trăit
prin puterea neprihănirii Sale, cum ar trebui să stăm la această
judecată? Eclesiastul 12:14; Matei 12:36, 37.

„Pentru toți aceia care s-au pocăit cu adevărat de păcat și prin credință
au apelat la sângele lui Hristos ca jertfă ispășitoare, s-a scris iertare în dreptul
numelui lor în cărțile cerului; pentru că au devenit părtași ai neprihănirii lui
Hristos, iar caracterele lor au fost găsite în armonie cu Legea lui Dumnezeu,
păcatele lor vor fi șterse, iar ei vor fi socotiți vrednici de viața veșnică…
Păcatele, în dreptul cărora nu s-a adus pocăinţă și care n-au fost părăsite
nu vor fi iertate și nici șterse din cărțile de aducere aminte, ci vor sta ca mărturie împotriva păcătosului în ziua lui Dumnezeu. Poate că faptele rele au fost
săvârșite la lumina zilei sau în întunericul nopții; dar ele au fost deschise și descoperite înaintea Aceluia cu care avem de-a face. Îngerii lui Dumnezeu au fost
martori la fiecare păcat și l-au înregistrat în rapoartele care nu greșesc. Păcatul
poate fi ascuns, negat, acoperit față de tată, mamă, soție, copii și de prieteni;
nimeni altcineva în afară de făptașul vinovat, s-ar putea să aibă nici cea mai slabă bănuială cu privire la păcat; dar acesta este descoperit în fața inteligențelor
cerului… Oamenii pot fi înșelați de cei corupţi cu inima, dar Dumnezeu pătrunde prin toate prefăcătoriile și citește viața interioară.” – Ibid., p. 483, 486.
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Miercuri

27 decembrie

4. ŞTERGEREA PĂCATULUI
a. Ce este dezvăluit despre starea şi caracterul celor care au fost
sfinţiţi în acest timp al sigilării? Apocalipsa 14:1-5.
„Haina fără pată a neprihănirii Domnului Hristos este pusă asupra copiilor lui Dumnezeu, încercaţi, ispitiţi, dar credincioşi. Rămăşiţa cea desconsiderată este îmbrăcată în veşminte de slavă şi niciodată nu vor mai fi mânjiţi de
stricăciunea lumii. Numele lor sunt păstrate în Cartea Vieţii Mielului, cuprinse
printre credincioşii din toate veacurile. Ei au rezistat vicleşugurilor amăgitorului; n-au fost clintiţi de la datoria lor de către răcnetul balaurului. Acum sunt în
siguranță față de vicleşugurile ispititorului.” – Mărturii pentru comunitate, vol.
5, p. 475 (cap. Ioua și îngerul).

b. Ce tranzacție minunată are loc în sanctuarul ceresc, în timpul
judecăţii drepţilor morţi şi apoi a celor vii? Fapte 3:19.
„Am văzut că mulţi neglijau pregătirea atât de necesară şi aşteptau timpul
de ‘înviorare’ şi pe cel al ‚ploii târzii’, care să-i facă în stare să stea în picioare în
ziua Domnului şi să trăiască înaintea Sa. O, pe cât de mulţi i-am văzut în timpul strâmtorării fără adăpost! Ei neglijaseră pregătirea necesară; din această
cauză, ei nu au putut primi înviorarea pe care toţi trebuie s-o aibă ca să poată fi
pregătiţi să trăiască în faţa unui Dumnezeu sfânt.” – Experiențe și viziuni, p. 71
(cap. Pregătirea pentru sfârșit).

c. În ce stare spirituală trebuie să fim când vine Isus? Evrei 12:14;
2 Petru 3:14.
„’Siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace.’ (2 Petru
3:14). Acesta este standardul după care trebuie să tindă fiecare creştin, nu prin
propriile sale puteri, ci prin harul oferit lui de Isus Hristos. Haideţi să ne luptăm
pentru a stăpâni asupra fiecărui păcat şi pentru a fi în stare să verificăm fiecare
expresie chinuitoare, neliniştitoare.” – Înalta noastră chemare, p. 235 (17 august).
„Satana n-a putut găsi nimic în Fiul lui Dumnezeu care să-i fi oferit posibilitatea biruinței. El păzise poruncile Tatălui Său și nu era nici un păcat în El, pe
care Satana să-l poată exploata spre folosul lui. Aceasta este starea în care trebuie să fie găsiți aceia care vor sta în timpul strâmtorării.” – Tragedia veacurilor,
p. 623 (cap. 39: Timpul strâmtorării).
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Joi

28 decembrie

5. CEL NEPRIHĂNIT ÎNVINGE
a. Ce avertizare solemnă este dată pentru a apăra poporul lui Dumnezeu de înşelăciunile bisericilor din ultimele zile? Ce responsabilitate rămâne asupra celor care au această cunoştinţă? Apocalipsa 14:9-11; Ezechiel 33:2-4.
„Solia îngerului al treilea trebuie să fie considerată ca având cea mai mare
importanţă. Este o chestiune de viaţă şi moarte. Impresia lăsată de această solie va fi proporţională cu seriozitatea şi solemnitatea cu care este proclamată
solia.” – Comentarii Biblice, Noul Testament, vol. 7, p. 980 (Apocalipsa, cap. 14).

b. Ce se spune despre cei care sunt învingători şi sunt, astfel, pregătiţi
să-L întâlnească pe Isus la a doua venire a Sa? Apocalipsa 14:12.
„Poporul ales al lui Dumnezeu - cei care, pe acest pământ, au dat mărturie loială despre credinţa lor. Cine sunt ei? Aceia care au păzit poruncile lui
Dumnezeu şi au păstrat mărturia lui Isus Hristos; aceia care L-au avut pe Cel
Răstignit drept Mântuitor al lor.” – Ibid., p. 981.
„Nu este de ajuns să credem despre Hristos; trebuie să credem în El. Singura credinţă care ne va fi de folos este aceea care-L are pe El ca Mântuitor
personal, care-şi însuşeşte meritele Lui. Mulţi consideră credinţa ca o părere.
Credinţa mântuitoare este un contract prin care cei ce-L primesc pe Hristos se
unesc prin legământ cu Dumnezeu. Credinţa adevărată este viaţă. O credinţă
vie înseamnă o creştere a vigorii, o încredere deplină, prin care credinciosul
devine o putere cuceritoare.” – Hristos, Lumina lumii, p. 347 (cap. 36: Atingerea
credinței).

Vineri

29 decembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. În ce sens trebuie să fim “dregători de spărturi”?
2. De ce este atât de importantă unitatea în biserică? Cum putem să o
punem în aplicare?
3. Ce condiţie trebuie să împlinim, pentru a ni se şterge păcatele?
4. Cum putem ajunge la standardul de caracter pe care Dumnezeu îl
cere?
5. De ce nu este îndeajuns să credem despre Hristos? Ce înseamnă aceasta?
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Sugestii pentru ora de studiu din Sabat, după amiază:

Decembrie

Noiembrie Octombrie

Mărturii pentru comunitate, vol. V
7 – cap. 55: Purtarea în casa lui Dumnezeu
14 – cap. 56: Religia și educația științifică
21 – cap. 57: Educația copiilor noștri
28 – cap. 58: Primejdii care îi confruntă pe tineri
4 – cap. 59: Lectura potrivită pentru copii
11 – cap. 60: Sfaturi pentru cei tineri
18 – cap. 61: Spirit lumesc
25 – cap. 62-63: Sfințenia practică & O slujbă duhovnicească
2 – cap. 63: O slujbă duhovnicească
9 – cap. 64: Influențe lumești
16 – cap. 65: Nevoi ale instituțiilor noastre
23 – cap. 66: Instituțiile noastre din Battle Creek
30 – cap. 67: Ședințele comitetelorde conducere
Apusul soarelui*) pentru diferite zone ale ţării:

Octombrie
6. B: 18:47; CT: 18:37; IS: 18:36; SV: 18:44; MS: 18:51; SM: 18:57; AR: 19:05
13. B: 18:34; CT: 18:24; IS: 18:25; SV: 18:30; MS: 18:38; SM: 18:44; AR: 18:52;
20. B: 18:23; CT: 18:13; IS: 18:13; SV: 18:17; MS: 18:26; SM: 18:30; AR: 18:39;
27. B: 18:12; CT: 18:02; IS: 18:01; SV: 18:05; MS: 18:14; SM: 18:18; AR: 18:28.

Noiembrie
3. B: 17:02; CT: 16:52; IS: 16:50; SV: 16:54; MS: 17:03; SM: 17:07; AR: 17:17;
10. B: 16:53; CT: 16:44; IS: 16:40; SV: 16:44; MS: 16:54; SM: 16:57; AR: 17:08;
17. B: 16:46; CT: 16:37; IS: 16:32; SV: 16:36; MS: 16:46; SM: 16:49; AR: 17:00;
24. B: 16:41; CT: 16:31; IS: 16:32; SV: 16:30; MS: 16:40; SM: 16:43; AR: 16:54.

Decembrie
1. B: 16:37; CT: 16:28; IS: 16:22; SV: 16:25; MS: 16:36; SM: 16:38; AR: 16:51;
8. B: 16:36; CT: 16:27; IS: 16:20; SV: 16:23; MS: 16:34; SM: 16:36; AR: 16:49;
15. B: 16:37; CT: 16:27; IS: 16:20; SV: 16:24; MS: 16:35; SM: 16:37; AR: 16:49;
22. B: 16:40; CT: 16:30; IS: 16:23; SV: 16:26; MS: 16:38; SM: 16:39; AR: 16:52,
29. B: 16:44; CT: 16:35; IS: 16:28; SV: 16:31; MS: 16:43; SM: 16:44; AR: 16:57.
*) Apusul de soare a fost indicat folosind site-ul: www.astro-urseanu.ro/rasarit_soare_blank.html

