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PREFAŢĂ
Trăim în Ziua antitipică a Ispășirii. Ce înseamnă aceasta? Este un simplu detaliu sau are acum acest lucru într-adevăr scopul de a avea impact asupra vieții
zilnice, asupra planurilor de viitor și chiar asupra tiparelor de gândire ale fiecăruia
dintre noi?
Mulți nu conștientizează că, prin natura sa, fiecare ființă umană este păcătoasă.
Suntem înclinați spre egoism și tindem să violăm legea morală sfântă a celor Zece
Porunci, care a fost proiectată personalizat, cu drag, pentru fericirea noastră.
Cu toate acestea, „pe când noi eram încă păcătoși, Fiul lui Dumnezeu a murit
pentru noi. Lăsând deoparte mantia regească și cununa împărătească și îmbrăcând
divinitatea cu umanitate, El S-a coborât la nivelul nostru pentru a ne salva din robia păcatului. De dragul nostru El a devenit sărac, pentru ca prin sărăcia Lui noi să
putem fi făcuți bogați. El a venit pe acest pământ pentru a-Și ocupa poziția de cap
al omenirii. El a primit în locul nostru lovitura dreptății divine.” – Australasian Union
Conference Record, 2 aprilie 1901.

„Hristos Se află în sanctuarul ceresc și El este acolo pentru a face ispășire pentru poporul Lui. El este acolo pentru a-I prezenta Tatălui Său coasta rănită și mâinile Lui pironite. El este acolo pentru a pleda pentru Biserica Lui care se află pe pământ. El curăță sanctuarul de păcatele poporului. Care este lucrarea noastră? – Este
datoria noastră de a fi în armonie cu lucrarea lui Hristos. Prin credință trebuie să
lucrăm cu El, să fim în unire cu El.
Tot cerul este interesat de lucrarea care se desfășoară în această lume. Se are în
vedere pregătirea unui popor pentru ziua mare a lui Dumnezeu care este aproape;
și nu ne putem permite să-l lăsăm pe Satan să-și arunce umbra asupra căii noastre și să ascundă din fața privirii noastre pe Isus și iubirea Lui infinită. Trebuie să
obținem de la Hristos exact ajutorul de care avem nevoie.” – The Review and Herald,

28 january 1890.

„Hristos S-a angajat personal să fie înlocuitorul și garantul nostru și El nu neglijează pe nimeni. El, Cel care nu putea privi ființele umane expuse la ruină veșnică
fără să-Și dea sufletul la moarte în dreptul lor, va privi cu milă și compasiune fiecare
suflet care conștientizează că nu se poate salva singur.
El nu va privi asupra niciunei persoane care se roagă tremurând, fără să o ridice. El, Cel care prin jertfa proprie a oferit omului o rezervă infinită de putere morală,
nu va da greș în a-Și manifesta puterea în dreptul nostru. Putem să aducem păcatele
și întristările noastre la picioarele Lui; pentru că El ne iubește. Fiecare privire și fiecare cuvânt al Lui solicită încrederea noastră. El va forma și va modela caracterele
noastre după voința Lui.” – Parabolele Domnului Hristos, p. 157, cap. 13: Doi închinători.
În timp ce studiem aceste lecții pentru următoarele trei luni, vom coopera cu
Duhul Lui Sfânt, permițându-I să facă aceasta?
Departamentul Școlii de Sabat al Conferinței Generale
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Sabat, 5 octombrie 2019
Darul Sabatului Întâi
pentru o biserică în
Las Vegas, NV (SUA)
Las Vegas, Nevada, SUA, este
un oraș-stațiune cu renume internațional, cunoscut în primul rând
pentru jocurile de noroc, cumpărături, restaurante rafinate, distracții și viața de noapte. Supranumit Capitala Mondială a Distracțiilor, acesta este renumit pentru mega-hoteluri tip cazinou și pentru activitățile asociate, care îl fac o destinație turistică de top. Populația orașului a
crescut cu 85,2% din 1990 și continuă să crească rapid – conform unei estimări în
2013 populația este de 603.488 cu o populație regională de 2.027.828.
„În stațiunile de sănătate ale lumii și în centrele cu trafic turistic, aglomerate
cu mii de căutători după sănătate și plăcere, trebuie amplasați slujbași și colportori
capabili să atragă atenția mulțimilor. Acești lucrători să vegheze pentru a identifica
ocaziile de a prezenta solia pentru acest timp.” – Slujitorii Evangheliei, p. 352 (subcap.

Centrele comerciale și turistice).

În 2013, inspirată de citatul de mai sus, Conferința Generală a investit în ceea
ce părea a fi o misiune imposibilă – deschiderea unei biserici în Las Vegas. Tineri
au mers neobosiți din casă în casă, în căldura zilei, făcând colportaj două săptămâni; profesioniștii medicali au susținut seminarii de sănătate și evangheliștii au
proclamat curajos adevărul prezent prin seminarii de profeție. Întrucât orașul este
cunoscut, în principal, pentru viața de noapte, localnicii lucrează noaptea și dorm
ziua. Așa că foarte puțini au participat la adunările de evanghelizare. Dar cei care au
venit au manifestat un mare interes și și-au dat acordul pentru vizite personale și
pentru studii biblice. După patru ani de vizite și studii biblice prin intermediul pastorilor care călătoreau acolo din diferite zone, prin harul lui Dumnezeu, numărul
familiilor interesate a crescut extrem de mult și aceștia și-au investit banii câștigați
cu trudă, pentru a susține lucrarea misionară din orașul lor. Jertfirea lor de sine a
fost răsplătită când un misionar și soția lui s-au mutat în Las Vegas și 19 din cei ce
studiau Biblia au fost botezați în mai 2013.
Astăzi biserica din Las Vegas continuă să crească și frații continuă sacrificiile,
dar ei doresc să evanghelizeze și să se extindă mai mult. Ei economisesc fiecare
bănuț pentru a cumpăra sau a clădi o biserică proprie, dar au nevoie de ajutorul
nostru, prin contribuția fraților din întreaga lume. Vă rugăm să manifestați sprijinul
vostru generos pentru darul din acest Sabat întâi. Vă mulțumim!
Frații și surorile voastre din Las Vegas
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Lecția 1

Sabat, 5 octombrie 2019

Nevoia noastră de ispășire
„Ne bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos,
prin care am primit acum ispășirea.” (Romani 5:11, engl. KJV).
„Calvarul rămâne ca memorial al jertfei deosebite cerute pentru a ispăși
pentru călcarea legii divine.” – Calea către Hristos, p. 33, cap. 3: Pocăința.
Recomandare pentru studiu: Calea către Hristos, pp. 23-35, cap. 3: Pocăința.

Duminică

29 septembrie

1. UN ÎNCEPUT PERFECT
a. Descrieți starea spirituală pe care a oferit-o inițial Dumnezeu
lui Adam și Evei, primii membri ai rasei umane. Geneza 1:27, 31.
Geneza 1:27: „Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul
lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.”

Geneza 1:31: „Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune.
Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a șasea.”
„Nu a existat niciun păcat și niciun semn al decăderii în Edenul slăvit. Îngerii lui Dumnezeu conversau liber și afectuos cu perechea sfântă.
Cântăreții intonau imnurile lor libere, fericite de laudă față de Creator. Animalele liniștite în inocență fericită se jucau cu Adam și Eva, ascultând de
cuvântul lor. În deplinătatea maturității, Adam era cea mai nobilă dintre lucrările Creatorului.
Nicio umbră nu se interpunea între ei și Creatorul lor. Ei Îl cunoșteau pe
Dumnezeu ca Tatăl lor binefăcător și în toate lucrurile voința lor era în conformitate cu voința lui Dumnezeu. Iar caracterul lui Dumnezeu era reflectat
în caracterul lui Adam.” – Căminul adventist, pp. 26, 27, cap. 3: Căminul din Eden,
un model.

b. Ce făcea viața din Eden extrem de satisfăcătoare? Geneza 1:28; 2:8, 19.

Geneza 1:28: „Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările
cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ.”
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2019
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Geneza 2:8, 19: „Apoi, Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit,
și a pus acolo pe omul pe care-l întocmise... (19) „Domnul Dumnezeu a făcut din
pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om, ca să
vadă cum are să le numească, și orice nume pe care-l dădea omul fiecărei viețuitoare, acela-i era numele.”

„Pentru Adam și Eva în căminul lor din Eden, natura era plină de
cunoștința lui Dumnezeu, oferind instruire divină. Înțelepciunea vorbea
ochiului și era primită în inimă; deoarece ei comunicau cu Dumnezeu prin
lucrările create de El.” – Parabolele Domnului Hristos, p. 18, cap. 1: Învățături din

parabole.

Luni

30 septembrie

2. DESĂVÂRŞIRE ALTERATĂ
a. Ce a distrus fericirea în Eden? Geneza 2:16, 17; 3:6.
Geneza 2:16, 17: „Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poți să

mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit.”

Geneza 3:6: „Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că
pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat; a dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el.”

„Adam și Eva și-au auto-sugerat că o problemă așa minoră precum
mâncarea fructului interzis nu poate avea drept rezultat consecințe atât de
teribile cum a declarat Dumnezeu. Dar această chestiune minoră era călcare
a Legii sfinte și neclintite a lui Dumnezeu și Îl despărțea pe om de Dumnezeu.” – Calea către Hristos, p. 33, cap. 3: Pocăința.

b. Cum a afectat această problemă întreaga noastră planetă? Romani 8:22.

Romani 8:22: „Dar ştim că, până în ziua de azi, toată firea suspină şi suferă durerile naşterii.”

„[Problema mâncatului din fructul interzis] a deschis lumii noastre poarta
pentru un potop de moarte și durere nespusă. Generație după generație s-a
ridicat de pe pământul nostru un continuu strigăt de jale și întreaga creațiune
geme și suferă împreună în durere, drept consecință a neascultării omului.
Cerul însuși a simțit efectele răzvrătirii lui împotriva lui Dumnezeu.” – Ibid.
6
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c. Ce trebuie să conștientizăm despre tendința continuă a rasei
noastre, de când sămânța răzvrătirii a intrat în inima omului
pentru a o corupe? Eclesiastul 7:29.
Eclesiastul 7:29: „Numai iată ce am găsit: că Dumnezeu a făcut pe oameni fără
prihană, dar ei umblă cu multe șiretenii.”

„Să nu considerăm păcatul ca un lucru neînsemnat.
Fiecare călcare a legii, fiecare neglijare sau respingere a harului lui Hristos se răsfrânge asupra propriei tale persoane; el împietrește inima, corupe
voința, tocește înțelegerea, determinându-te nu doar să fii mai puțin înclinat să te supui, ci și mai puțin capabil de a te preda insistențelor gingașe ale
Duhului Sfânt al lui Dumnezeu.
Mulți își liniștesc o conștiință încărcată cu gândul că pot schimba un
curs al răului când aleg ei; că pot trata cu indiferență invitațiile harului și
totuși să fie iar și iar impresionați. Ei cred că, după ce sfidează Duhul harului, după ce își pun influența de partea lui Satan, într-un moment de strâmtorare teribilă își pot schimba calea. Dar aceasta nu este atât de ușor de realizat. Experiența, educația de o viață au modelat atât de profund caracterul
încât puțini mai doresc să dobândească chipul lui Isus.” – Ibid., pp. 33, 34.
Marți

1 octombrie

3. PROBLEMA PĂCATULUI
a. Cum explică Scripturile criza existentă în natura umană și la nivelul întregii noastre planete? 1 Ioan 3:4; 1:8.
1 Ioan 3:4: „Oricine face păcat face și fărădelege; și păcatul este fărădelege.”
1 Ioan 1:8: „Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este
în noi.”

„Nu există nimeni, oricât de serios ar fi în a face tot ce poate mai bine,
care să poată spune: `Nu am niciun păcat.`” – The Upward Look, p. 53.
„Nimic nu este mai clar prezentat în Scriptură ca faptul că Dumnezeu nu
a fost în niciun caz responsabil de apariția păcatului; că nu a fost vreo retragere arbitrară a harului divin, nici vreo deficiență în guvernarea divină care
să fi dat ocazia apariției răzvrătirii. Păcatul este un intrus, pentru prezența
căruia nu poate fi găsită nicio cauză. Acesta este misterios, inexplicabil; a-l
scuza înseamnă a-i lua apărarea. Dacă s-ar putea descoperi o scuză pentru
el sau dacă s-ar putea găsi vreo cauză pentru existența lui, acesta ar înceta
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2019
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să fie păcat. Singura noastră definiție pentru păcat este cea dată în Cuvântul
lui Dumnezeu; acesta este `călcarea Legii`; este rezultatul unui principiu în
război cu marea lege a iubirii, care este temelia guvernării divine.” – Marea
luptă, pp. 492, 493, cap. 29: Originea răului.

b. Cu ce realitate dureroasă trebuie să se confrunte fiecare ființă
umană? Romani 3:23; Isaia 1:5, 6.
Romani 3:23: „Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.”

Isaia 1:5, 6: „Ce pedepse noi să vă mai dea, când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai
rău? Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte! Din tălpi până-n creștet, nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi și carne vie, nestoarse, nelegate și
nealinate cu untdelemn.”

„Lucrarea apostaziei începe prin puțină răzvrătire secretă în inimă împotriva cerințelor Legii lui Dumnezeu. Dorințele nesfinte, ambițiile contrare
legii sunt nutrite și îngăduite și necredința și întunericul separă sufletul de
Dumnezeu. Dacă nu biruim aceste rele, ele ne vor birui.” – Harul uimitor al lui
Dumnezeu, p. 333, 21 noiembrie.

c. Cum consideră Dumnezeu absența dreptății, pe care a cauzat-o
păcatul, și care este soluția Lui? Isaia 59:15, 16.

Isaia 59:15, 16: „Adevărul s-a făcut nevăzut, și cel ce se depărtează de rău este jefuit. Domnul vede, cu privirea mânioasă, că nu mai este nicio neprihănire. El vede
că nu este niciun om și Se miră că nimeni nu mijlocește. Atunci brațul Lui Îi vine în
ajutor și neprihănirea Lui Îl sprijină.”

„În Eden omul a căzut de la nivelul lui înalt și prin păcat a devenit supus
morții. În cer s-a conștientizat faptul că ființele umane pier și compasiunea
lui Dumnezeu a fost trezită. Cu un preț infinit El a conceput un mijloc de
salvare... Nu exista nicio speranță pentru cel vinovat, decât prin Hristos.” –
Mărturii, vol. 8, p. 25, subcap. Răspunderea noastră.

Miercuri

2 octombrie

4. ISPĂŞIT PRIN SÂNGE
a. Ce plan a conceput Dumnezeu anticipat pentru a salva omenirea căzută și de ce era necesar acesta? Iacov 33:24; Geneza
3:17-21.
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Iov 33:24: „Dumnezeu Se îndură de el și zice îngerului: ‘Izbăvește-l, ca să nu se
coboare în groapă; am găsit un preț de răscumpărare pentru el!’ ”
Geneza 3:17-21: „Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai
mâncat din pomul despre care îți poruncisem: ‘Să nu mănânci deloc din el’, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în
toate zilele vieții tale; spini și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp.
În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci
din el ai fost luat; căci țărână ești și în țărână te vei întoarce.” Adam a pus nevestei
sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Domnul Dumnezeu a făcut
lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele.”

„Dumnezeirea a fost mișcată de milă pentru rasa umană și Tatăl, Fiul
și Duhul Sfânt S-au dedicat implementării planului de mântuire. Pentru a
aduce la împlinire acest plan, s-a decis că Hristos, singurul Fiu al lui Dumnezeu, Se va oferi pe Sine ca jertfă pentru păcat.” – Sfaturi pentru sănătate,

p. 222, subcap. Slava Evangheliei.

„După cum vinovăția lui Adam adusese nefericire și moarte, jertfa lui
Hristos avea să aducă viață și nemurire.” – Patriarhi și profeți, pp. 66, 67, cap. 4:

Planul de Mântuire.

b. Ce sistem a fost dat pentru a simboliza jertfa lui Hristos? Geneza 4:4; Leviticul 17:11.
Geneza 4:4: „Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei
lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui.”
Leviticul 17:11: „Căci viața trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneți pe
altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre, căci prin viața din el face
sângele ispășire.»

„Jertfele de sacrificiu au fost rânduite de Dumnezeu ca să fie pentru om
o reamintire permanentă, o recunoaștere plină de căință a păcatului său și
o mărturisire a credinței lui în Răscumpărătorul făgăduit. Ele au scopul de
a imprima asupra rasei umane căzute adevărul solemn că păcatul a fost cel
care a cauzat moartea. Pentru Adam, aducerea primei jertfe a fost o ceremonie din cele mai dureroase. Mâna lui a trebuit să se ridice pentru a lua viața
pe care doar Dumnezeu o putea oferi. A fost pentru prima dată când a asistat la moarte și știa că dacă ar fi fost ascultător de Dumnezeu nu ar fi existat
moartea vreunui om sau a vreunui animal. Când a ucis victima inocentă, el a
tremurat la gândul că păcatul lui trebuie să verse sângele Mielului fără plată
al lui Dumnezeu.” – Ibid., p. 68.
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2019
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„Fără vărsare de sânge nu putea fi vreo iertare a păcatului; și [copii lui
Adam] aveau să-și manifeste credința în sângele lui Hristos, ca ispășitor
promis, prin jertfirea întâilor născuți din turmă.” – Ibid., p. 71.
„Sângele Fiului lui Dumnezeu a fost simbolizat prin sângele victimei
ucise și Dumnezeu dorea să se mențină idei clare și definite cu privire la ce
este sfânt și ce este obișnuit. Sângele era sfânt, în măsura în care doar prin
vărsarea sângelui Fiului lui Dumnezeu putea exista ispășire din păcat.” – Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 55, 16 februarie.

Joi

3 octombrie

5. Ce trebuie să înțelegem cu privire la jertfa realizată în dreptul
nostru și cum trebuie să răspundem la aceasta? Evrei 9:22; Romani 5:8-11.
Evrei 9:22: „Și, după Lege, aproape totul este curățit cu sânge; și fără vărsare de
sânge, nu este iertare.”
Romani 5:8-11: „Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că,
pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult
acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El
de mânia lui Dumnezeu. Căci, dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați
cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Şi nu numai atât, dar ne şi bucurăm
în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea.”

„Isus este jertfa noastră de ispășire. Nu putem să facem ispășire singuri,
dar prin credință putem accepta ispășirea care a fost realizată.” – Solii Alese,
vol. 1, pp. 321, 322, cap. 48: Jertfa noastră de ispășire.

„Când cineva este atras să privească la Isus înălțat pe cruce, el discerne
păcătoșenia umanității. El înțelege că păcatul este cel care L-a biciuit și L-a
crucificat pe Domnul slavei. Înțelege că, în timp ce era iubit cu o gingășie inexprimabilă, viața lui era o scenă continuă de ingratitudine și răzvrătire. El s-a
lepădat de cel mai bun Prieten și a abuzat de cel mai prețios dar al cerului. El
L-a crucificat pentru sine însuși, din nou, pe Fiul lui Dumnezeu și a pironit iarăși
acea inimă sângerândă și rănită. El este despărțit de Dumnezeu printr-o prăpastie de păcat care este largă, întunecată și adâncă și plânge cu inima frântă...
Dumnezeu ne descoperă vinovăția noastră ca să putem alerga la Hristos
și prin El să fim eliberați din robia păcatului și să ne bucurăm de libertatea
de fii ai lui Dumnezeu. În adevărată căință putem veni la piciorul crucii și
putem lăsa acolo poverile.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pp. 9, 10, subcap.

Ferice de cei ce plâng...
10
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„Mântuirea ființelor umane este un demers vast, care cheamă în acțiune
fiecare atribut al naturii divine. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt S-au angajat să-i
facă pe copiii lui Dumnezeu mai mult decât biruitori prin Cel care i-a iubit.
Domnul este îndurător și îndelung răbdător, și nu dorește ca cineva să piară.
El a oferit putere pentru a ne face în stare să devenim biruitori.” – The Review
and Herald, 27 ianuarie 1903.

Vineri

4 octombrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Numiți câteva din cele mai bune caracteristici ale stilului de viață
din Eden.
2. De ce testează Dumnezeu credincioșia și devotamentul nostru în
aspecte aparent neînsemnate?
3. De ce este greșit să-i învinovățim pe Dumnezeu și pe alții pentru
păcatele din viața noastră?
4. Descrieți profunzimea jertfei lui Hristos în dreptul nostru.
5. Cum trebuie să răspund față de ispășirea realizată de Isus
pe cruce?

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2019
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Lecția 2

Sabat, 12 octombrie 2019

Jertfele și sărbătorile solemne
„Iată Mielul lui Dumnezeu care îndepărtează păcatul lumii.”
(Ioan 1:29, trad. engl. KJV).
„Dumnezeu l-a ales pe Israel. El i-a chemat să păstreze în mijlocul
oamenilor cunoștința despre Legea Lui și despre simbolurile și profețiile
care indicau spre Mântuitorul. El dorea ca aceștia să fie ca niște izvoare
de mântuire pentru lume.” – Hristos lumina lumii, p. 27, cap. 2: Poporul ales.
Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeți, pp. 537-542, cap. 52: Sărbătorile
anuale.

Duminică

6 octombrie

1. MIELUL LUI DUMNEZEU SIMBOLIZAT
a. În planul pe care Dumnezeu l-a încredințat evreilor, ce trebuia
să se facă în fiecare zi în scopul de a face ispășire pentru păcat?
Exodul 29:38-41.
Exodul 29:38-41: „Iată ce să jertfești pe altar: doi miei de un an în fiecare zi,

necurmat. Un miel să-l jertfești dimineața, iar celălalt miel, seara. Împreună cu cel
dintâi miel, să aduci a zecea parte dintr-o efă de floare de făină, frământată întrun sfert de hin de untdelemn de măsline, fără drojdii, și o jertfă de băutură de un
sfert de hin de vin. Pe al doilea miel să-l jertfești seara și să aduci împreună cu el o
jertfă de mâncare și o jertfă de băutură ca cele de dimineață; aceasta este o jertfă
mistuită de foc de un miros plăcut Domnului.”

„Slujirea de zi cu zi consta în arderea de tot, jertfa de tămâie de pe altarul de aur și jertfele speciale pentru păcate individuale...
În fiecare dimineață și seară un miel de un an era ars pe altar cu darul
de mâncare corespunzător, simbolizând astfel consacrarea zilnică a națiunii
față de Iehova și dependența lor constantă de sângele ispășitor al lui Hristos. Dumnezeu a poruncit expres ca fiecare jertfă adusă pentru serviciul din
sanctuar să fie `fără cusur.` (Exodul 12:5). Preoții trebuia să examineze toate
animalele aduse ca jertfă și să le respingă pe toate cele la care se descoperea
vreun defect. Doar o jertfă `fără cusur` putea fi un simbol al purității Lui,
care era gata să se dea pe Sine ca `Mielul fără cusur și fără prihană` (1 Petru
1:19).” – Patriarhi și profeți, pp. 352, 353, cap. 30: Cortul și serviciile lui.
12
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„Marea lecție cuprinsă în jertfa fiecărei victime sângerânde, întipărită
cu ocazia fiecărei ceremonii ... era că doar prin sângele lui Hristos există iertare pentru păcate.” – Comentarii biblice ale AZȘ [Comentarii E. G. White], vol. 7,

p. 913, Comentarii la 1 Timotei cap. 2.

Luni

7 octombrie

2. SFÂNT PENTRU DOMNUL
a. Cum este Sabatul zilei a șaptea al lui Dumnezeu distinct de adunările anuale care aveau să simbolizeze planul Lui pentru eliberare din păcat? Leviticul 23:1-3, 37, 38; Coloseni 2:16, 17;
Exodul 20:8-11.
Leviticul 23:1-3, 37, 38: „Domnul a vorbit lui Moise și a zis: „Vorbește copiilor lui
Israel și spune-le: ‘Iată sărbătorile Domnului, pe care le veți vesti ca adunări sfinte,
iată sărbătorile Mele: Șase zile să lucrați, dar ziua a șaptea este Sabatul, ziua de
odihnă, cu o adunare sfântă. Să nu faceți nicio lucrare în timpul ei: este Sabatul
Domnului în toate locuințele voastre.” (37-38) Acestea sunt sărbătorile Domnului, în care veți vesti adunări sfinte, ca să se aducă Domnului jertfe mistuite de foc,
arderi-de-tot, daruri de mâncare, jertfe de vite și jertfe de băutură, fiecare lucru
la ziua hotărâtă. Afară de aceasta, să păziți Sabatele Domnului și să vă aduceți
darurile voastre Domnului, să aduceți toate jertfele făcute pentru împlinirea unei
juruințe și toate darurile voastre făcute de bunăvoie.”
Coloseni 2:16, 17: „Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de
Sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos.”
Exodul 20:8-10: „Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfințești. Să lucrezi șase
zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica
ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în
șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua
a șaptea S-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.”

b. Ce experiență miraculoasă i-a distins pe Evrei de Egiptul antic, o națiune rebelă, care îl respinsese în mod sfidător pe Dumnezeu? Exodul
12:3-13.
Exodul 12:3-13: „Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i: ‘În ziua a zecea
a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă.
Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor; să faceți socoteala cât poate mânca fiecare din mielul
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2019
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acesta. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an; veți putea să luați
un miel sau un ied. Să-l păstrați până în ziua a paisprezecea a lunii acesteia, și toată adunarea lui Israel să-l înjunghie seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea s-o mănânce
chiar în noaptea aceea, friptă la foc, și anume s-o mănânce cu azimi și cu verdețuri
amare. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc: atât capul, cât
și picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața; și
dacă va rămâne ceva din el pe a doua zi dimineața, să-l ardeți în foc. Când îl veți
mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână și să-l
mâncați în grabă, căci sunt Paștele Domnului. În noaptea aceea, Eu voi trece prin
țara Egiptului și voi lovi pe toți întâii născuți din țara Egiptului, de la oameni până
la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului; Eu, Domnul.
Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece
pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului.”

„Aici se cerea o lucrare din partea copiilor lui Israel pe care ei trebuiau
să o realizeze în dreptul lor pentru a demonstra și a manifesta credința prin
faptele lor cu privire la marea eliberare pe care Dumnezeu o adusese pentru
ei. Ca să scape de marea judecată a lui Dumnezeu care era aproape să vină
asupra egiptenilor, semnul cu sânge trebuia să fie văzut pe casele lor. Și li s-a
cerut ca ei și copiii lor să se separe de egipteni și să se adune în casele proprii;
pentru că dacă vreunii din israeliți erau găsiți în casele egiptenilor, ei aveau să
fie doborâți de mâna îngerului distrugător... Când îngerul distrugător a mers
noaptea să-i ucidă pe întâii născuți din rândul oamenilor și pe întâii născuți
din rândul animalelor, el a trecut de casele lor și nici măcar un evreu, care și-a
uns ușiorii ușii cu sânge, nu a fost ucis.” – The Spirit of Prophecy, vol. 1, p. 200.
c. Cum trebuia să fie comemorat acest eveniment? Exodul 12:14; Leviticul 23:5.

Exodul 12:14: „Și pomenirea acestei zile s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului; s-o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri.”
Leviticul 23:5: „În luna întâi, în a paisprezecea zi a lunii, între cele două seri, vor
fi Paștele Domnului.”

„În ziua a paisprezecea a lunii, seara, se sărbătorea Paștele, ceremoniile
lui solemne, impresionante, comemorând eliberarea din sclavia Egiptului
și indicând în viitor spre jertfa care avea să elibereze din robia păcatului.” –
Patriarhi și profeți, 539, cap. 52: Sărbătorile anuale.

d. Ce a urmat după Paște? Exodul 12:15-20; Leviticul 23:6-8.
14
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Exodul 12:15-20: „Timp de șapte zile, veți mânca azimi. Din cea dintâi zi, veți scoate
aluatul din casele voastre, căci oricine va mânca pâine dospită din ziua întâi până în
ziua a șaptea, va fi nimicit din Israel. În ziua dintâi, veți avea o adunare de sărbătoare
sfântă; și în ziua a șaptea, veți avea o adunare de sărbătoare sfântă. Să nu faceți nicio
muncă în zilele acelea; veți putea numai să pregătiți mâncarea fiecărui ins. Să țineți
Sărbătoarea Azimilor, căci chiar în ziua aceea voi scoate oștile voastre din țara Egiptului; să țineți ziua aceea ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. În luna întâi, din a
paisprezecea zi a lunii, seara, să mâncați azimi, până în seara zilei a douăzeci și una
a lunii. Timp de șapte zile, să nu se găsească aluat în casele voastre; căci oricine va
mânca pâine dospită va fi nimicit din adunarea lui Israel, fie străin, fie băștinaș. Să nu
mâncați pâine dospită, ci, în toate locuințele voastre, să mâncați azimi.’”
Leviticul 23:5-8: „Și în a cincisprezecea zi a lunii acesteia, va fi Sărbătoarea Azimilor în cinstea Domnului; șapte zile să mâncați azimi. În ziua întâi să aveți o
adunare sfântă: atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. Șapte zile să aduceți
Domnului jertfe mistuite de foc. În ziua a șaptea să fie o adunare sfântă: atunci să
nu faceți nicio lucrare de slugă.’”

Marți

8 octombrie

3. FURNIZORUL RECOLTEI - ŞI AL SPERANŢEI
a. Ce jertfă pentru Domnul demonstra recunoașterea Lui drept
Furnizor divin al fiecărei fărâme de hrană? Exodul 23:19 (prima parte); Leviticul 23:9-14.
Exodul 23:19 p.p. „Să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârga celor dintâi roade ale pământului...”
Leviticul 23:9-14: „Domnul a vorbit lui Moise și a zis: „Vorbește copiilor lui Israel
și spune-le: ‘Când veți intra în țara pe care v-o dau și când veți secera semănăturile, să aduceți preotului un snop, ca pârgă a secerișului vostru. El să legene snopul într-o parte și într-alta înaintea Domnului, ca să fie primit: preotul să-l legene
într-o parte și într-alta, a doua zi după Sabat. În ziua când veți legăna snopul, să
aduceți, ca ardere-de-tot Domnului, un miel de un an fără cusur; să adăugați la el
două zecimi de efă din floarea făinii frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare
mistuit de foc, de un miros plăcut Domnului, și să aduceți o jertfă de băutură de
un sfert de hin de vin. Să nu mâncați nici pâine, nici spice prăjite sau pisate până
în ziua aceasta, când veți aduce un dar de mâncare Dumnezeului vostru. Aceasta
este o lege veșnică pentru urmașii voștri, în toate locurile în care veți locui.”

„În a doua zi a sărbătorii erau aduse înaintea lui Dumnezeu primele
roade ale recoltei din an. Orzul era primul dintre cereale în Palestina și la
deschiderea sărbătorii acesta începea să se coacă. Un snop de cereale era
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2019
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legănat de preot înaintea altarului lui Dumnezeu, ca recunoaștere a faptului
că totul Îi aparținea. Până când nu se realiza această ceremonie, nu se strângea recolta.” – Patriarhi și profeți, p. 539, cap. 52: Sărbătorile anuale.

b. Ce comemorare avea loc în a cincizecea zi? Leviticul 23:15-22.

Leviticul 23:15-22: „De a doua zi după Sabat, din ziua când veți aduce snopul ca
să fie legănat într-o parte și într-alta, să numărați șapte săptămâni întregi. Să numărați cincizeci de zile, până în ziua care vine după al șaptelea Sabat, și atunci să
aduceți Domnului un nou dar de mâncare. Să aduceți din locuințele voastre două
pâini, ca să fie legănate într-o parte și într-alta; să fie făcute cu două zecimi de efă
din floarea făinii și coapte cu aluat: acestea sunt cele dintâi roade pentru Domnul.
Afară de aceste pâini, să aduceți ca ardere-de-tot Domnului șapte miei de un an,
fără cusur, un vițel și doi berbeci; să adăugați la ei darul de mâncare și jertfa de
băutură obișnuite, ca dar de mâncare mistuit de foc, de un miros plăcut Domnului.
Să aduceți și un țap, ca jertfă de ispășire, și doi miei de un an, ca jertfă de mulțumire. Preotul să legene aceste dobitoace într-o parte și într-alta, ca dar legănat
înaintea Domnului, împreună cu pâinea adusă ca pârgă și cu cei doi miei: ele să
fie închinate Domnului și să fie ale preotului. În aceeași zi, să vestiți sărbătoarea și
să aveți o adunare sfântă: atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. Aceasta este
o lege veșnică pentru urmașii voștri, în toate locurile în care veți locui. Când vei
secera semănăturile din ţara voastră, să laşi nesecerat un colţ din câmpul tău şi
să nu strângi ce rămâne de pe urma secerătorilor. Să laşi săracului şi străinului
aceste spice. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.’”

„După cincizeci zile de la darul din primele roade avea loc Cincizecimea,
numită, de asemenea, sărbătoarea secerișului și sărbătoarea săptămânilor.
Ca exprimare a recunoștinței pentru cerealele pregătite ca mâncare, erau
aduse înaintea lui Dumnezeu două pâini coapte cu aluat. Cincizecimea dura
doar o zi, care era devotată serviciului religios.” – Ibid., p. 540.
c. Ce sărbătoare, care era precedată de sărbătoarea solemnă preliminară a trâmbițelor, aducea poporului speranță că păcatele
lor nu aveau să mai fie amintite? Leviticul 23:23-32.

Leviticul 23:23-32: „Domnul a vorbit lui Moise și a zis: „Vorbește copiilor lui Israel
și spune-le: ‘În luna a șaptea, în cea dintâi zi a lunii, să aveți o zi de odihnă, vestită
cu sunet de trâmbițe, și o adunare sfântă. Atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă și
să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc.’” Domnul a vorbit lui Moise și a zis: „În ziua
a zecea a acestei a șaptea luni, va fi Ziua Ispășirii: atunci să aveți o adunare sfântă,
să vă smeriți sufletele și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. Să nu faceți nicio
lucrare în ziua aceea, căci este Ziua Ispășirii, când trebuie făcută ispășire pentru voi
înaintea Domnului Dumnezeului vostru. Oricine nu se va smeri în ziua aceea va fi
nimicit din poporul lui. Pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare oarecare, îl voi
nimici din mijlocul poporului lui. Să nu faceți nicio lucrare atunci. Aceasta este o lege
16
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veșnică pentru urmașii voștri, în toate locurile în care veți locui. Aceasta să fie pentru
voi o zi de Sabat, o zi de odihnă, și să vă smeriți sufletele în ziua aceasta; din seara
zilei a noua până în seara următoare, să prăznuiți Sabatul vostru.”

„Doar o dată pe an putea marele preot să intre în locul prea sfânt, după
cea mai atentă și solemnă pregătire. Niciun ochi muritor în afară de cel al
marelui preot nu putea privi grandoarea sacră a acestei încăperi, pentru că
acesta era locul special de sălășluire a slavei vizibile a lui Dumnezeu. Marele
preot intra întotdeauna tremurând, în timp ce poporul aștepta întoarcerea lui
în liniște solemnă. Cele mai stăruitoare dorințe ale lor erau îndreptate spre
Dumnezeu pentru binecuvântare. Dacă el rămânea un timp neobișnuit în locul prea sfânt, poporul era adesea îngrozit, temându-se că din cauza păcatelor
lor sau a vreunui păcat al preotului slava Domnului îl ucisese. Dar când se auzea sunetul zăngănitului clopoțeilor de pe veșmintele lui, ei erau mult ușurați.
Apoi el venea înaintea lor și binecuvânta poporul.” – Istoria mântuirii, pp. 155,

156, cap. 19: Sanctuarul.

Miercuri

9 octombrie

4. SĂRBĂTOAREA CORTURILOR
a. Ce se întâmpla în timpul sărbătorii finale a anului ebraic și de
ce era aceasta o ocazie de bucurie? Leviticul 23:33-36, 39-43.
Leviticul 23:33-36: „Domnul a vorbit lui Moise și a zis: „Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘În a cincisprezecea zi a acestei a șaptea luni, va fi Sărbătoarea
Corturilor în cinstea Domnului, timp de șapte zile. În ziua întâi să fie o adunare
sfântă: să nu faceți nicio lucrare de slugă în timpul ei. Timp de șapte zile, să aduceți
Domnului jertfe mistuite de foc. A opta zi, să aveți o adunare sfântă și să aduceți
Domnului jertfe mistuite de foc; aceasta să fie o adunare de sărbătoare: să nu faceți nicio lucrare de slugă în timpul ei.”
Leviticul 23:39-43: „În a cincisprezecea zi a lunii acesteia a șaptea, când veți
strânge roadele țării, să prăznuiți o sărbătoare în cinstea Domnului, timp de șapte
zile: cea dintâi zi să fie o zi de odihnă și a opta să fie tot o zi de odihnă. În ziua întâi
să luați poame din pomii cei frumoși, ramuri de finici, ramuri de copaci stufoși și
de sălcii de râu și să vă bucurați înaintea Domnului Dumnezeului vostru șapte zile.
În fiecare an să prăznuiți sărbătoarea aceasta în cinstea Domnului, timp de șapte
zile. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri. În luna a șaptea s-o prăznuiți. Șapte zile să locuiți în corturi; toți băștinașii din Israel să locuiască în corturi,
pentru ca urmașii voștri să știe că am făcut pe copiii lui Israel să locuiască în corturi, după ce i-am scos din țara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.’”

„Sărbătoarea Corturilor era celebrată pentru a comemora timpul când
evreii locuiau în corturi în cursul călătoriei lor prin pustie. Atât timp cât dura
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această mare sărbătoare, poporului i se cerea să părăsească casele și să locuiască în colibe construite din ramuri verzi de pin sau mirt. Aceste structuri frunzoase erau uneori ridicate pe acoperișurile caselor și pe străzi, dar mai frecvent
în afara zidurilor cetății, în văi și de-a lungul coastelor dealurilor. Răspândite în
aproape toate direcțiile, aceste tabere verzi alcătuiau o imagine pitorească.
Sărbătoarea dura o săptămână și pe parcursul întregii săptămâni templul era o scenă festivă de mare bucurie. Acolo era pompa ceremoniilor
jertfelor; și sunetul muzicii, amestecat cu osanale, făcea locul triumfător. În
zorile primei zile, preoții anunțau un sunet lung și strident din trâmbițele
lor de argint, iar trâmbițele care răspundeau și strigătele de bucurie ale poporului din colibele lor răsuna peste dealuri și văi întâmpinând ziua festivă.
Apoi, preotul lua din apele curgătoare ale Chedronului un urcior de apă și,
ridicându-l în înalt, în timp ce trâmbițele răsunau, el urca treptele largi ale
templului menținând ritmul muzicii cu pași lenți și cumpăniți, cântând între
timp: `Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime!`
El ducea urciorul la altarul care se afla în poziție centrală în curtea templului. Aici erau două lighene de aur cu câte un preot stând de fiecare parte.
Urciorul cu apă era vărsat în unul din lighene și un urcior cu vin în celălalt,
iar conținutul celor două curgea într-o țeavă care avea comunicare cu Chedronul și era condus, în felul acesta, în Marea Moartă. Această manifestare a
apei sfințite reprezenta fântâna care a curs din stâncă pentru a-i înviora pe
evrei în pustie. Apoi cântăreții triumfanți strigau cu putere:
`Domnul Iehova este tăria mea și cântarea mea;` `de aceea veți scoate
apă cu bucurie din izvoarele mântuirii!` Întreaga adunare se alătura în cor
triumfant instrumentelor și trâmbițelor răsunătoare, în timp ce muzicienii
competenți dirijau marele concert armonios de laudă.
Sărbătorile erau realizate cu o splendoare de neegalat. Noaptea, templul și curtea străluceau atât de mult printr-o lumină artificială încât toată
cetatea era luminată. Muzica, ramurile de palmier care se legănau, osanalele
fericite, aglomerația mare a norodului peste care lumina strălucea din lămpile care atârnau, cortegiul impunător de preoți și maiestatea ceremoniilor,
toate erau combinate pentru a realiza o scenă care-i impresiona profund pe
cei care asistau.” – The Spirit of Prophecy, vol. 2, pp. 343-345.
Joi

10 octombrie

5. SIMBOL AL MÂNTUIRII
a. Luând în considerare sărbătorile vechiului Israel, ce trebuie să
conștientizăm? Romani 15:4; Ioan 1:29.
Romani 15:4: „Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura
noastră, pentru ca, prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile,
să avem nădejde.”
18
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Ioan 1:29: „A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el și a zis: „Iată Mielul lui
Dumnezeu, care îndepărtează păcatul lumii!” (engl. KJV).

„Este imposibil să enumerăm avantajele pe care le-a pregătit Domnul
pentru lume prin faptul că a făcut națiunea iudaică depozitara comorilor bogate ale cunoștinței Lui. Ei erau obiectele favorii Lui speciale. Ca popor care
Îl cunoștea pe adevăratul Dumnezeu și I se închina, ei trebuiau să comunice
principiile împărăției Sale. Ei erau instruiți de Domnul. El nu a reținut de la
ei nimic ce era favorabil pentru formarea caracterelor, care urma să-i facă
reprezentanți potriviți ai împărăției Lui. Sărbătorile lor, Paștele, Cincizecimea, Sărbătoarea Corturilor și ceremoniile care însoțeau aceste adunări
aveau rolul de a proclama adevărurile pe care Dumnezeu le încredințase
poporului Său. La aceste adunări poporul trebuia să manifeste fericire și bucurie, exprimându-și recunoștința pentru privilegiile lor și comportamentul îndurător al Domnului lor. Astfel ei trebuia să arate unei lumi care nu Îl
cunoștea pe Dumnezeu, că Domnul nu-i părăsește pe cei care se încred în
El. Cu glasuri bucuroase ei trebuia să cânte: `Pentru ce te mâhnești, suflete,
și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși Îl voi lăuda:
El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.` (Psalmii 43:5)...
Istoria copiilor lui Israel este scrisă pentru avertizarea și instruirea
noastră, peste care stă să vină sfârșitul lumii. Cei care vor să rămână statornici în credință în aceste zile din urmă și care vor dobândi, în sfârșit, intrare
în Canaanul ceresc, trebuie să asculte cuvintele de avertizare rostite de Isus
Hristos israeliților. Aceste lecții au fost date bisericii în pustie pentru a fi
studiate și luate în seamă de poporul lui Dumnezeu de-a lungul generațiilor
pentru totdeauna.” – The Upward Look, p. 232.
Vineri

11 octombrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. De ce era nevoie să fie jertfit un miel în fiecare dimineață și în fiecare seară?
2. Ce i-a protejat pe copiii lui Israel în noaptea Paștelui?
3. Care ceremonie a fost stabilită cu scopul de a arăta recunoștință
Domnului secerișului?
4. De ce era atât de importantă ziua ispășirii?
5. Care era scopul general al zilelor de sărbătoare?
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Lecția 3

Sabat, 19 octombrie 2019

Înțelegând simbolurile
„Isus a strigat iarăși cu glas tare și Şi-a dat duhul. Şi îndată,
perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două de sus până jos.”
(Matei 27:50, 51, prima parte).
„Ruperea perdelei din templu demonstra că jertfele și ceremoniile
nu aveau să mai fie primite. Marele Sacrificiu fusese oferit și fusese acceptat.” – Scrieri timpurii, pp. 259, 260, subcap. O bază solidă.
Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeți, pp. 273-279, 352, 353, cap. 24:
Paștele și cap. 23: Paștele.

Duminică

13 octombrie

1. CONSACRARE ZILNICĂ
a. De ce a fost necesară jertfa lui Isus pentru a înlocui darurile de
jertfă? Evrei 10:9-12; Fapte 3:1. În ce mod sunt relevante în prezent pentru noi jertfa de dimineață și de seară din vechime?
Evrei 10:9-12: „Apoi zice: „Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule.” El desființează astfel pe cele dintâi, ca să pună în loc pe a doua. Prin această „voie” am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, o dată pentru totdeauna.
Și, pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe,
care niciodată nu pot șterge păcatele, El, dimpotrivă, după ce a adus o singură
jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu.”
Fapte 3:1: „Petru și Ioan se suiau împreună la Templu, la ceasul rugăciunii: era
ceasul al nouălea.”

„Hristos era temelia întregului sistem ebraic. Tipurile și umbrele sub
forma cărora aduceau închinare evreii, toate indicau spre Răscumpărătorul
lumii.” – The Signs of the Times, 25 februarie 1897.
„Orele desemnate pentru jertfa de dimineață și de seară erau considerate sfinte și au ajuns să fie considerate de toată națiunea iudaică ca timp
stabilit pentru închinare... În acest obicei creștinii au un exemplu pentru
rugăciunea de dimineață și de seară. În timp ce Dumnezeu condamnă doar
un șir de ceremonii fără spiritul închinării, El privește cu plăcere deosebită
asupra celor care-L iubesc, plecându-se dimineața și seara pentru a căuta
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iertare pentru păcatele comise și a prezenta cererile lor pentru binecuvântările necesare.” – Patriarhi și profeți, pp. 353, 354, cap. 30: Cortul și serviciile lui.
„Dacă a fost vreodată un timp în care fiecare casă să fie o casă de rugăciune, timpul respectiv este acum. Ca patriarhii din vechime, cei care mărturisesc a-L iubi pe Dumnezeu trebuie să ridice un altar pentru a I se închina
oriunde își instalează cortul. Tatăl, ca preot al casei, trebuie să aducă jertfa
de dimineață și de seară, în timp ce soția și copiii se unesc în rugăciune.
Într-o casă în care Dumnezeu este onorat în felul acesta, lui Isus Îi va plăcea
să zăbovească.” – The Bible Echo, 15 decembrie 1893.
Luni

14 octombrie

2. CURĂŢIND INIMA
a. Care este semnificația Paștelui pentru noi, creștinii?
1 Corinteni 5:7; Evrei 7:26, 27.
1 Corinteni 5:7: „Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și
sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit.”
Evrei 7:26, 27: „Și tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără
pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, care n-are nevoie, ca ceilalți
mari preoți, să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut o dată pentru totdeauna, când S-a adus
jertfă pe Sine Însuși.”

„Paștele urma să fie atât comemorativ, cât și simbolic, indicând nu doar
în trecut la eliberarea din Egipt, ci și în viitor spre eliberarea pe care Hristos
avea să o realizeze prin punerea în libertate a poporului Său din robia păcatului. Mielul de jertfă reprezintă pe `Mielul lui Dumnezeu,` în care este singura noastră speranță de mântuire. Apostolul spune: `Hristos, Paștele nostru este sacrificat pentru noi.` (1 Corinteni 5:7 engl. KJV). Nu era suficient
ca mielul pascal să fie ucis; sângele lui trebuia stropit pe ușiorii ușii; la fel,
meritele sângelui lui Hristos trebuie aplicate sufletului. Trebuie să credem,
nu doar că El a murit pentru lume, ci că El a murit pentru noi individual.
Trebuie să ne auto-însușim virtutea jertfei de ispășire...
Mielul trebuia pregătit întreg, niciun os nu trebuia rupt: la fel, niciun
os nu avea să fie rupt din Mielul lui Dumnezeu care avea să moară pentru
noi. (Ioan 19:36). Astfel avea să fie reprezentată, de asemenea, deplinătatea
jertfei lui Hristos.” – Patriarhi și profeți, p. 277, cap. 24: Paștele.
b. Ce simboliza isopul la Paște? Psalmii 51:2, 7; 119:9; 1 Petru 1:22.
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Psalmii 51:2, 7: „Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă
de păcatul meu! (7) Curățește-mă cu isop și voi fi curat; spală-mă și voi fi mai alb
decât zăpada!”
Psalmii 119:9: „Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după
Cuvântul Tău.”
1 Petru 1:22: „Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-ați curățit sufletele
prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe
alții din toată inima.”

„Isopul folosit pentru stropirea sângelui era un simbol al curăției, fiind
utilizat, prin urmare, în curățirea leprosului sau a celor întinați prin contact
cu un mort.” – Ibid.
„Dorim ceva mai mult decât religia Sabatului. Avem nevoie de principiul viu și de a simți zilnic responsabilitate individuală. Aceasta este evitată de mulți și rezultatul este nepăsarea, indiferența, lipsa vegherii și a
spiritualității. Unde este spiritualitatea bisericii? Unde sunt bărbații și femeile pline de credință și Duh Sfânt? Rugăciunea mea este: Curăță, O, Dumnezeule, biserica Ta.” – Mărturii, vol. 1, p. 99, cap. 13: Mutarea în Michigan.
„Religia care vine de la Dumnezeu este singura religie care va conduce
la Dumnezeu. Pentru a-I sluji corect, trebuie să fim născuți din Duh divin.
Aceasta va curăța inima și va reînnoi mintea, oferindu-ne o nouă capacitate
de a-L cunoaște și a-L iubi pe Dumnezeu. Aceasta ne va asigura ascultare de
bună voie față de toate cerințele Lui. Aceasta este adevărata închinare.” –
Hristos lumina lumii, p. 189, cap. 19: La fântâna lui Iacov.

„Poporul lui Dumnezeu trebuie să-și curețe sufletele prin ascultare față
de adevăr și să fie gata să se înfățișeze fără păcat înaintea Lui la venirea Sa.”
– Evanghelizarea, p. 695, cap. Motivul întârzierii celei de a doua veniri.
Marți

15 octombrie

3. O VIAŢĂ SFÂNTĂ, UN RITUAL SFÂNT
a. Explicați cum a fost simbolizat caracterul complet al jertfei lui
Hristos. Exodul 12:46; Ioan 19:36.
Exodul 12:46: „Să nu le mănânce decât într-o singură casă; să nu luați deloc carne afară din casă și să nu zdrobiți niciun os.”
Ioan 19:36: „Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura: „Niciunul din oasele Lui nu va fi sfărâmat.”
22
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b. Ce legătură există între Hristos, Paștele nostru, și faptul că mielul Pascal nu trebuia doar să fie ucis, ci și mâncat? Exodul 12:8;
Ioan 6:53, 54, 63.
Exodul 12:8: „Carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc, și anume
s-o mănânce cu azimi și cu verdețuri amare.”
Ioan 6:53, 54, 63: „Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncați
trupul Fiului omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viața veșnică; și Eu îl voi învia în ziua de
apoi.” (63) Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic; cuvintele
pe care vi le-am spus Eu sunt duh și viață.

„Nu este suficient chiar faptul că noi credem în Hristos pentru iertarea păcatelor; trebuie ca prin credință să primim constant putere spirituală și hrană
de la El prin Cuvântul Lui... Urmașii lui Hristos trebuie să se împărtășească
din experiența Lui. Ei trebuie să primească și să asimileze Cuvântul lui Dumnezeu așa încât acesta să devină motivul puterii vieții și acțiunii. Prin puterea
lui Hristos ei trebuie să fie schimbați după chipul Lui și să reflecte atributele
divine. Ei trebuie să mănânce trupul și să bea sângele Fiului lui Dumnezeu,
sau altfel nu există viață în ei. Spiritul și lucrarea lui Hristos trebuie să devină
spiritul și lucrarea ucenicilor Lui.
Mielul trebuia să fie mâncat cu ierburi amare, întrucât indica în trecut
spre amărăciunea robiei din Egipt. La fel, când ne hrănim din Hristos, acest
lucru trebuie făcut cu întristare a inimii din cauza păcatelor noastre.” – Patriarhi și profeți, pp. 277, 278, cap. 24: Paștele.

c. Ce ceremonie specifică prefigura Paștele și ce ritual a fost adăugat la aceasta? Marcu 14:16, 22-25; Ioan 13:1-5, 13-15.

Marcu 14:16, 22-25: „Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate și au găsit așa cum le
spusese El. Și au pregătit Paștele. (22-25) Pe când mâncau, Isus a luat o pâine și,
după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat, zicând: „Luați, mâncați, acesta este
trupul Meu.” Apoi a luat un pahar și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat și
au băut toți din el. Și le-a zis: „Acesta este sângele Meu, sângele legământului celui
nou, care se varsă pentru mulți. Adevărat vă spun că, de acum încolo, nu voi mai
bea din rodul viței până în ziua când îl voi bea nou în Împărăția lui Dumnezeu.”
Ioan 13:1-5, 13-15: „Înainte de Praznicul Paștelor, Isus, ca Cel care știa că I-a
sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai Săi, care erau
în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima
lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă, Isus, fiindcă știa că Tatăl Îi
dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu Se duce,
S-a sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ștergar și S-a încins
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cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și
să le șteargă cu ștergarul cu care era încins.”
Ioan 13:13-15: „Voi Mă numiți Învățătorul și Domnul, și bine ziceți, căci sunt.
Deci, dacă Eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți
datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca și voi
să faceți cum am făcut Eu.”

„Actul lui Hristos constând în spălarea picioarelor ucenicilor Lui a fost
un act sfânt; motivul pentru care a făcut El aceasta era de a le aduce, prin
rememorarea a ceea ce făcuse Hristos pentru ei, o stare a sentimentelor în
care nicio înălțare a vreunuia deasupra altora să nu aibă loc. Acest ritual avea
să aducă frații la o înțelegere a trăirilor fraților lor... Ritualul nu se adresează
atât de mult capacității intelectuale a omului, cât inimii lui. Natura lui morală
și spirituală are nevoie de acesta. Dacă ucenicii Lui nu ar fi avut nevoie de el,
acesta nu le-ar fi fost lăsat drept ultim ritual stabilit de Hristos în legătură cu
ultima cină și inclus în ea.” – The Review and Herald, 14 iunie 1898.
Miercuri

16 octombrie

4. PUS DEOPARTE
a. Când a fost stabilit inițial Paștele, ce restricție a pus Dumnezeu
cu privire la cui i se permitea să participe la acesta? De ce? Exodul 12:43-48.
Exodul 12:43-48: „Domnul a zis lui Moise și lui Aaron: „Iată porunca privitoare
la Paște: niciun străin să nu mănânce din ele. Să tai împrejur pe orice rob cumpărat cu bani, și apoi să mănânce din ele. Veneticul și simbriașul să nu mănânce. Să
nu le mănânce decât într-o singură casă; să nu luați deloc carne afară din casă și
să nu zdrobiți niciun os. Toată adunarea lui Israel să facă Paștele. Dacă un străin
care va locui la tine va vrea să facă Paștele Domnului, orice parte bărbătească din
casa lui va trebui tăiată împrejur; apoi se va apropia să le facă, și va fi ca și băștinașul, dar niciun netăiat împrejur să nu mănânce din ele.”

„[Domnul] a cerut lui Avraam și seminței lui circumcizia, care era o tăietură circulară în carne, ca semn că Dumnezeu îi scosese și îi separase de
toate națiunile, ca pe o comoară specială a Lui. Prin acest semn ei se angajau
solemn că nu se vor încuscri cu alte națiuni; pentru că procedând astfel ei
aveau să piardă reverența pentru Dumnezeu și Legea lui sfântă și aveau să
devină ca națiunile idolatre din jurul lor.
Prin actul circumciziei ei se angajau solemn să împlinească în dreptul
lor condițiile legământului făcut cu Avraam, de a se separa de toate națiunile
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și de a fi desăvârșiți. Dacă descendenții lui Avraam s-ar fi menținut separați
de alte națiuni, ei nu ar fi fost atrași în idolatrie. Prin menținerea separată
de alte națiuni, avea să fie evitată o mare ispită de a se angaja în practicile lor păcătoase și de a se răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. Ei au pierdut
într-o mare măsură caracterul special, sfânt, amestecându-se cu națiunile
din jurul lor.” – The Spirit of Prophecy, vol. 1, pp. 262, 263.

b. La fel cum circumcizia exista în Vechiul Testament, ce ritual din
Noul Testament este un simbol al despărțirii de lume și al consacrării față de Dumnezeu? Coloseni 2:6, 10-12; Galateni 5:6.

Coloseni 2:6, 10-12: „Astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa
să și umblați în El... (10-12) Voi aveți totul deplin în El, care este Capul oricărei
domnii și stăpâniri. În El ați fost tăiați împrejur nu cu o tăiere împrejur făcută de
mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii
noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și
împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morți.”
Galateni 5:6: „Căci, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur
n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste.”

„Hristos a făcut din botez semnul intrării în împărăția Lui spirituală. El a făcut din acesta o condiție pozitivă pe care trebuie să o îndeplinească toți cei care
doresc să fie recunoscuți sub autoritatea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt...
Botezul reprezintă cea mai solemnă renunțare la lume. Cei care sunt
botezați în întreitul nume al Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, declară public, chiar la debutul vieții lor de creștin, faptul că au părăsit serviciul lui
Satan și au devenit membri ai familiei regale, copii ai Împăratului cerurilor.
Ei au ascultat porunca: `Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei ... nu vă
atingeți de ce este necurat.` Și pentru ei se împlinește făgăduința: `Eu vă voi
fi Tată și voi Îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotputernic.` (2 Corinteni
6:17, 18).” – Mărturii, vol. 6, p. 91, cap. Botezul.
Joi

17 octombrie

5. O DESPĂRŢIRE SOLEMNĂ DE PĂCAT
a. Ce prevederi a făcut Isus pentru Paște? Cine a participat cu El la
această sărbătoare? Marcu 14:12-15.
Marcu 14:12-15: „În ziua dintâi a Praznicului Azimilor, când jertfeau Paștele,
ucenicii lui Isus I-au zis: „Unde voiești să ne ducem să-Ţi pregătim ca să mănânci
Paștele?” El a trimis pe doi din ucenicii Săi și le-a zis: „Duceți-vă în cetate. Acolo
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aveți să întâlniți un om ducând un urcior cu apă, mergeți după el. Unde va intra
el, spuneți stăpânului casei: ‘Învățătorul zice: «Unde este odaia pentru oaspeți, în
care să mănânc Paștele cu ucenicii Mei?»’ Și are să vă arate o odaie mare de sus,
așternută gata; acolo să pregătiți pentru noi.”

„Cina Domnului nu trebuia respectată doar ocazional sau anual, ci mult
mai frecvent decât Paștele anual. Această poruncă solemnă comemorează
un eveniment mult mai mare decât eliberarea copiilor lui Israel din Egipt.
Acea eliberare era simbolul marii ispășirii pe care Hristos a făcut-o prin sacrificarea propriei Lui vieți pentru eliberarea finală a poporului Său.
Acest ritual nu trebuie să fie exclusiv așa cum mulți l-ar face. Fiecare
trebuie să participe la acesta public și să dea astfel mărturia: Eu Îl accept pe
Hristos ca Mântuitor personal. El Și-a dat viața pentru mine, pentru ca eu să
pot fi salvat din moarte.” – Credința prin care trăiesc, p. 302, 23 octombrie.
„Mi-a fost atrasă atenția înapoi la momentul când Isus Și-a luat ucenicii
singuri în camera de sus și le-a spălat picioarele și apoi le-a dat să mănânce
din pâinea frântă, pentru a reprezenta trupul Lui frânt și suc de struguri
pentru a reprezenta sângele Lui vărsat. Am văzut că toți trebuie să acționeze
înțelegător și să urmeze exemplul lui Isus în aceste lucruri și când participă
la aceste ritualuri trebuie să fie pe cât posibil separați de cei necredincioși.”
– The Review and Herald, 1 noiembrie 1850.

b. Ce simboliza pâinea nedospită? 1 Corinteni 5:6-8.

1 Corinteni 5:6-8: „Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără
aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul nu cu un
aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului.”

„În timpul Paștelui, poporul era îndrumat să îndepărteze tot aluatul din
casele lor, după cum trebuia să îndepărteze păcatul din inimi.” – Parabolele
Domnului Hristos, pp. 95, 96, cap. 7: Asemenea aluatului.

Vineri

18 octombrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Ce descoperă acum, la fel de mult ca întotdeauna, nevoia noastră
zilnică de ispășire?
2. Cum are isopul din serviciul pascal o paralelă în prezent?
3. De ce este ritualul umilinței atât de important pentru noi în aceste
zile din urmă?
4. Cum se repetă astăzi amestecul din vechime cu cei necircumciși?
5. De ce și de cine trebuie să fie separată Cina Domnului?
26
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Dragi frați,

Dar Special pentru lucrarea din
Centrul de Sănătate Eden, Breaza

Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru timpul minunat de har pe
care ni-l acordă și-L rugăm ca El să ne dea înțelepciune să-l putem valorifica
așa cum se cuvine.
Datorită îndurării Sale nemărginite, activitatea din Centrul de Sănătate
Eden Breaza este în plină desfășurare. Ne bucurăm de un număr semnificativ de pacienți care aleg să petreacă un sejur în această instituție. Majoritatea dintre ei au doar cuvinte de apreciere cu privire la serviciile care se oferă
aici, dar există și multe cereri de îmbunătățire a condițiilor.
Ca urmare a darurilor benevole făcute de voi toți, cu ocazia colectelor speciale pentru acest proiect, s-au făcut îmbunătățiri substanțiale la infrastructura clădirii, precum și la reamenajarea dormitoarelor și căilor de acces.
Unele din aparatele care sunt de strictă necesitate în bucătărie, necesită
înlocuire. Am avut adesea surprize plăcute ca unii dintre pacienți, observând nevoile, să se ofere să înlocuiască diferite ustensile. Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu că El a intervenit totdeauna la timpul cuvenit și nu am
dus lipsă de nimic.
În toamna aceasta preocuparea noastră este să împlinim cerințele impuse de legile care reglementează apărarea împotriva incendiilor. Vor fi de
realizat hidranți, de optimizat pereți, holuri, uși, căi de acces, scări de incendii etc. Neîndeplinirea condițiilor impuse de ISU implică neacordarea
autorizației de funcționare, fără de care instituția noastră nu își va mai putea desfășura activitatea.
Avem încredere că veți fi generoși și de data aceasta, contribuind cu darurile voastre în favoarea lucrării care se desfășoară în acest loc, ca să putem
corespunde standardelor ce ni se impun și toate să se poată face „în chip
cuviincios și cu rânduială”.
Avem nevoie, de asemeni, de rugăciunile voastre pentru a susține lucrarea din Eden. Rugați-vă ca Dumnezeu să susțină cu putere și înțelepciune
pe cei care lucrează aici, astfel încât să-L reprezinte corect pe Dumnezeu și
lumina adevărului care strălucește din Cuvântul Său.
Ne dorim ca toți cei care trec pragul instituției noastre să-L cunoască
pe Tatăl nostru Ceresc și să poată să se apropie de El, beneficiind în cele din
urmă de salvarea minunată pe care Dumnezeu o promite copiilor Săi, prin
meritele Fiului Său.
Cu dragoste frățească,
Frații voștri din Centrul de Sănătate, Eden, Breaza
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Lecția 4

Sabat, 26 octombrie 2019

De la înălțare la ispășirea finală
„Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui.” (Eclesiastul 3:1).
„Minunile lui Isus sunt o dovadă a divinității Sale; dar cele mai puternice dovezi că El este Răscumpărătorul lumii se găsesc în profețiile Vechiului Testament comparate cu istoria Noului.” – The Spirit of Prophecy,
vol. 3, p. 211.

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pp. 323-332, 352, cap. 18: Un
reformator american & cap. 19: Lumină prin întuneric.

Duminică

20 octombrie

1. PRIMELE ROADE
a. Ce era simbolizat prin snopul de grâu legănat înaintea Domnului la începutul secerișului (Leviticul 23:9-11)? Matei 27:50-53;
1 Corinteni 15:17-20.
Matei 27:50-53: „Isus a strigat iarăși cu glas tare și Și-a dat duhul. Și îndată,
perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a
cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale
sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte, după învierea Lui, au
intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora.”
1 Corinteni 15:17-20: „Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și, prin urmare, și cei ce au adormit în
Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în
Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii! Dar acum, Hristos a
înviat din morți, pârga celor adormiți.

„Hristos S-a ridicat din moarte ca prim rod dintre cei care dorm. El era
antitipul snopului legănat și învierea Lui s-a realizat exact în ziua în are
snopul legănat avea să fie prezentat înaintea Domnului. Această ceremonie
fusese îndeplinită pe o perioadă mai lungă de o mie de ani. Din câmpurile
cu recoltă, primele spice de cereale coapte erau adunate și când poporul se
suia la Ierusalim de Paște, snopul cu primele roade era legănat ca dar de
mulțumire înaintea Domnului. Până când acesta nu era prezentat, nu pu28
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tea fi pusă secera în cereale pentru a le strânge în snopi. Snopul dedicat lui
Dumnezeu reprezenta secerișul. La fel, Hristos, primul rod, a reprezentat
marele seceriș care trebuie strâns pentru împărăția lui Dumnezeu. Învierea
Lui este reprezentarea și garanția învierii tuturor neprihăniților decedați.”
– Hristos lumina lumii, pp. 785, 786, cap. 81: „A înviat Domnul!”.
„[Hristos] Îi prezintă lui Dumnezeu snopul legănat, pe cei ridicați cu El
ca reprezentanți ai marii mulțimi care vor ieși din morminte la a doua Lui
venire.” – Ibid., p. 834, cap. „La Tatăl meu și tatăl nostru”.
Luni

21 octombrie

2. CINCIZECIMEA
a. La fel cum în timpul evreilor exista o celebrare a secerișului la
50 de zile după oferirea snopului legănat, ce seceriș de suflete
s-a strâns la Cincizecime („al/a cincizecilea” - în greacă)? Fapte
2:1, 4, 7, 8, 41.
Fapte 2:1, 4, 7, 8, 41: „În Ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc.
(4) Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după
cum le dădea Duhul să vorbească. (7-8) Toți se mirau, se minunau și ziceau unii
către alții: „Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind
fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? (41) Cei ce au primit
propovăduirea lui au fost botezați; și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au
adăugat aproape trei mii de suflete.”

„Conducătorii iudei presupuseseră că lucrarea lui Hristos avea să se încheie odată cu moartea Lui; dar în loc de aceasta ei au asistat la scenele uimitoare ale Zilei Cincizecimii. Ei i-au auzit pe ucenici, înzestrați cu o putere
și o energie necunoscute până acum, predicându-L pe Hristos, cuvintele lor
fiind întărite prin semne și minuni. În Ierusalim, fortăreața iudaismului, mii
au declarat deschis credința lor în Isus din Nazaret ca Mesia.
Ucenicii erau uimiți și s-au bucurat peste măsură de mărimea secerișului
sufletelor.” – Istoria faptelor apostolilor, p. 44, cap. 4: Ziua cincizecimii.
„Care a fost rezultatul revărsării Duhului în Ziua Cincizecimii? Vestea
bună despre un Mântuitor înviat a fost dusă până la cele mai îndepărtate părți
ale lumii locuite. Când ucenicii au proclamat mesajul harului răscumpărător,
inimile s-au predat puterii acestui mesaj. Biserica vedea convertiții năvălind
în ea din toate direcțiile. Cei care căzuseră de la credință erau reconvertiți.
Păcătoșii se uneau cu credincioșii în căutarea comorii de mare preț. Unii care
fuseseră cei mai înverșunați oponenți ai Evangheliei au devenit campionii ei...
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Ei nu puteau fi constrânși sau intimidați de amenințări. Domnul vorbea
prin ei, iar ei mergeau din loc în loc, săracilor li se predica Evanghelia și erau
făcute minuni ale harului divin.
Atât de puternic poate lucra Dumnezeu când oamenii se predau controlului Duhului Său.” – Ibid., pp. 48, 49, cap. 5: Darul Duhului.

b. Cum poate aceasta să fie o inspirație pentru noi în prezent?
Fapte 5:30-32.

Fapte 5:30-32: „Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Isus, pe care voi L-ați
omorât, atârnându-L pe lemn. Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui
și L-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor.
Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt, pe care L-a dat Dumnezeu
celor ce ascultă de El.”

„Făgăduința Duhului Sfânt nu este limitată la vreo vârstă sau rasă. Hristos a declarat că influența divină a Duhului Său avea să fie cu urmașii Lui
până la sfârșit. Din Ziua Cincizecimii până în prezent, Mângâietorul este trimis tuturor celor care s-au predat deplin Domnului și serviciului Său. Pentru toți cei care L-au acceptat pe Hristos ca Mântuitor personal, Duhul Sfânt
a venit ca sfătuitor, sfințitor, călăuză și martor. Cu cât mai strâns au umblat
credincioșii cu Dumnezeu, cu atât mai clar și cu mai multă putere au mărturisit ei despre iubirea Răscumpărătorului și despre harul Lui salvator.” –

Ibid., p. 49, cap. Darul Duhului.

Marți

22 octombrie

3. TRÂMBIŢELE DE SUFLAT
a. În sistemul ebraic, trâmbițele anunțau ziua solemnă a ispășirii
finale. Cum și-a găsit aceasta o paralelă în activitatea de predicare a lui William Miller? Leviticul 23:23-25; Matei 24:32, 33.
Leviticul 23:23-25: „Domnul a vorbit lui Moise și a zis: „Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘În luna a șaptea, în cea dintâi zi a lunii, să aveți o zi de odihnă,
vestită cu sunet de trâmbițe, și o adunare sfântă. Atunci să nu faceți nicio lucrare
de slugă și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc’.”
Matei 24:32, 33: „De la smochin învățați pilda lui: Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa, și voi, când veți vedea toate aceste
lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși.”

30
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„[Dumnezeu] și-a trimis solii Lui aleși pentru a face cunoscut apropierea judecății finale.” – Marea luptă, p. 339, cap. 18: Un reformator american.
„În aproape fiecare oraș erau zeci, în unele sute de convertiți, ca rezultat al predicării lui [William Miller]. În multe locuri, biserici protestante de
aproape toate denominațiunile erau larg deschise pentru el și invitațiile de
a lucra veneau de obicei din partea predicatorilor diferitelor adunări. Regula lui invariabilă era de a nu lucra în vreun loc în care nu fusese invitat, totuși
a fost pus curând în situația de a nu fi în stare să onoreze nici jumătate din
solicitările care îi erau adresate. Mulți care nu au acceptat părerile lui cu privire la timpul exact al celei de-a doua veniri erau convinși de certitudinea și
apropierea venirii lui Hristos și de nevoia lor de pregătire. În câteva din marile orașe lucrarea lui a produs o impresie marcantă. Vânzătorii de lichior
și-au abandonat afacerea și au transformat magazinele lor în săli de adunare; jocurile de noroc au fost întrerupte; necredincioșii, deiștii, universaliștii
și chiar cei mai decăzuți fii risipitori se reformau. Adunări de rugăciune au
fost stabilite de diferitele denominațiuni, în diferite locuri, aproape la fiecare oră, oameni de afaceri adunându-se la mijlocul zilei pentru rugăciune
și laudă. Nu avea loc o exaltare extravagantă, ci o solemnitate aproape universală era asupra minților oamenilor. Lucrarea lui, asemenea celei a reformatorilor timpurii, tindea mai degrabă a convinge înțelegerea și a trezi
conștiința, decât a excita emoțiile.
În 1833, Miller a primit, din partea Bisericii Baptiste, în care era membru,
o licență de a predica. Un mare număr de predicatori din denominațiunea
lui au aprobat, de asemenea, lucrarea sa și cu aprobarea lor oficială el și-a
continuat lucrările.” – Ibid., pp. 331, 332, cap. 18: Un reformator american.
„Cei care au acceptat doctrina adventă au conștientizat necesitatea
pocăinței și umilinței înaintea lui Dumnezeu. Mulți șovăiseră îndelung între
Hristos și lume; acum simțeau că era timpul de a lua o poziție. `Aspectele
veșniciei păreau pentru ei o realitate nemeritată. Cerul era adus aproape
și ei se simțeau vinovați înaintea lui Dumnezeu.` ... Creștinii erau treziți la
o nouă viață spirituală. Ei erau determinați să simtă că timpul era scurt, că
ceea ce aveau de făcut pentru semenii lor trebuia să fie realizat repede. Pământul devenea nesemnificativ, veșnicia părea să se deschidă înaintea lor
și sufletul, cu tot ce ținea de prosperitatea lui nemuritoare sau de ruină, se
simțea că eclipsează orice aspect temporar.” – Ibid., p. 340, cap. 18: Un reformator american.
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Miercuri

23 octombrie

4. UN TIMP ŞI O SOLIE
a. Cum știm că Dumnezeu lucrează precis, conform unui orar
exact? Eclesiastul 3:1; Marcu 1:14, 15.
Eclesiastul 3:1: „Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui.”
Marcu 1:14, 15: „După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea și propovăduia
Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: „S-a împlinit vremea și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie.”

„Solia Evangheliei, așa cum este dată de Mântuitorul Însuși, se baza pe
profeții. `Timpul` despre care a declarat El că se va împlini era perioada făcută cunoscută de îngerul Gabriel lui Daniel.” – Hristos lumina lumii, p. 232, cap.
23: „Împărăția lui Dumnezeu este aproape”.

b. Ce istorie confirmă cercetarea profetică a lui William Miller?
Daniel 9:24-27.

Daniel 9:24-27: „Șaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău
și asupra cetății tale celei sfinte, pentru a sfârși fărădelegea și pentru a pune capăt
păcatelor și pentru a face împăcare pentru nelegiuire și pentru a aduce dreptatea
veșnică și pentru a sigila viziunea și profeția și pentru a unge pe Cel Preasfânt. Să
știi de aceea și să înțelegi, că de la ieșirea poruncii de a restaura și de a construi
Ierusalimul până la Mesia vor fi șapte săptămâni și șaizeci și două de săptămâni;
strada va fi construită din nou și zidul, chiar în timpuri de necaz. Și după șaizeci și
două de săptămâni Mesia va fi stârpit, dar nu pentru El însuși; și poporul prințului
care va veni va distruge cetatea și sanctuarul; și sfârșitul lor va fi cu un potop și
până la sfârșitul războiului, pustiiri sunt hotărâte. Și El va confirma legământul
cu mulți pentru o săptămână; și în mijlocul săptămânii El va face sacrificiul și
ofranda să înceteze și din cauza împrăștierii urâciunilor îl va pustii, chiar până la
mistuire și ce s-a hotărât se va turna peste cel pustiit.” (engl. KJV).

„Momentul primei veniri și cel al câtorva din evenimentele principale
privind lucrarea Mântuitorului au fost descoperite de îngerul Gabriel lui
Daniel. [Daniel 9:24 citat.] O zi în profeție reprezintă un an. (Vezi Numeri
14:34; Ezechiel 4:6). Cele șaptezeci de săptămâni sau patru sute nouăzeci
de zile reprezintă patru sute nouăzeci de ani. Se dă un punct de plecare pentru această perioadă: [Daniel 9:25 citat] șaizeci și nouă de săptămâni sau
patru sute optzeci și trei de ani. Porunca de a restaura și a zidi Ierusalimul,
32
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așa cum a fost completată prin decretul lui Artaxerxses Longimanus, a intrat în vigoare în toamna anului 457 î.Hr. (Vezi Ezra 6:14; 7:1, 9). Din acest
moment, patru sute optzeci și trei de ani s-au extins până în toamna anului
27 d.Hr. Conform profeției, această perioadă avea să ajungă la Mesia, Cel
Uns. În anul 27 d.Hr., Isus a primit ungerea cu Duhul Sfânt la botezul Lui și
curând după aceea a început lucrarea Lui de slujire. Apoi a fost proclamată
solia: `S-a împlinit vremea.` (Marcu 1:15).
Apoi îngerul a spus: `El va confirma legământul cu mulți timp de o săptămână [șapte ani].` Timp de șapte ani după ce Mântuitorul a început lucrarea Lui de slujire, Evanghelia avea să fie predicată în special iudeilor, pentru trei ani și jumătate, de Hristos Însuși și, apoi, de apostoli. `La jumătatea
săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare.` (Daniel 9:37). În
primăvara anului 31 d.Hr., adevărata Jertfă, Hristos, a fost oferită pe Calvar...
Săptămâna – cei șapte ani – s-a încheiat în anul 34 d.Hr. Atunci, prin uciderea lui Ștefan cu pietre, iudeii și-au pecetluit în cele din urmă respingerea
Evangheliei.” – Profeți și regi, p. 698, 699, cap. 58: Venirea unui Răscumpărător.
Joi

24 octombrie

5. O BAZĂ PROFETICĂ SIGURĂ
a. Deși William Miller nu a înțeles toate etapele slujirii lui Hristos,
pe ce temă s-a bazat chemarea lui la pocăință? Daniel 8:14. Care
este chemarea noastră în prezent? 1 Petru 1:15, 16.
Daniel 8:14: „Și el mi-a zis: „Până vor trece două mii trei sute de seri și dimineți;
apoi Sfântul Locaș va fi curățit!”
1 Petru 1:15, 16: „Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în
toată purtarea voastră. Căci este scris: „Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt.”

„Cele șaptezeci de săptămâni – 490 zile – fiind tăiate din 2300, rămân
1810 zile. La sfârșitul celor 490 de zile, cele 1810 zile erau încă neterminate.
Din anul 34 d.Hr, 1810 ani se extindeau până în 1844. În consecință, cele
2300 zile din Daniel 8:14 se încheie în 1844. La sfârșitul acestei mari perioade profetice, conform mărturiei îngerului lui Dumnezeu, `sanctuarul va fi
curățit.`” – Marea luptă, p. 328, cap. 16: Un reformator american.
„[William Miller] a adoptat opinia general acceptată că pământul este
sanctuarul și el considera că purificarea sanctuarului reprezenta curățirea
pământului prin foc la venirea Domnului. Prin urmare, când a descoperit
că încheierea celor 2300 zile a fost prezisă în mod clar, el a concluzionat că
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aceasta descoperea timpul celei de-a doua veniri. Eroarea lui a derivat din
acceptarea opiniei populare cu privire la ceea ce reprezintă sanctuarul.” –
Ibid., p. 352, cap. 19: Lumină prin întuneric.

„Marea zi era aproape și, în providența Lui [Dumnezeu], poporul a fost
pus în fața testului privitor la un timp definit, ca să le descopere ceea ce era
în inimile lor. Solia era menită să testeze și să curețe biserica. Ei aveau să fie
conduși să conștientizeze dacă afecțiunile lor erau atașate de lume sau de
Hristos și ceruri. Ei mărturiseau a-L iubi pe Mântuitorul; acum aveau să-și
dovedească dragostea.” – Ibid., p. 353.
Vineri

25 octombrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cum a fost simbolizată învierea lui Hristos și a celor care au fost
înviați cu El?
2. Ce eveniment evanghelistic a evidențiat cea mai valoroasă recoltă
pe care o putem strânge?
3. Ce a caracterizat adunările lui William Miller?
4. De ce este vital pentru noi să înțelegem profețiile biblice bazate pe
timp?
5. Ce descoperire a fost făcută, ca rezultat al cercetării lui William
Miller, și cum a fost aceasta un test al atitudinii bisericii?

34

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2019

Sabat, 2 noiembrie 2019
Darul Sabatului Întâi
pentru Sediul Conferinței
Mindanao de Sud
Mindanao este a doua insulă, ca
mărime, din Filipine, fiind în același
timp cea mai sudică. Acesta este, de
asemenea, numele unuia din cele
trei grupuri de insule din țară (celelalte două fiind Luzon și Visayas).
Este format din insula Mindanao
(cu o populație de peste 18 milioane) alături de câteva insule mai îndepărtate.
Peste 70% din locuitorii din Filipine sunt afiliați religiei romano-catolice; 17% sunt protestanți; 5-10% sunt musulmani și restul sunt budiști și
persoane de alte religii.
Limba cel mai frecvent vorbită în Minadanao este cebuano (bisaya),
deși limbile oficiale sunt filipineza și engleza.
De la începutul ei în 1958, lucrarea Mișcării de Reformă a AZȘ din Filipine a fost inițiată în Mindanao, în special în orașul Davao. Ulterior, s-a
achiziționat o proprietate în Digos, Davao del Sur, pentru a fi primul sediu
de misiune din țară. Prin harul lui Dumnezeu, lucrarea a crescut și de la
prima Misiune, aceasta s-a răspândit în țară și, în prezent, avem înființată o
Conferință Uniune cu cinci Conferințe Câmp și cu membri foarte activi.
În prezent, structura acestui sediu a devenit foarte veche și în loc de
a o repara, frații au decis să construiască una nouă, pentru a întâmpina
necesitățile activităților Conferinței Câmp. Această nouă construcție va include dormitoare, grupuri sanitare și o sală de conferințe pentru susținerea
adunărilor de reorganizare.
„Să considerăm pe bună dreptate că este un privilegiu de a fi lucrători
împreună cu Dumnezeu prin oferirea mijloacelor noastre pentru a realiza
ceea ce va duce la îndeplinirea scopurilor Lui în lume. Toți cei care au Spiritul lui Hristos vor avea o inimă tandră, înțelegătoare și o mână deschisă,
generoasă. Nimeni nu poate fi cu adevărat egoist dacă îl are pe Hristos ca
obiectiv captivant.” - The Review and Herald, 18 aprilie 1912.
Frații noștri strâng fonduri pentru acest proiect și au încă o cale lungă
pentru a-l aduce la îndeplinire. Dorința și rugăciunea noastră sinceră este
ca Domnul să binecuvânteze generozitatea voastră în vederea înaintării lucrării Lui în această regiune.
Frații voștri din Conferința Câmp Mindanao de Sud
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Lecția 5

Sabat, 2 noiembrie 2019

Ziua Ispășirii
„Pentru că în ziua aceea preotul va face ispășire pentru voi, pentru a vă curăța, ca să fiți curați de toate păcatele voastre înaintea
Domnului.” (Leviticul 16:30, BTF).
„Trăim în marea Zi a Ispășirii și acum este momentul ca fiecare să se
pocăiască înaintea lui Dumnezeu, să-și mărturisească păcatele și, prin
credință vie, să se bazeze pe meritul unui Mântuitor crucificat și viu.” –
Mărturii pentru predicatori, pp. 224, 225, cap. 9, subcap. Cum să ne purtăm
cu sufletele prețioase.
Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pp. 352-354, 409-422, cap. 19:
Lumină prin întuneric; cap. 23: Ce este sanctuarul?

Duminică

27 octombrie

1. O SLUJIRE FINALĂ
a. Ce adevăr esențial despre sanctuar au constatat mileriții că trecuseră cu vederea? Leviticul 16:29-31; Evrei 8:1, 2; 9:24.
Leviticul 16:29-31: „Aceasta să vă fie o lege veșnică: în luna a șaptea, în a zecea
zi a lunii, să vă smeriți sufletele, să nu faceți nicio lucrare, nici băștinașul, nici străinul care locuiește în mijlocul vostru. Căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru
voi, ca să vă curățiți: veți fi curățiți de toate păcatele voastre înaintea Domnului.
Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnă, în care să vă smeriți sufletele.
Aceasta să fie o lege veșnică.”
Evrei 8:1, 2: „Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot
care S-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, ca slujitor
al Locului Preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de
Domnul.”
Evrei 9:24: „Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să
Se înfățișeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.”

„Scripturile au fost cercetate atent cu rugăciune și concentrare serioasă
și, după o perioadă de așteptare, lumina s-a revărsat în întunericul nostru;
îndoiala și incertitudinea au fost îndepărtate.
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În loc ca profeția din Daniel 8:14 să facă referire la curățirea pământului, era acum clar că aceasta indica spre lucrarea finală a Marelui nostru
Preot în ceruri, încheierea ispășirii și pregătirea poporului pentru a rezista
în ziua venirii Lui.” – Mărturii, vol. 1, p. 58, cap. 19: Lumină prin întuneric.
„În sistemul simbolic, care era o umbră a jertfei și preoției lui Hristos,
curățirea sanctuarului era ultimul serviciu realizat de marele preot în ciclul
anual al slujirii. Aceasta era lucrarea de încheiere a ispășirii – o îndepărtare
sau înlăturare a păcatului din Israel. Ea prefigura lucrarea de încheiere în
slujirea Marelui nostru Preot din ceruri, prin îndepărtarea sau ștergerea păcatelor poporului Său, care sunt înregistrate în rapoartele din ceruri. Acest
serviciu implică o lucrare de cercetare, o lucrare de judecată; și aceasta precede imediat venirea lui Hristos pe norii cerului cu putere și mare slavă;
pentru că atunci când El vine, fiecare caz a fost hotărât.” – Marea luptă, p. 352,
cap. 19: Lumină prin întuneric.

Luni

28 octombrie

2. UN TIMP SOLEMN
a. De când s-au încheiat cele 2300 de zile în 1844, unde slujește
Marele nostru Preot, Isus Hristos, și de ce este aceasta important? Evrei 9:1-3; Apocalipsa 3:7; 11:19.
Evrei 9:1-3: „Legământul dintâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască și la un locaș pământesc de închinare. În adevăr, s-a făcut un cort. În partea dinainte, numită „Locul Sfânt”, erau sfeșnicul, masa și pâinile pentru punerea
înaintea Domnului; după perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema
„Locul Preasfânt”
Apocalipsa 3:7: „Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: ‘Iată ce zice Cel Sfânt,
Cel Adevărat, Cel ce ține cheia lui David, Cel ce deschide și nimeni nu va închide, Cel
ce închide și nimeni nu va deschide.”
Apocalipsa 11:19: „Și Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis și s-a
văzut chivotul legământului Său, în Templul Său. Și au fost fulgere, glasuri, tunete,
un cutremur de pământ și o grindină mare.”

„Timpul ca poruncile lui Dumnezeu să strălucească în toată importanța
lor și ca poporul lui Dumnezeu să fie încercat cu privire la adevărul despre
Sabat a sosit când ușa a fost deschisă în locul prea sfânt din sanctuarul ceresc, acolo unde se află chivotul care conține cele zece porunci. Această ușă
nu a fost deschisă până când medierea lui Isus nu a luat sfârșit în locul sfânt
din sanctuar, în 1844. Apoi Isus S-a ridicat și a închis ușa locului sfânt și a
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deschis ușa în locul prea sfânt și a trecut dincolo de cea de-a doua perdea,
acolo unde în prezent stă lângă chivot și unde ajunge acum credința lui Israel.
Am văzut că Isus închisese ușa locului sfânt și niciun om nu o poate deschide; și că El deschisese ușa spre locul prea sfânt și niciun om nu o poate
închide (Apocalipsa 3:7, 8); și că de când Isus a deschis ușa în locul prea
sfânt, care conține chivotul, poruncile au luminat poporul lui Dumnezeu
și ei sunt testați cu privire la problema Sabatului.” – Scrieri timpurii, p. 42,

subcap. Ușa deschisă și cea închisă.

b. Ce trebuie să realizăm în acest moment din istorie? 1 Timotei 5:24.

1 Timotei 5:24: „Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă.”

„Trăim în marea zi a ispășirii când, prin mărturisire și pocăință, păcatele
noastre merg înainte la judecată. Dumnezeu nu acceptă acum de la slujbașii
Lui o mărturisire pasivă, neînsuflețită. O astfel de mărturie nu ar fi adevărul
prezent. Solia pentru acest timp trebuie să fie hrană la timpul potrivit pentru
a hrăni biserica lui Dumnezeu. Dar Satan a căutat treptat să jefuiască această
solie de puterea ei, încât poporul să nu fie pregătit să reziste în ziua Domnului.
În 1844, Marele nostru Preot a intrat în locul prea sfânt al sanctuarului ceresc pentru a începe lucrarea judecății de cercetare. Cazurile morților
neprihăniți au trecut în revistă înaintea lui Dumnezeu. Când lucrarea
va fi încheiată, judecata trebuie să fie pronunțată asupra celor vii. Cât de
prețioase, cât de importante sunt aceste momente solemne!” – Solii alese, vol. 1,
p. 59, subcap. Trăim în Ziua ispășirii.

Marți

29 octombrie

3. INVESTIGARE CAZ CU CAZ
a. Ce demonstrează că Judecata are în vedere pe fiecare din noi
personal? Eclesiastul 11:9; Matei 12:36; Daniel 7:9, 10.
Eclesiastul 11:9: „Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești
tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că, pentru
toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.”
Matei 12:36: „Vă spun că, în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice
cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit.”
Daniel 7:9, 10: „Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de
domnie. Și un Îmbătrânit de zile a șezut jos. Haina Lui era albă ca zăpada și părul
capului Lui era ca niște lână curată; scaunul Lui de domnie era ca niște flăcări de
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foc și roțile lui, ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea Lui. Mii de
mii de slujitori Îi slujeau și de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ținut
judecata și s-au deschis cărțile.”

„Fiecare din noi are un caz în așteptare în curtea din ceruri. Fiecare din
noi va fi judecat individual după faptele făcute în trup. În serviciul tipic, când
era realizată lucrarea de ispășire de marele preot în locul prea sfânt al sanctuarului pământesc, poporului i se cerea să-și întristeze sufletele înaintea
lui Dumnezeu și să-și mărturisească păcatele, ca să se poată face ispășire
pentru ele și să fie șterse. Se va cere ceva mai puțin de la noi în ziua antitipică a ispășirii, când Hristos pledează în sanctuarul de sus în dreptul poporului Său și când decizia finală, irevocabilă va fi pronunțată asupra fiecărui
caz?” – Solii alese, vol. 1, p. 59, subcap. Trăim în Ziua ispășirii.
b. Ce trebuie să ne determine acest lucru să luăm în considerare?
Eclesiastul 12:13, 14.

Eclesiastul 12:13, 14: „Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor:
Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.
Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, și judecata aceasta se va face cu
privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.”

„Care este starea noastră în acest timp înfricoșător și solemn? Vai, ce
mândrie predomină în biserică, ce ipocrizie, ce înșelăciune și iubire de îmbrăcăminte, frivolitate și amuzament, ce dorință de supremație! Toate aceste
păcate au umbrit mintea, așa încât lucrurile eterne nu pot fi discernute. Nu
vom cerceta noi Scripturile ca să putem ști unde ne aflăm în istoria acestei
lumi? Nu vom deveni noi inteligenți în ce privește lucrarea care se realizează
pentru noi în acest timp și poziția pe care noi, ca păcătoși, trebuie să o ocupăm în timp ce se desfășoară această lucrare de ispășire? Dacă ne preocupă
în vreo măsură mântuirea sufletelor noastre, trebuie să realizăm o schimbare
hotărâtă. Trebuie să-L căutăm pe Domnul cu pocăință adevărată; trebuie să
ne mărturisim păcatele prin căință profundă, încât acestea să poată fi șterse.
Trebuie să nu mai rămânem pe terenul înșelător. Ne apropiem cu grabă
de încheierea timpului nostru de probă. Fiecare suflet să se întrebe: Cum
sunt înaintea lui Dumnezeu? Nu știm cât de curând numele noastre pot fi
preluate pe buzele lui Hristos și cazurile noastre pot fi hotărâte în cele din
urmă. O, care vor fi aceste hotărâri! Vom fi numărați între cei neprihăniți sau
vom fi socotiți între cei răi?” – Ibid., pp. 125, 126, subcap. Trăim în Ziua ispășirii.
„Solemne sunt scenele legate de lucrarea de încheiere a ispășirii. Importante sunt interesele implicate în aceasta.” – The Spirit of Prophecy, vol. 4, pp. 314, 315.
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Miercuri

30 octombrie

4. CRONOLOGIE LOGICĂ
a. De ce este necesară judecata de cercetare înainte de revenirea
lui Hristos? Matei 16:27; Apocalipsa 22:12.
Matei 16:27: „Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi, și
atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.”
Apocalipsa 22:12: „Iată , Eu vin curând și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau
fiecăruia după fapta lui.”

„La fel cum păcatele din vechime ale poporului erau puse prin credință
asupra jertfei de păcat și prin sânge erau transferate, figurativ, asupra sanctuarului pământesc, în noul legământ păcatele celui pocăit sunt puse prin
credință asupra lui Hristos și transferate, de fapt, asupra sanctuarului ceresc. Și după cum curățirea simbolică a celui pământesc a fost realizată prin
îndepărtarea păcatelor prin care acesta a fost întinat, la fel curățirea reală a
sanctuarului ceresc trebuie realizată prin îndepărtarea sau ștergerea păcatelor care sunt înregistrate acolo. Dar înainte ca aceasta să se poată realiza,
trebuie să aibă loc o examinare a cărților de cercetare pentru a hotărî cine,
prin pocăință de păcat și credință în Hristos, este îndreptățit să beneficieze
de ispășirea Lui. Curățirea sanctuarului implică, prin urmare, o lucrare de
cercetare – o lucrare de judecată. Această lucrare trebuie realizată înainte de venirea lui Hristos pentru a-Și răscumpăra poporul; pentru că atunci
când El vine, răsplata Lui este cu El ca să dea fiecăruia după faptele sale.” –
Marea luptă, pp. 421, 422, cap. 23: Ce este sanctuarul?

b. Cu cine începe judecata? 1 Petru 4:17.

1 Petru 4:17: „Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și, dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui
Dumnezeu?”

„În serviciul simbolic doar cei care veniseră înaintea lui Dumnezeu prin
mărturisire și pocăință și ale căror păcate au fost transferate asupra sanctuarului prin sângele jertfei pentru păcat, luau parte la serviciul din Ziua Ispășirii.
La fel, în marea zi a ispășirii finale și a judecății de cercetare, singurele cazuri
care se iau în considerare sunt cele ale celor care pretind că sunt poporul lui
Dumnezeu. Judecata celor răi este o lucrare distinctă și separată și are loc
într-o perioadă ulterioară.” – Ibid., p. 480, cap. 28: În fața raportului vieții.
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c. Când și prin cine vor fi judecați cei răi? 1 Corinteni 6:2, 3.
1 Corinteni 6:2, 3: „Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate?
Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia?”

„În timpul celor o mie de ani dintre prima și a doua înviere are loc judecata celor răi... Acesta este timpul când, așa cum a prezis apostolul Pavel,
`sfinții vor judeca lumea.` (1 Corinteni 6:2). În asociere cu Hristos, ei îi vor
judeca pe cei răi.” – Ibid., pp. 660, 661, cap. 41: Pustiirea pământului.
Joi

31 octombrie

5. CONFORMARE LA STANDARD
a. Ce face Dumnezeu, prin harul Său, pentru a ne asigura că trecem de judecata finală? Romani 8:28, 29; Efeseni 4:11-13.
Romani 8:28, 29: „De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre
binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați
după planul Său. Căci, pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât
mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel Întâi Născut dintre mai mulți frați.”
Efeseni 4:11-13: „Și el a dat pe unii apostoli, și pe unii profeți, și pe unii evangheliști, și pe unii păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, pentru lucrarea
servirii, pentru edificarea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unitatea
credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la omul desăvârșit, la măsura staturii plinătății lui Hristos.”

„Scopul lui Dumnezeu când ne aduce la Sine este de a ne transforma
după chipul lui Hristos.” – The Review and Herald, 21 ianuarie 1896.
„Creștinul adevărat, umil, serios va primi modelarea unui caracter
desăvârșit și inima lui va fi întotdeauna în conformitate cu chipul lui Hristos.
Viața lui se va revărsa în canale de binefacere și dragoste. Un astfel de om
va fi întemeiat în Dumnezeu. Lucrarea începută de har, dacă e combinată cu
efort serios de a veni aproape de Isus, va fi finalizată de slavă, în împărăția
lui Dumnezeu.” – Ibid., 3 iunie 1880.
b. De ce este esențială Legea pentru a transforma caracterul nostru conform chipului lui Isus? Romani 7:7; 1 Timotei 1:8-10;
1 Ioan 1:9.
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Romani 7:7: „Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă,
păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta, dacă
Legea nu mi-ar fi spus: „Să nu poftești!”
1 Timotei 1:8-10: „Noi știm că Legea este bună dacă cineva o întrebuințează
bine, căci știm că Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fărădelege și nesupuși, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără evlavie, necurați,
pentru ucigătorii de tată și ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși,
pentru cei ce jură strâmb și pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase.”
1 Ioan 1:9: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte
păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire.”

„O mare lucrare trebuie realizată pentru noi înainte de a avea desăvârșirea unui caracter creștin. Legea lui Dumnezeu este standardul neprihănirii. Aceasta este oglinda în care trebuie să privim pentru a discerne
defectele noastre de caracter. Când privim într-o oglindă obișnuită, aceasta
evidențiază defectele legate de persoana noastră, dar nu îndepărtează nicio
pată; trebuie să mergem și să ne spălăm, dacă vrem să fim curați. La fel este
cu Legea lui Dumnezeu. Aceasta este marea oglindă a lui Dumnezeu sau detectorul moral al păcatelor; dar nu este vreo calitate salvatoare în lege; ea nu
are putere de a a-l ierta pe călcătorul ei... Atunci care este lucrarea ce îi stă
înainte păcătosului? Ea constă în a manifesta pocăință față de Dumnezeu și
credință față de Domnul Isus Hristos. În sângele Lui prețios, petele păcatului pot fi spălate.” – Adevărul prezent, 3 noiembrie 1885.

Vineri

1 noiembrie

1. De ce a fost important pentru mileriți să persevereze în studiul lor
biblic?
2. Care era semnificația „ușii deschise și închise” din Apocalipsa 3?
3. De ce este judecata de cercetare un adevăr atât de important?
4. De ce sunt judecați la momente diferite cei neprihăniți și cei răi?
5. Ce trebuie să facem când legea arată defectele noastre de caracter?

42
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Lecția 6

Sabat, 9 noiembrie 2019

Sobrietate
„Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți sobri dar, și
vegheați în vederea rugăciunii.” (1 Petru 4:7, KJV).
„Nu putem să fim neveghetori nici pentru o clipă... Suntem în marea zi
a ispășirii și lucrarea sfântă a lui Hristos care se desfășoară în prezent în
sanctuarul din ceruri pentru poporul lui Dumnezeu trebuie să fie studiul
nostru constant.” – Mărturii, vol. 5, p. 520, cap. Lectura potrivită pentru copii.
Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pp. 479-491, cap. 28:
În fața raportului vieții.

Duminică

3 noiembrie

1. UN MOMENT SOLEMN
a. În poporul evreu, ce caracteriza momentul când marele preot
slujea în locul prea sfânt? Leviticul 16:29, 30.
Leviticul 16:29, 30: „Și acesta să vă fie un statut pentru totdeauna, în luna a
șaptea, în ziua a zecea a lunii, să vă chinuiți sufletele și să nu faceți deloc nicio
lucrare, nici cel din țara voastră, nici străinul care locuiește temporar printre voi;
Pentru că în ziua aceea preotul va face ispășire pentru voi, pentru a vă curăța ca
să fiți curați de toate păcatele voastre înaintea Domnului.” (engl. KJV.)

„A ridica perdeaua [de la intrarea în locul prea sfânt] și a pătrunde nechemat în misterul sacru al locului prea sfânt însemna moarte. Pentru că
deasupra tronului de har sălășluia slava Celui Preasfânt – slavă asupra căreia
niciun om nu putea privi și să trăiască. În această singură zi din an stabilită
pentru slujba în locul prea sfânt, marele preot intra tremurând în prezența
lui Dumnezeu, în timp ce fumul de tămâie acoperea în fața privirii lui slava.
În curțile templului orice sunet înceta. Niciun preot nu slujea la altare. Oștirea
închinătorilor, plecată în venerație tăcută, își aducea cererile pentru harul lui
Dumnezeu.” – Divina vindecare, pp. 437, 438, cap. A cerceta tainele divine.
„Marele preot intra întotdeauna tremurând, în timp ce poporul aștepta
în tăcere solemnă întoarcerea lui. Dorințele lor serioase erau adresate lui
Dumnezeu pentru binecuvântarea Lui. Înaintea tronului harului, Dumnezeu conversa cu marele preot. Dacă el rămânea un timp neobișnuit în locul
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prea sfânt, poporul era adesea înspăimântat, temându-se că din cauza păcatelor lor sau din cauza vreunui păcat al marelui preot, slava Domnului îl
ucisese.” – The Spirit of Prophecy, vol. 1, pp. 274, 275.
„Fie ca biserica să înceapă lucrarea de curățire înaintea lui Dumnezeu
prin pocăință, umilință, cercetare profundă a inimii, pentru că suntem în
ziua antitipică a ispășirii – ceasul solemn încărcat cu rezultate veșnice.” –
Solii alese, vol. 2, p. 219, subcap. O viață sub nivelul privilegiilor.

Luni

4 noiembrie

2. O ILUSTRAŢIE PENTRU NOI
a. Cum reflectă solemnitatea serviciului de ispășire anual lucrarea actuală a Marelui Preot în locul prea sfânt din sanctuarul
ceresc? 1 Corinteni 10:11; Ţefania 2:1-3.
1 Corinteni 10:11: „Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și
au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor.”
Ţefania 2:1-3: „Veniți-vă în fire și cercetați-vă, neam fără rușine, până nu se împlinește hotărârea – ca pleava trece vremea –, până nu vine peste voi mânia aprinsă a Domnului, până nu vine peste voi ziua mâniei Domnului! Căutați pe Domnul,
toți cei smeriți din țară care împliniți poruncile Lui! Căutați dreptatea, căutați
smerenia! Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului.”

„Trăim acum în ziua solemnă a ispășirii. În serviciul simbolic, în timp
ce marele preot făcea ispășire pentru Israel, tuturor li ce cerea să-și întristeze sufletele prin pocăință de păcat și umilință înaintea Domnului, ca să
nu fie îndepărtați din mijlocul poporului. Într-un mod asemănător, toți cei
care doresc să aibă numele înregistrate în cartea vieții trebuie ca acum, în
puținele zile de probă rămase, să-și întristeze sufletele înaintea lui Dumnezeu prin părere de rău față de păcat și pocăință adevărată. Trebuie să existe
o cercetare profundă și credincioasă a inimii. Spiritul ușuratic, frivol, tolerat
de atât de mulți pretinși creștini trebuie îndepărtat. Există o luptă serioasă
înaintea tuturor celor care doresc să-și supună tendințele rele care se luptă
pentru a deține controlul. Lucrarea de pregătire este o lucrare individuală.
Nu suntem mântuiți în grup. Curăția și devoțiunea cuiva nu vor compensa
lipsa acestor calități în altcineva. Deși toate popoarele trebuie să treacă la judecată înaintea lui Dumnezeu, El va examina, fiecare caz individual printr-o
investigare atât de minuțioasă și de strictă, ca și când nu ar fi fost o altă ființă
pe pământ. Fiecare trebuie probat și găsit fără pată sau zbârcitură sau altceva
de felul acesta.” – Marea luptă, pp. 489, 490, cap. 28: În fața raportului vieții.
44
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b. Ce mustrare și sfat al Mântuitorului se aplică în special astăzi?
Marcu 13:33; Apocalipsa 3:3.
Marcu 13:33: „Luați seama , vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni
vremea aceea.”
Apocalipsa 3:3: „Adu-ți aminte dar cum ai primit și auzit! Ţine și pocăiește-te!
Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine.”

„Solemne sunt scenele legate de lucrarea de încheiere a ispășirii. Importante sunt interesele implicate în aceasta. Judecata trece acum în sanctuarul de sus. Timp de mulți ani această lucrare a progresat. Curând – nimeni nu știe cât de curând – aceasta va trece la cazurile celor vii. În prezența
înfricoșătoare a lui Dumnezeu viețile noastre vor fi revizuite...
Când lucrarea judecății de cercetare se încheie, destinul tuturor va fi decis pentru viață sau pentru moarte. Proba se încheie la scurt timp înainte de
apariția Domnului pe norii cerului... Cei neprihăniți și cei răi vor trăi încă pe
pământ în starea lor mortală – oamenii vor planta și vor clădi, vor mânca și vor
bea, toți inconștienți de hotărârea finală, irevocabilă care a fost pronunțată în
sanctuarul de sus.” – Ibid., pp. 490, 491, cap. 28: În fața raportului vieții.
Marți

5 noiembrie

3. LUÂND SEAMA
a. Ce adevăr trebuie să impresioneze profund mintea fiecărui creștin
în acest moment al istoriei? 1 Corinteni 10:12; 1 Petru 4:7.
1 Corinteni 10:12: „Astfel dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă.”
1 Petru 4:7: „Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți dar și vegheați în vederea rugăciunii.”

„Cei care Îl acceptă pe Hristos și afirmă cu încredere: `Sunt mântuit`,
sunt în pericol de a se încrede în ei înșiși. Ei pierd din vedere propria lor slăbiciune și nevoia lor constantă de putere divină... Singura noastră siguranță
constă în neîncrederea constantă în eu și dependența de Hristos.” – Parabo-

lele Domnului Hristos, p. 155, cap. 13: Doi închinători.

„Ar fi bine pentru fiecare din noi să privească în oglindă, legea regală a
lui Dumnezeu, și să vadă în aceasta reflectarea propriului Său caracter. Să
fim atenți să nu neglijăm semnele pericolului și avertizările oferite în Cuvântul Său. Dacă nu luăm seama la aceste avertizări și dacă defectele de caracter nu sunt biruite, aceste defecte îi vor birui pe cei care le dețin și ei vor
cădea în eroare, în apostazie și în păcat pe față. Mintea care nu este înălțată
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la cel mai înalt standard va pierde în timp din puterea ei de a reține ceea ce
a câștigat cândva.” – Mărturii, vol. 5, p. 537, subcap. Sfințenia practică.
„Prin conformare totală față de voința lui Dumnezeu vom fi plasați pe
teren avantajos și vom conștientiza necesitatea despărțirii hotărâte de obiceiurile și practicile lumii. Nu trebuie să ridicăm standardul nostru doar
puțin deasupra standardului lumii; ci trebuie să facem linia de demarcație
în mod clar vizibilă.” – Fundamente ale educației creștine, p. 289, subcap. Către

studenții de la colegiul din Battle Creek.

b. Ce avertizare trebuie să luăm din rugăciunea lui Isus către Tatăl
Lui care descoperă planul Lui pentru fiecare din noi? Ioan 17:17.
Ioan 17:17: „Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.”

„Dacă te complaci cu iubitorii de ușurătate, având pe buze cuvintele: `Sunt
mântuit` și nesocotești poruncile lui Dumnezeu, vei fi pierdut pentru veșnicie.
Există adevăr în Isus, care este îngrozitor pentru iubitorii de comoditate, pentru cei ce nu fac nimic. Există adevăr în Isus, care este plin de bucurie mângâietoare pentru cel ascultător. Aceasta este bucuria care vine de la Duhul Sfânt.
Așadar, fiți convinși, să vă deschideți mintea și inima, pentru ca să puteți vedea fiecare rază de lumină care strălucește de la tronul lui Dumnezeu.
Nu este timp de a fi indiferenți, neglijenți și iubitori de plăceri. Isus vine
cu putere și slavă mare. Ești pregătit? Îți îndepărtezi păcatele? Vei fi tu sfințit
prin adevăr, ca răspuns la rugăciunea lui Hristos?” – Solii alese, vol. 1, p. 157,

subcap. Nu încetați să progresați.

Miercuri

6 noiembrie

4. ELIBERAT DE SINDROM
a. Ce atitudine identifică Isus ca fiind, din păcate, tipică în această
epocă a istoriei bisericii, în timp ce El slujește în locul prea sfânt?
Apocalipsa 3:14-16.
Apocalipsa 3:14-16: „Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: ‘Iată ce zice Cel ce
este Amin, Martorul credincios și adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu: «Știu
faptele tale: că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar,
fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea.»”

„Solii au fost trimiși cu avertizări, mustrări și rugăminți. Slujitorii lui
Dumnezeu au plâns și s-au rugat pentru starea de căldicel a bisericii. Unii
se pot ridica, dar numai pentru a cădea înapoi în inconștiența păcatului lor
și a pericolului. Pasiunea, spiritul lumesc, răutatea, mândria, invidia, cearta
pentru supremație fac bisericile noastre slabe și fără putere. Unii din amba46
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sadorii lui Hristos poartă o povară grea asupra sufletelor lor, pentru că solia
lor este considerată de atât de mulți o poveste plictisitoare. Privind de-a
lungul anilor, privirea lui Isus s-a fixat asupra timpului nostru, atunci când
a spus: `Dacă ai fi cunoscut, măcar în această zi a ta, lucrurile care puteau
să-ți dea pacea!` Încă este ziua ta, o, biserică a lui Dumnezeu, pe care El a
făcut-o depozitarul Legii Lui. Soarele apune rapid. E posibil să apună și tu
să nu cunoști lucrurile care îți aduc pacea? Trebuie să se ajungă la sentința
irevocabilă: `Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi`? Vă spun că e necesar
să vă alarmați.” – The Review and Herald, 2 noiembrie 1886.
b. Ce apel stăruitor face Domnul către fiecare dintre noi?
Apocalipsa 3:17-21.

Apocalipsa 3:17-21: „Pentru că zici: ‹Sunt bogat , m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic›, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să
cumperi de la Mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să
te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi,
ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care-i iubesc.
Fii plin de râvnă dar și pocăiește-te! Iată, Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva
glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el, și el, cu Mine. Celui ce va
birui îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit
și am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.»’

„Este timpul să-L căutăm pe Domnul cu seriozitate, afirmând cu Iacov:
`Nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta.` Nu va fi de niciun folos realizarea unui efort spasmodic, doar pentru a cădea înapoi în letargie spirituală
și stare de încropeală. Trecutul, cu îndurările, mustrările ignorate, pasiunile
pământești necorectate, privilegiile nevalorificate, templul sufletului umplut
cu altare profanate – toate sunt înregistrate în cărțile din ceruri. Dar momente
dintre cele mai solemne sunt chiar înaintea voastră. Din cauza neglijenței din
trecut, eforturile pe care le faceți trebuie să fie cu atât mai serioase.
Mântuitorul vorbește poporului Său: `Fii plin de râvnă, dar, și pocăieștete.` Nu pe slujbași i-ai desconsiderat; nu avertizările oamenilor sunt cele pe
care le-ai respins; nu pe profeții trimiși de Mine ai refuzat să-i asculți, ci
pe Răscumpărătorul tău, singura ta speranță. Dacă sunteți nimiciți, aceasta
este doar responsabilitatea voastră.” – Ibid.
Joi

7 noiembrie

5. PLECÂNDU-SE ÎNAINTEA DOMNULUI
a. Cum sunt adevărații urmași ai lui Hristos în contrast cu cei din
lume, în ultimele zile? 2 Timotei 3:2 (prima parte); Iacov 4:10.
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2 Timotei 3:2 p.p. „Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși,
trufași, hulitori...”
Iacov 4:10: „Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța.”

„Se vor umili bisericile noastre înaintea Domnului în această zi a
ispășirii? Vor îndepărta ele păcatele care întinează veșmintele caracterului
lor și le despart de Dumnezeu? Prezentul este ziua noastră de cercetare. Nu
așteptați un timp în viitor, o perioadă mai favorabilă, când crucea să poată
fi ridicată cu mai puțin efort, când înclinațiile inimii firești să fie supuse cu
mai puțin efort. `Astăzi,` spune Duhul lui Dumnezeu, `dacă auziți glasul lui,
nu vă împietriți inimile.` Astăzi mergeți la lucru, altfel s-ar putea să ajungeți
cu o zi prea târziu. Impresia pe care o aveți acum poate să nu mai fie la fel de
puternică mâine. Cursa lui Satan se poate închide în jurul tău. Sfeșnicul poate fi luat din locul lui și tu poți fi lăsat în întuneric. `Luați seama ca nu cumva
să nu voiți să ascultați pe Cel ce vă vorbește.` Martorul Credincios spune:
`Iată, Eu stau la ușă și bat.` Fiecare avertizare, fiecare mustrare și rugăminte
din Cuvântul lui Dumnezeu sau prin solii Lui delegați, reprezintă o bătaie
la ușa inimii; acesta este glasul lui Isus, solicitând intrare. Cu fiecare bătaie
ignorată, determinarea ta de a deschide devine din ce în ce mai slabă. Dacă
glasul lui Isus este ignorat o dată, acesta va fi confundat în minte cu o multitudine de alte glasuri, cu grijile lumii și cu afacerile care captează atenția și
convingerea se va stinge. Inima devine tot mai puțin impresionabilă și cade
într-o inconștiență periculoasă cu privire la scurtimea timpului și la marea
veșnicie de dincolo. Musafirul ceresc stă la ușa ta, în timp ce tu îngrămădești
obstacole pentru a bloca intrarea Lui. Isus bate prin prosperitatea pe care
ți-a oferit-o. El te umple de binecuvântări pentru a-ți testa credincioșia, pentru ca ele să se poată revărsa spre alții. Vei îngădui egoismului tău să triumfe?” – The Review and Herald, 2 noiembrie 1886.
Vineri

8 noiembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. De ce era poporul îngrijorat dacă marele preot întârzia în locul
prea sfânt?
2. De ce ziua actuală a ispășirii solicită solemnitate din partea noastră?
3. În ciuda realității, care este atitudinea majorității pretinșilor
creștini?
4. Cum trebuie să ne eliberăm din problema Laodiceei?
5. În ce moduri a bătut Isus la ușa inimii mele?
48
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Lecția 7

Sabat, 16 noiembrie 2019

Cărțile
„Şi am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă
carte, care este cartea vieții. Şi morții au fost judecați după faptele
lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea.” (Apocalipsa 20:12).
„De zece mii de ori zece mii erau adunați înaintea unui tron mare, pe
care era așezată o persoană cu o înfățișare maiestuoasă. Câteva cărți au
fost aduse înaintea Lui și pe coperțile fiecăreia era scris în litere de aur,
care semănau cu o flacără de foc: `Registru al Cerului.`” – Mărturii, vol. 4,
p. 384, cap. Judecata.

Recomandare pentru studiu: Mărturii, vol. 4, pp. 384-387, cap. Judecata.

Duminică

10 noiembrie

1. JUDECAŢI CONFORM ÎNREGISTRĂRILOR SCRISE
a. Cum anunță cel dintâi înger din Apocalipsa judecata și ce se întâmplă în ceruri în acest timp? Apocalipsa 14:6, 7; Daniel 7:9, 10.
Apocalipsa 14:6, 7: „Și am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului
cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui
neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: „Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui, și închinațivă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor!”
Daniel 7:9, 10: „Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de
domnie. Și un Îmbătrânit de zile a șezut jos. Haina Lui era albă ca zăpada și părul
capului Lui era ca niște lână curată; scaunul Lui de domnie era ca niște flăcări de
foc și roțile lui, ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea Lui. Mii de
mii de slujitori Îi slujeau și de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ținut
judecata și s-au deschis cărțile.”

„Zi de zi raportul cuvintelor, acțiunilor și influenței tale este înregistrat
în cărțile din ceruri.” – That I May Know Him, p. 234.
„Dumnezeu știe fiecare gând, fiecare scop, fiecare plan, fiecare motiv.
Cărțile din ceruri înregistrează păcatele care ar fi fost comise dacă ar fi
fost ocazie. Dumnezeu va aduce fiecare faptă la judecată, cu fiecare lucru
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secret... Dumnezeu are o imagine perfectă a caracterului fiecărui om și pe
această imagine El o compară cu Legea Lui. El descoperă omului defectele
care îi distrug viața și îl cheamă să se pocăiască și să se întoarcă din păcat.”
– Semnele timpului, 31 iulie 1901.
„Fiecare din noi să ia în considerare individual care este raportul înregistrat în cărțile din ceruri cu privire la viața, caracterul și atitudinea noastră
față de Dumnezeu... Să ne examinăm viața trecută și să cercetăm dacă am dat
dovadă de dragostea lui Isus, căutând să fim ca El și lucrând așa cum a lucrat
El, pentru a-i salva pe cei pentru care El a murit.” – Lift Him Up, p. 325.
Luni

11 noiembrie

2. CEI UNIŢI CU HRISTOS SUNT INCLUŞI
a. Ce se întâmplă în ceruri în momentul în care o persoană mărturisește a-I sluji lui Hristos? Luca 10:20 (ultima parte); Filipeni
4:3 (ultima parte).
Luca 10:20 u.p.: „...ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri.”
Filipeni 4:3 u.p.: „...ale căror nume sunt scrise în cartea vieții.”

„Când devenim copii ai lui Dumnezeu, numele noastre sunt scrise în
cartea vieții Mielului și ele rămân acolo până în momentul judecății de cercetare. Atunci numele fiecăruia individual va fi chemat și înregistrarea din
dreptul lui va fi examinată.” – In Heavenly Places, p. 360.
„Numele negrilor este notat în cartea vieții alături de cel al albilor. Toți
sunt una în Hristos.” – Solii Alese, vol. 2, p. 285, cap. Extrase din apelul rostit în 20
martie 1891.

„Numele tău poate fi menținut atât de curat încât să nu poată fi asociat
cu temei de nimic necinstit sau nedrept, ci să fie respectat de toți cei buni și
curați, și acesta poate fi scris în cartea vieții Mielului pentru a fi imortalizat
în rândul îngerilor sfinți.” – Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 111, 13 aprilie.
b. De ce este vital a fi conduși de Duhul Sfânt? Romani 8:14.

Romani 8:14: „Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui
Dumnezeu.”

„Duhul lui Dumnezeu cu puterea lui însuflețitoare, trebuie să fie în fiecare
agent uman, pentru ca fiecare mușchi și tendon spiritual să poată fi exersate.
Fără Duhul Sfânt, fără suflarea lui Dumnezeu, este amorțire a conștiinței și
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pierdere a vieții spirituale. Mulți care sunt fără viață spirituală au numele înregistrate în registrele bisericii, dar ele nu sunt scrise în cartea vieții Mielului.
Ei pot fi uniți cu biserica, dar nu sunt uniți cu Domnul. Ei pot fi sârguincioși
în îndeplinirea unui set anume de datorii și pot fi considerați oameni vii; dar
sunt în categoria: `îți merge numele că trăiești, dar ești mort.`” – Comentarii
biblice ale AZȘ [Comentarii ale E. G. White], vol. 4, p. 1166, Ezechiel cap. 37.

„Noi nu suntem mântuiți ca sectă; niciun nume denominațional nu are
vreo virtute de a ne pune în favoarea lui Dumnezeu. Suntem mântuiți individual, în calitate de credincioși în Domnul Isus Hristos. Și `prin har ați fost
mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.` Putem avea numele înregistrate în cărțile celei mai spirituale dintre biserici și totuși putem să nu aparținem lui Hristos și numele noastre pot să nu
fie scrise în cartea vieții Mielului.” – The Review and Herald, 10 februarie 1891.
„Fie ca membrii bisericii să conștientizeze faptul că dacă numele lor
sunt înregistrate în cărțile bisericii, acest lucru nu îi va mântui. Ei trebuie să
se dovedească aprobați înaintea lui Dumnezeu, lucrători care nu au de ce să
le fie rușine. Zi de zi ei trebuie să-și formeze caracterele în conformitate cu
instrucțiunile lui Hristos. Ei trebuie să rămână în El, manifestând constant
credință în El.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 9, p. 48, subcap. O lipsă de simpatie.
Marți

12 noiembrie

3. ÎNREGISTRĂRI PRECISE
a. În timp ce numele noastre pot fi înregistrate în cartea vieții
Mielului, ce altceva este meticulos înregistrat? Proverbe 15:3.
Proverbe 15:3: „Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi și pe cei buni.”

„Toate faptele voastre, oricât de secrete vă închipuiți că pot fi, sunt deschise Tatălui nostru ceresc. Nimic nu este ascuns, nimic nu este acoperit.
Toate faptele și motivele care le-au determinat sunt deschise în fața Lui.
El are o cunoștință completă a tuturor cuvintelor și gândurilor.” – Mărturii,

vol. 3, p. 82, subcap. Mândria și gândurile deșarte.

„Amintiți-vă, caracterul vostru este fotografiat de marele Artist Suprem
în cărțile de înregistrare din ceruri, la fel de minuțios cum înfățișarea este
reprodusă pe placa lustruită a artistului. Ce spun cărțile din ceruri în cazul
vostru? Vă conformați caracterul cu cel al Modelului, Isus Hristos? Vă spălați
hainele caracterului și le albiți în sângele Mielului?” – Mărturii despre comportament sexual, adulter și divorț, p. 62, cap. 6.
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„Dacă dorim să fim biruitori trebuie să ne cercetăm inimile pentru a
fi siguri că nu nutrim nimic care este ofensiv înaintea lui Dumnezeu. Dacă
nutrim, nu putem purta veșmântul alb care este făgăduit aici. Dacă dorim să
stăm înaintea lui Dumnezeu în in alb, care reprezintă neprihănirea sfinților,
trebuie să realizăm acum lucrarea de biruință.” – Historical Sketches, p. 138.
b. Care este planul lui Dumnezeu în această lucrare? Apocalipsa 11:1.

Apocalipsa 11:1: „Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis:
„Scoală-te și măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el.”

„Marea judecată este în desfășurare și a început de ceva timp. Acum
Domnul spune: Măsurați templul și închinătorii lui. Amintiți-vă că atunci
când mergeți pe stradă la afacerile voastre, când vă angajați în conversații,
Dumnezeu vă măsoară...
Când vă faceți treaba, amintiți-vă că există Cineva care supraveghează spiritul cu care realizați aceasta. Nu Îl vom aduce pe Mântuitorul în viața noastră
zilnică, în lucrul nostru obișnuit și în îndatoririle casnice? Atunci, în numele lui
Dumnezeu, dorim să îndepărtăm tot ce este inutil, toată bârfa și conversațiile
inutile și să ne înfățișăm ca slujitori ai Dumnezeului viu.” – Comentarii Biblice ale
AZȘ [Comentarii ale E. G. White], vol. 7, p. 972, Apocalipsa cap. 11.

Miercuri

13 noiembrie

4. ŞTERS
a. Chiar dacă numele noastre au fost înregistrate în Cartea Vieții,
ce este totuși posibil? Psalmii 69:28. Care este dorința lui Dumnezeu pentru noi? Filipeni 2:14, 15.
Psalmii 69:28: „Să fie șterși din cartea vieții și să nu fie scriși împreună cu cei
neprihăniți!”
Filipeni 2:14, 15: „Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără
prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și
stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume.”

„Timpul înaintează cu grabă și fiecare faptă va fi curând adusă la judecată și ori păcatele noastre, ori numele noastre vor fi șterse din Cartea Vieții.”
– Fii și fiice ale lui Dumnezeu, p. 49, 12 februarie.
„Nu poți consimți să profesezi adevărul și să nu îl trăiești; întotdeauna ai admirat o viață în concordanță cu mărturisirea. Mi-a fost arătată o
carte în care a fost scris numele tău și al multor altora. În dreptul numelui
tău era o pată neagră. Tu te uitai la aceasta și spuneai: `Niciodată nu poate fi
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ștearsă.` Isus Și-a pus mâna rănită deasupra acesteia și a spus: `Doar sângele
Meu o poate șterge. Dacă vei alege de acum încolo calea ascultării umile și te
vei încrede doar în meritele sângelui Meu pentru a șterge abaterile trecute,
voi șterge toate abaterile tale și voi acoperi păcatele tale. Dar dacă alegi calea
păcătoșilor vei recolta răsplata păcătoșilor. Răsplata păcatului este moartea.`
Am văzut îngerii răi înconjurându-te, căutând să-ți distragă mintea de
la Hristos, determinându-te să privești la Dumnezeu ca la un Dumnezeu al
dreptății și să pierzi din vedere iubirea, compasiunea și harul unui Mântuitor răstignit, care-i va mântui pe absolut toți care vin la El. Îngerul a spus:
`Dacă vreun om păcătuiește, avem un avocat la Tatăl, pe Isus Hristos cel neprihănit.`” – Mărturii, vol. 1, pp. 543, 544, cap. 95: Ascultarea de adevăr.
„Dacă vrem să fim lumini adevărate în lume, trebuie să manifestăm
spiritul iubitor, îndurător al lui Hristos. Să iubim așa cum a iubit Hristos
înseamnă să practicăm auto-controlul. Aceasta înseamnă că trebuie să manifestăm lipsă de egoism în orice vreme și în orice loc.” – My Life Today, p. 80.
b. Ce privilegiu avem în calitate de creștini și ce responsabilitate
însoțește acest privilegiu? 1 Ioan 3:1-3.

Ioan 3:1-3: „Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor.
Acesta a venit la Isus noaptea și I-a zis: „Învățătorule, știm că ești un Învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu
este Dumnezeu cu el.” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îți spun că,
dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu.”

„Poți întreba în mod justificat: `Este numele meu scris acolo?` Acesta
este înregistrat în cartea vieții dacă ai un caracter curat și sfânt ca al lui Hristos. Doar credința în adevăr nu ne va mântui. Trebuie să fim ca Hristos, dacă
va trebui să Îl vedem într-o zi așa cum este.” – Mărturii despre comportamentul
sexual, adulter și divorț, p. 134, cap. 20.

Joi

14 noiembrie

5. FĂGĂDUINŢE PENTRU BIRUITOR
a. Ce este în cartea de aducere aminte? Maleahi 3:16; Neemia 13:14.
Maleahi 3:16: Atunci, și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul;
Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de aducere aminte
a fost scrisă înaintea Lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc Numele Lui.”
Neemia 13:14: „Adu-Ţi aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri și nu
uita faptele mele evlavioase, făcute pentru Casa Dumnezeului meu și pentru lucrurile care trebuie păzite în ea!”
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„În cartea de aducere aminte a lui Dumnezeu este imortalizată fiecare
faptă de neprihănire. Acolo sunt înregistrate cu credincioșie orice ispită rezistată, orice rău biruit, orice cuvânt de milă tandră exprimat. Și fiecare faptă de sacrificiu, fiecare suferință și întristare îndurată de dragul lui Hristos,
sunt înregistrate.” – Marea luptă, p. 481, cap. 28: În fața raportului vieții.
b. În concluzie, ce trebuie să păstrăm mereu în minte? Apocalipsa
3:5; Matei 10:32.

Apocalipsa 3:5: „Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nicidecum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui
Meu și înaintea îngerilor Lui.”
Matei 10:32: „De aceea, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi
mărturisi și Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri.”

„Pentru a-L mărturisi pe Hristos, trebuie să-L avem pe El în noi ca să
mărturisească. Nimeni nu-L poate mărturisi cu adevărat pe Hristos dacă
mintea și spiritul lui Hristos nu sunt în El. ... Este posibil ca prin buzele
noastre să-L mărturisim pe Hristos, totuși prin faptele noastre să-L negăm.
Roadele Duhului manifestate în viață sunt o mărturisire despre El. Dacă
am renunțat la tot pentru Hristos, viețile noastre vor fi simple, conversația
noastră va fi cerească și comportamentul nostru va fi ireproșabil. Influența
puternică, purificatoare a adevărului în suflet și caracterul lui Hristos, exemplificate în viață, reprezintă o mărturisire despre El.” – Mărturii, vol. 1, pp. 303,

304, cap. 62: Religia în familie.

„Ale cui nume nu vor fi șterse din cartea vieții? Doar numele celor care
L-au iubit pe Dumnezeu cu toată puterea ființei lor și pe aproapele lor ca pe
ei înșiși.” – Historical Sketches, p. 138.
Vineri

15 noiembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cum știm că mărturia din judecată este dreaptă și adevărată?
2. Cum se extinde răspunderea față de Dumnezeu mult dincolo de
statutul de membru al bisericii?
3. De ce și cum suntem măsurați chiar acum?
4. Ce va fi șters pentru cei care vor fi pierduți, comparativ cu ceea ce
va fi șters pentru cei care vor fi mântuiți?
5. Care trebuie să fie principala noastră preocupare zilnică?
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Lecția 8

Sabat, 23 noiembrie 2019

Bătălia
„Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în
locurile cerești.” (Efeseni 6:12).
„Fiecare zi este o luptă și un marș. De fiecare parte suntem asaltați de
dușmani invizibili, și suntem fie biruitori prin harul oferit de Dumnezeu,
fie biruiți.” – Dietă și hrană, p. 453, subcap. Apel către pastori, președinți de
conferință și alți conducători.
Recomandare pentru studiu: Solii Alese, vol. 1, pp. 121-128,
cap. 16: Apel la redeșteptare.

Duminică

17 noiembrie

1. FORŢE INVIZIBILE
a. Explicați războiul care se duce împotriva copiilor lui Dumnezeu.
1 Petru 5:8, 9.
1 Petru 5:8, 9: „Fiți treji și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă
târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari
în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi.”

„Prințul răului luptă pentru fiecare centimetru de teren pe care avansează poporul lui Dumnezeu în călătoria lor spre cetatea cerească. În toată
istoria bisericii nu s-a realizat nicio reformă fără să se înfrunte obstacole
serioase. Așa a fost în vremea lui Pavel. Oriunde apostolul ridica o biserică,
erau unii care mărturiseau a primi credința, dar care aduceau erezii care,
dacă erau primite, aveau să alunge, în cele din urmă, iubirea de adevăr.
Luther s-a confruntat, de asemenea, cu multă încurcătură și suferință cauzate de comportamentul persoanelor fanatice, care pretindeau că Dumnezeu vorbise direct prin ele și care își impuneau, prin urmare, ideile și opiniile deasupra mărturiilor Scripturilor. Mulți din cei cărora le lipsea credința și
experiența, dar care aveau suficientă încredere în sine și care îndrăgeau să
audă și să relateze lucruri noi, au fost ademeniți de pretinșii învățători noi și
s-au alăturat agenților lui Satan în lucrarea de a dărâma ceea ce Dumnezeu
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îl mișcase pe Luther să zidească. De asemenea Wesley și alții care au binecuvântat lumea prin influența și prin credința lor - întâlneau la fiecare pas vicleniile lui Satan care îi împingea pe cei supra-zeloși, neechilibrați și nesfinți
spre fanatism de orice nivel.” – Marea luptă, p. 396, cap. 22: Profeții împlinite.
Luni

18 noiembrie

2. INTRIGA CU SCOPUL DE A NE DISTRAGE
a. Cum confirmă Scriptura nevoia noastră individuală de neprihănirea lui Hristos și de ce este aceasta atât de importantă astăzi?
Ezechiel 14:20.
Ezechiel 14:20: „și ar fi în mijlocul ei Noe, Daniel și Iov, pe viața Mea”, zice Domnul Dumnezeu, „că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei și-ar mântui sufletul
prin neprihănirea lor.”

„Satan inventează planuri nenumărate pentru a ocupa mințile noastre,
pentru ca să nu putem rămâne concentrați la lucrarea concretă cu care trebuie să fim foarte bine familiarizați. Arhiamăgitorul urăște marile adevăruri care
aduc la lumină jertfa ispășitoare și un mijlocitor atotputernic. El știe că pentru
el totul depinde de abaterea minților de la Isus și adevărul Lui.
Toți cei care doresc să se împărtășească din beneficiile mijlocirii lui
Isus trebuie să nu permită ca ceva să interfereze cu datoria lor de a-și
desăvârși sfințenia în teamă de Dumnezeu. Orele prețioase, în loc de a fi
dedicate plăcerii, etalării sau căutării de câștig, trebuie devotate celui mai
serios studiu al adevărului, cu rugăciune. Subiectul sanctuarului și judecata de cercetare trebuie înțelese clar de poporul lui Dumnezeu. Toți au nevoie de o înțelegere pentru ei înșiși a poziției și lucrării Marelui lor Preot.
Altfel, va fi imposibil să exercite credința care este esențială în acest timp sau
să ocupe poziția pe care Dumnezeu intenționează ca ei să o ocupe... Cât de
important este, atunci, ca fiecare minte să contemple adesea scenele când
judecata de cercetare va avea loc și cărțile vor fi deschise.” – Marea luptă,
p. 488, cap. 28: În fața raportului vieții.

b. La ce ar trebui să ne concentrăm în prezent? 2 Corinteni 10:3-5;
Filipeni 2:5. Cum caută vrăjmașul nostru să ne distragă?

2 Corinteni 10:3-5: „Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm
călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse
firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.
Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.”
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Filipeni 2:5: „Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus.”

„Trebuie să îți controlezi gândurile. Aceasta nu va fi o sarcină ușoară; nu
poți să realizezi acest lucru fără un efort atent și chiar intens. Totuși Dumnezeu îți cere aceasta... Trebuie să pui o strajă credincioasă asupra ochilor,
urechilor și asupra tuturor simțurilor tale dacă dorești să-ți controlezi mintea și să împiedici gândurile zadarnice și corupte de a-ți întina sufletul. Doar
puterea harului poate realiza această lucrare mult dorită.” – Mărturii, vol. 2,
p. 561, cap. O fiică răsfățată.

„Dacă Satan reușește să atragă mintea spre unele subiecte neimportante
și să-i dezbine pe oameni pe baza unor aspecte minore, așa încât inimile lor
să fie baricadate împotriva luminii și a adevărului, el exaltă în triumf malițios.”
– Evanghelizarea, p. 154, cap. Adunări în care au loc întrebări și răspunsuri.

Marți

19 noiembrie

3. UN TIP DIFERIT DE BEŢIE
a. Numiți câteva din intrigile preferate ale vrăjmașului împotriva
noastră. Marcu 4:19.
Marcu 4:19: „dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri, care îneacă Cuvântul și-l fac astfel neroditor.”

„Am văzut că Satan a poruncit îngerilor lui să întindă curse în special
pentru cei care așteaptă cea de-a doua venire a lui Hristos și păzesc toate
poruncile lui Dumnezeu. Satan le-a spus îngerilor că bisericile erau adormite. El avea să-și mărească puterea și minunile mincinoase și el le putea ține
captive. `Dar,` a afirmat el, `noi urâm secta păzitorilor de Sabat; ei lucrează
continuu împotriva noastră și iau oamenii de sub stăpânirea noastră pentru a păstra Legea detestată a lui Dumnezeu. Mergeți și determinați-i pe
deținătorii de terenuri și bani să se îmbete cu griji. Dacă puteți să-i faceți să-și
centreze afecțiunile asupra acestor lucruri, îi vom avea deja. Ei pot mărturisi ce le place, dar determinați-i să se îngrijească mai mult de bani decât
de succesul împărăției lui Hristos sau de răspândirea adevărurilor pe care
le urâm. Prezentați lumea înaintea lor în cea mai atractivă lumină, încât să
o poată iubi și idolatriza. Trebuie să menținem în rândurile noastre toate
mijloacele financiare asupra cărora putem câștiga control. Cu cât mai multe
mijloace financiare dedică urmașii lui Hristos serviciului Său, cu atât mai
mult vor aduce vătămare împărăției noastre prin atragerea supușilor noștri.
Când programează adunări în diferite locuri, noi suntem în pericol. Fiți
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foarte vigilenți atunci. Cauzați tulburare și confuzie, pe cât posibil. Distrugeți
dragostea unul pentru altul. Descurajați și demoralizați-i pe predicatorii lor,
pentru că îi urâm. Prezentați fiecare scuză plauzibilă celor care au mijloace
financiare, ca nu cumva să le dea drumul. Controlați problema banilor pe cât
posibil și aduceți-i pe predicatorii lor în lipsuri și suferință. Aceasta va slăbi
curajul și zelul lor. Luptați-vă pentru fiecare centimetru de teren. Faceți din
avariție și iubirea de comori pământești trăsăturile dominante ale caracterului lor. Atât timp cât aceste trăsături domină, mântuirea și harul se retrag.
Îngrămădiți în jurul lor orice atracție și ei vor fi cu siguranță ai noștri. Și nu
doar că suntem siguri de ei, dar influența lor detestabilă nu va fi manifestată
pentru a-i conduce pe alții spre ceruri. Când vreunul încearcă să fie generos,
puneți în el o dispoziție invidioasă, încât generozitatea să scadă.`
„Am văzut că Satan își execută planurile bine... El îi conduce pe unii
într-un mod, pe alții în altul, întotdeauna profitând de trăsăturile rele din
frați și surori, excitând și stârnindu-le înclinațiile lor naturale. Dacă sunt
predispuși să fie egoiști și avari, Satan profită de aceasta și caută cu toată
puterea să-i determine să-și permită păcatele cu care se confruntă. Harul lui
Dumnezeu și lumina adevărului pot să topească pentru o vreme sentimentele lor avare, dar dacă nu obțin în totalitate biruință, Satan vine când ei nu
sunt sub o influență mântuitoare și înăbușe orice principiu nobil, generos.”
– Scrieri timpurii, pp. 266, 267, cap. Lăcomia.
Miercuri

20 noiembrie

4. SOLUŢII PENTRU VICTORIE
a. Doar cum putem avea succes împotriva tacticilor vrăjmașului?
Zaharia 4:6.
Zaharia 4:6: „Atunci, el a luat din nou cuvântul și mi-a zis: „Acesta este cuvântul
Domnului către Zorobabel și sună astfel: ‘Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu’, zice Domnul oștirilor.”

„Nu există nimic de care Satan se teme atât de mult cum se teme de
faptul că poporul lui Dumnezeu va lumina calea prin îndepărtarea oricărei
piedici, în așa fel încât Domnul să-Și poată revărsa Duhul asupra unei biserici care stagnează și asupra unei adunări nepocăite. Dacă Satan și-ar putea
îndeplini intențiile, nu ar mai fi niciodată vreo redeșteptare, mare sau mică,
până la sfârșitul timpului. Dar noi nu suntem ignoranți cu privire la metodele lui. Este posibil să rezistăm puterii sale. Când calea este pregătită pentru
Duhul lui Dumnezeu, binecuvântarea va veni. Satan nu poate împiedica o
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revărsare a binecuvântării care coboară asupra poporului lui Dumnezeu
mai mult decât poate închide ferestrele cerului pentru ca ploaia să nu poată
veni asupra pământului. Oamenii răi și diavolii nu pot să împiedice lucrarea
lui Dumnezeu sau prezența Lui de la adunările poporului Său, dacă ei, cu
inimi supuse și căite, își vor mărturisi și îndepărta păcatele și în credință vor
pretinde făgăduințele Lui. Se poate rezista cu succes față de orice ispită, față
de orice influență împotrivitoare, pe față sau în secret.” – Solii Alese, vol. 1, p.

59, cap. O ușă deschisă pentru vrăjmaș.

b. Cât de mult durează lupta spirituală? Matei 24:12, 13.

Matei 24:12, 13: „Și, din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți
se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit.”

„Nu trebuie să stăm niciodată liniștiți, într-o stare de mulțumire și să
încetăm să avansăm, spunând: `Sunt salvat.` Când este întreținută această
idee, motivele pentru veghere, pentru rugăciune, pentru efort stăruitor de
a înainta spre ținte mai înalte încetează să existe. Nicio limbă sfințită nu va
fi găsită rostind aceste cuvinte până când Hristos va veni și noi vom intra
pe porți în cetatea lui Dumnezeu. Atunci, cu decență maximă, putem să-I
dăm slavă lui Dumnezeu și Mielului pentru eliberare veșnică.” – Ibid., p. 155,
subcap. Nu încetați să progresați.

„Când religia lui Hristos este cel mai mult disprețuită, când legea Lui
este cel mai mult desconsiderată, atunci zelul nostru trebuie să fie cel mai
intens și curajul și fermitatea cele mai neclintite. A rezista în lupta adevărului și neprihănirii când majoritatea ne părăsește, a lupta luptele Domnului
când campionii sunt puțini – acesta va fi testul nostru. În acest timp trebuie
să strângem căldură din răceala altora, curaj din lașitatea lor și loialitate din
trădarea lor...
„Căpitanul mântuirii noastre va întări poporul Lui pentru conflictul în
care trebuie să se angajeze.” – Fii și fiice ale lui Dumnezeu, p. 201, cap. 13 iulie.
Joi

21 noiembrie

5. ECHIPÂNDU-NE
a. De ce fel de pocăință avem nevoie în prezent? Luca 6:40-42, 46-49.
Luca 6:40-42: „Ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui, dar orice ucenic
desăvârșit va fi ca învățătorul lui. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te
uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți să zici fratelui tău:
‘Frate, lasă-mă să-ți scot paiul din ochi’ și, când colo, tu nu vezi bârna din ochiul
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tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, și atunci vei vedea deslușit să
scoți paiul din ochiul fratelui tău.”
Luca 6:46-49: „De ce-Mi ziceți: ‘Doamne, Doamne!’ și nu faceți ce spun Eu? Vă
voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la Mine, aude cuvintele Mele și
le face. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și
a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpustit șuvoiul peste
casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude
și nu face se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie. Și s-a
năpustit șuvoiul asupra ei, ea s-a prăbușit îndată, și prăbușirea acestei case a fost
mare.”

„Trăim în marea zi antitipică a ispășirii. Trebuie să-L căutăm individual
pe Dumnezeu. Aceasta este o lucrare personală... Fiecare să mărturisească
nu păcatul fratelui, ci păcatul propriu.” – Mărturii, vol. 9, p. 218, subcap. Un timp
de pregătire.

„Fiecare pas spre ceruri trebuie să fie un pas de umilință.” – Historical

Sketches, p. 139.

b. Pentru ce trebuie să fim extrem de recunoscători? Efeseni 6:10-17.

Efeseni 6:10-17: „Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui.
Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva
uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului
acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea,
luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și
să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata dar, având mijlocul
încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate
cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu
care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.”

„În aceste zile de pericol trebuie să fim foarte atenți pentru a nu respinge razele de lumină pe care Cerul, în harul său, ni le-a oferit, pentru că
prin acestea trebuie să discernem înșelăciunile vrăjmașului. Avem nevoie
de lumină din Ceruri în fiecare oră, pentru ca să putem distinge între sfânt și
obișnuit, între veșnic și temporar. Dacă e după noi, vom greși la fiecare pas;
vom fi înclinați spre lume, vom evita renunțarea la sine și nu vom conștientiza necesitatea de veghere și rugăciune constantă și vom fi luați captivi de
Satan și voința lui...
Toți cei ale căror nume vor fi găsite scrise în cele din urmă în cartea
vieții Mielului vor lupta curajos luptele Domnului. Ei vor lucra cât mai se60

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2019

rios pentru a discerne și a îndepărta ispitele și orice lucru rău. Vor simți că
ochiul lui Dumnezeu este asupra lor și că se cere fidelitate strictă. Ca santinele credincioase, ei vor păstra blocat accesul, încât Satan să nu poată trece
deghizat în înger de lumină pentru a face lucrarea morții în mijlocul lor.”
– My Life Today, p. 321.
Vineri

22 noiembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Numiți câteva obstacole de biruit în legătură cu răspândirea adevărului în prezent.
2. Cum pot evita a fi distras de arhiamăgitor?
3. Care este un motiv pentru care mulți se confruntă cu lupta spirituală, astăzi?
4. Explicați câteva secrete ale succesului în bătălia spirituală de astăzi.
5. Cum ne ajută armura spirituală să devenim biruitori prin Hristos?
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Lecția 9

Sabat, 30 noiembrie 2019

Vigoare fizică
„Preaiubitule, mai presus de toate doresc să prosperi și să fii sănătos, așa cum sporește sufletul tău.” (3 Ioan 2 trad. KJV).
„Ce n-ar fi putut ajunge bărbații și femeile dacă și-ar fi dat seama că
modul în care își tratează corpul este în strânsă legătură cu vigoarea și
curăția minții și a inimii!” – Maranatha, p. 230, 10 august.

Recomandare pentru studiu: Fii și fiice ale lui Dumnezeu, pp. 168-174,
10 iunie – 16 iunie.

24 noiembrie

Duminică

1. UNA DIN SPECIALITĂŢILE LUI HRISTOS
a. Când Isus, Fiul omului, trăia pe pământ, ce făcea El cel mai frecvent? Fapte 10:38.
Fapte 10:38: „...cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de
diavolul, căci Dumnezeu era cu El.”

„În timpul slujirii Sale, Isus a dedicat mai mult timp vindecării bolnavilor decât predicării. Minunile Lui mărturiseau adevărul cuvintelor Sale, că
El a venit nu să distrugă, ci să salveze. Neprihănirea Lui mergea înaintea Lui
și slava lui Dumnezeu era răsplata Sa. Oriunde mergea, vestea bună a harului Său Îl preceda. Pe unde trecuse El, cei cărora le adresa compasiunea Lui
se bucurau de sănătate și testau puterile nou descoperite.”- Hristos lumina
lumii, p. 350, cap. 37: Cei dintâi evangheliști.

b. Care este planul lui Dumnezeu pentru sănătatea fizică a copiilor Lui? 3 Ioan 2.

3 Ioan 2: „Preaiubitule, mai presus de toate doresc ca tu să prosperi și să fii sănătos, așa cum prosperă sufletul tău.” (trad. BTF)

„[Isus], Medicul șef, este gata să împartă balsamul din Galaad. El va asculta rugăciunile rostite de medic și de misionar, dacă numele Lui este slăvit
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prin aceasta; și viața pacientului suferind va fi prelungită.” – Sfaturi pentru

sănătate, p. 536.

„Îi îndemn pe cei care adoptă o poziție neutră în ce privește reforma
sanitară să fie convertiți. Această lumină este prețioasă și Domnul îmi
încredințează solia de a îndemna pe toți cei care poartă responsabilități în
vreo ramură a lucrării lui Dumnezeu să aibă grijă ca adevărul să fie în ascensiune în inimă și în viață. Doar în felul acesta poate cineva să înfrunte ispitele cu care se va întâlni cu siguranță în lume.” – Dietă și hrană, p. 453, art. 782.
Luni

25 noiembrie

2. URCIORUL CU MANĂ CA SIMBOL
a. În ce era păstrat un urcior special cu mană și în ce parte a sanctuarului era acesta? Exodul 16:33, 34; Evrei 9:3, 4. În ce scop?
Exodul 16:33, 34: „Și Moise a zis lui Aaron: „Ia un vas, pune în el un omer plin cu
mană și așază-l înaintea Domnului, ca să fie păstrat pentru urmașii voștri.” După
porunca dată de Domnul lui Moise, Aaron l-a pus înaintea chivotului mărturiei, ca
să fie păstrat.”
Evrei 9:3, 4: „Iar după perdeaua a doua, tabernacolul care este numit locul Preasfânt, care avea tămâietoarea de aur și chivotul legământului peste tot cu aur,
în care era vasul de aur care avea mană și toiagul lui Aaron care înmugurise și
tablele legământului.” (engl. KJV, rom. BTF).

„După cum Dumnezeu oferise mană din ceruri pentru a-i întreține
pe copiii lui Israel, la fel El avea să ofere acum poporului Său din diferite locuri talent și înțelepciune pentru a utiliza produsele acestor țări în pregătirea hranei pentru a înlocui carnea.” – Mărturii, vol. 7,
p. 124, subcap. Alimente dătătoare de sănătate.

„Lumea, în general, este dedată la lăcomie și la îngăduirea de pasiuni
josnice. Lumina reformei sanitare este deschisă înaintea poporului lui Dumnezeu în prezent, încât ei să poată conștientiza necesitatea menținerii apetitului și pasiunilor sub controlul unor puteri mai înalte ale minții. Aceasta
este, de asemenea, necesară pentru ca ei să poată avea putere mentală și
claritate pentru a discerne lanțul sfânt al adevărului și a se întoarce de la
erorile înșelătoare și poveștile plăcute care inundă lumea. Lucrarea lor este
de a prezenta înaintea oamenilor doctrina curată a Bibliei. Prin urmare, reforma își găsește locul în lucrarea pregătitoare pentru cea de-a doua venire
a lui Hristos.” – The Spirit of Prophecy, vol. 2, p. 44.
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b. Cum consideră Dumnezeu mâncarea de produse din carne? Ce
trebuie să facem, având în vedere că trăim în ziua antitipică a
ispășirii? Psalmii 78:17, 18; Isaia 22:12-14, 20-22 (cf. Apocalipsa 3:7).
Psalmii 78:17, 18: „Dar ei tot n-au încetat să păcătuiască împotriva Lui, n-au
încetat să se răzvrătească împotriva Celui Preaînalt în pustie. Au ispitit pe Dumnezeu în inima lor, cerând carne pentru pofta lor.” (engl. KJV, rom. BTF).
Isaia 22:12-14: „Și totuși Domnul Dumnezeul oștirilor vă cheamă în ziua aceea
să plângeți și să vă bateți în piept, să vă radeți capul și să vă încingeți cu sac. Dar
iată, în schimb, veselie și bucurie! Se înjunghie boi și se taie oi, se mănâncă la carne
și se bea la vin: „Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri!” Domnul oștirilor
mi-a descoperit și mi-a zis: „Nu, nelegiuirea aceasta nu vi se va ierta până nu veți
muri”, zice Domnul Dumnezeul oștirilor.
Isaia 22: 20-22: În ziua aceea’, zice Domnul, ‘voi chema pe robul Meu Eliachim,
fiul lui Hilchia, îl voi îmbrăca în tunica ta, îl voi încinge cu brâul tău și voi da puterea ta în mâinile lui. El va fi un tată pentru locuitorii Ierusalimului și pentru casa
lui Iuda.Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David: când va deschide el, nimeni
nu va închide, și când va închide el, nimeni nu va deschide.
(Apocalipsa 3:7: Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: ‘Iată ce zice Cel Sfânt,
Cel Adevărat, Cel ce ține cheia lui David, Cel ce deschide și nimeni nu va închide, Cel
ce închide și nimeni nu va deschide.”)

„Între cei care așteaptă venirea Domnului, se va renunța în cele din
urmă la mâncarea de carne; carnea va înceta să fie parte din dieta lor...
Din nou și din nou mi-a fost arătat că Dumnezeu Își aduce poporul înapoi la planul Lui original, care nu constă în a subzista pe baza cărnii animalelor moarte. El dorește ca noi să îi învățăm pe oameni o cale mai bună...
Dacă se renunță la carne, dacă gustul nu este educat în direcția respectivă,
dacă se încurajează gustul pentru fructe și cereale, se va ajunge curând la
ceea ce Dumnezeu a stabilit de la început că trebuie să fie. Carnea nu va fi
utilizată de poporul Său.” – Îndrumarea copilului, p. 383, subcap. Mâncând pentru

a trăi.

„Va vedea și va simți poporul nostru păcatul îngăduirii apetitului pervertit? Vor renunța ei la ceai, cafea, carne și toate alimentele stimulante și
își vor dedica mijloacele cheltuite pentru aceste îngăduințe vătămătoare în
direcția răspândirii adevărului?” – Mărturii, vol. 3, p. 569, subcap. Părinții ca
reformatori.
64
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Marți

26 noiembrie

3. UN PLAN PRODUCĂTOR DE PUTERE
a. Care este planul inițial al Creatorului nostru pentru hrana omenirii? Cum s-a schimbat acesta după ce păcatul a corupt planeta? Geneza 1:29; 3:18.
Geneza 1.29: „Și Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță
și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță:
aceasta să fie hrana voastră.”
Geneza 3:18: „spini și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp.”

„Pentru a ști care sunt cele mai bune alimente, trebuie să studiem planul originar al lui Dumnezeu pentru dieta omului. El, Cel care a creat omul
și care înțelege nevoile lui, i-a indicat lui Adam hrana sa. [Geneza 1:29 citat.]
La părăsirea Edenului pentru a-și câștiga existența prin prelucrarea pământului sub cursa păcatului, omul a primit permisiunea de a mânca, de asemenea, `iarba de pe câmp.`
Cerealele, fructele, nucile și vegetalele constituie dieta aleasă pentru noi
de Creatorul nostru. Aceste alimente, pregătite într-un mod cât mai simplu
și natural, sunt cele mai sănătoase și mai hrănitoare posibil.” – Dietă și Hrană, p. 81, art 111.

b. Pe lângă adoptarea reformei sănătății pentru noi înșine, ce altă
responsabilitate sacră avem în această privință? Psalmii 67:1, 2.

Psalmii 67:1, 2: „Dumnezeu să fie milostiv cu noi și să ne binecuvânteze; și să facă
să strălucească fața Lui peste noi; ca să fie cunoscută calea ta pe pământ, sănătatea ta salvatoare printre toate națiunile!” (trad. BTF).

„Dumnezeu dorește să fie recunoscut ca Autor al ființei noastre. Viața
pe care El ne-a oferit-o nu trebuie tratată cu ușurință. Neglijența în obiceiurile trupești descoperă o neglijență a caracterului moral. Sănătatea trupului trebuie considerată ca esențială pentru progresul creșterii în har, un
temperament uniform.” – Minte, caracter și personalitate, vol. 2, p. 405, cap. 43:

Mintea și sănătatea spirituală.

„Adventiștii de Ziua a Șaptea trebuie să fie reprezentați înaintea lumii
prin principiile de promovare ale reformei pe care Dumnezeu ne-a dat-o.
Adevăruri și mai mari se dezvăluie acestui popor în timp ce ne apropiem de încheierea timpului și planul lui Dumnezeu este să înființăm pretutindeni instituții în care cei care sunt în întuneric cu privire la necesitățile
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organismului omenesc să poată fi educați, ca să-i poată conduce, la rândul
lor, pe alții în lumina reformei sănătății.” – Lucrarea misionară medicală, p. 187,

subcap. Restaurarea prin reformă.

„Bolnavii și suferinzii trebuie ajutați. Mulți pentru care se realizează
această lucrare de har vor auzi și vor accepta cuvintele vieții. Mulți vor fi
vindecați prin rugăciunea credinței și vor înainta pentru a susține principiile prețioase ale reformei sănătății.” – Pacific Union Recorder, 6 noiembrie 1902.
„Domnul nu lucrează acum pentru a aduce multe suflete la adevăr, din
cauza membrilor bisericii care nu au fost niciodată convertiți și a celor care
au fost cândva convertiți dar au decăzut. Ce influență ar avea acești membri
neconsacrați asupra celor nou convertiți? Nu ar face ei fără efect solia dată
de Dumnezeu, pe care trebuie să o poarte poporul Său?” – Mărturii, vol. 6, p.
371, cap. Biserica și reforma sanitară.

Miercuri

27 noiembrie

4. O SOLIE CUPRINZĂTOARE
a. Cum promovează adevărul spiritual sănătatea fizică? Proverbe
3:7, 8; 4:20-22. Cum pot copiii și tinerii să fie sănătoși? Cum putem restabili sănătatea?
Proverbe 3:7, 8: „Nu te socoti singur înțelept; teme-te de Domnul și abate-te de la
rău! Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale.”
Proverbe 4:20-22: „Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele! Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul
inimii tale! Căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul
lor.”

„Pentru a avea sănătate, bună dispoziție, vivacitate și pentru a avea
mușchii și creierul bine dezvoltate, copiii și tinerii trebuie să stea mult în
aer liber și să aibă ocupație și recreere bine coordonate.
Copiii trebuie să aibă ocupație pentru timpul lor. Lucrul mental corespunzător și exercițiul fizic afară nu vor distruge constituția băieților voștri.
Lucrul util și familiarizarea cu toate tainele gospodăriei vor fi benefice pentru fetele voastre, iar activitatea în aer liber este absolut necesară pentru
constituția și sănătatea lor.
Cei care nu își folosesc membrele în fiecare zi vor simți slăbiciune când
vor încerca să facă exerciții. Venele și mușchii nu sunt în stare să realizeze
lucrarea lor și să țină toată mașinăria vie în acțiune sănătoasă, fiecare organ
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al sistemului în funcția corespunzătoare. Membrele se vor întări prin folosire. Exercițiul moderat zilnic va oferi putere mușchilor care fără exersare
devin flasci și slăbiți. Prin exercițiu activ în aer liber în fiecare zi, ficatul, rinichii și plămânii vor fi, de asemenea, întăriți pentru a-și realiza lucrarea.”
– Îndrumarea copilului, p. 339, cap. Exercițiul și sănătatea.
„Când violez legile lui Dumnezeu stabilite în ființa mea, trebuie să mă
pocăiesc și să mă reformez și să mă situez în cea mai bună stare sub medicii
pe care i-a asigurat Dumnezeu – aer curat, apă curată și sănătate, prețioasa
lumină solară vindecătoare.
Apa poate fi folosită în multe moduri pentru a alina suferința.” – Solii

Alese, vol. 2, p. 161, cap. 29: Folosirea remediilor...

„Nu vei semna un angajament că nu vei mai slăbi sau deforma templul
Domnului prin faptul că lucrezi atunci când ar trebui să te odihnești? Pentru a
avea gânduri potrivite și pentru a rosti cuvinte potrivite trebuie să-i dai creierului odihnă. Tu nu îți rezervi suficient timp pentru odihnă. Creierul împovărat
și nervii obosiți ar fi învigorați dacă ai face o schimbare în această privință.” –
Minte, caracter și personalitate, vol. 2, p. 735, cap. 81: Terapie sănătoasă pentru minte.

b. Când luăm în considerare beneficiile sănătoase ale încrederii
în Dumnezeu, ale hranei nutritive, exercițiului, apei, luminii solare, aerului curat și odihnei, ce altceva trebuie să avem în minte (în special într-un secol al extremelor)? Filipeni 4:5.

Filipeni 4:5: „Tuturor oamenilor să le fie cunoscută cumpătarea voastră. Domnul este
aproape.” (traducere BTF).

Joi

28 noiembrie

5. LUÂND ATITUDINE DE PARTEA PRINCIPIULUI, PRIN HAR
a. Cât de departe ajunge datoria noastră de a păstra legile sănătății
lui Dumnezeu? Cui îi datorăm aceasta? De ce? 1 Corinteni 9:24-27.
1 Corinteni 9:24-27: „Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare toți aleargă,
dar numai unul capătă premiul? Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul!
Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac
lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji: noi să facem lucrul acesta
pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști
încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Ci mă port
aspru cu trupul meu și-l țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit
altora, eu însumi să fiu lepădat.”
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„Mâncatul, băutul și îmbrăcatul sunt duse la o așa extremă încât ele devin păcate. Ele sunt printre cele mai vizibile păcate din ultimele zile și constituie un semn al venirii apropiate a lui Hristos. Timpul, banii și puterea
care aparțin Domnului, dar pe care El ni le-a încredințat, sunt irosite în exagerare de îmbrăcăminte și lux, pentru apetitul pervertit, care scade vitalitatea și aduce suferință și decădere. Este imposibil de a ne înfățișa trupurile
ca o jertfă vie pentru Dumnezeu, când le umplem continuu cu degradare și
boală prin propria îngăduință păcătoasă.
Trebuie dobândită cunoștință cu privire la cum să mâncăm, să bem și
să ne îmbrăcăm în așa fel încât să păstrăm sănătatea. Boala este rezultatul
violării legii naturii. Prima noastră datorie, una pe care o datorăm lui Dumnezeu, nouă înșine și semenilor noștri, este de a asculta de legile lui Dumnezeu. Acestea includ legile sănătății. Dacă suntem bolnavi, punem o povară
grea asupra prietenilor și devenim nepotriviți de a ne îndeplini datoria atât
în familie, cât și față de semenii noștri. Și când rezultatul este moartea prematură, aducem întristare și suferință altora; îi privăm pe semenii noștri de
ajutorul pe care li l-am putea acorda; jefuim familiile noastre de confortul și
ajutorul pe care trebuie să îl primească de la noi și Îl jefuim pe Dumnezeu de
serviciul pe care îl pretinde de la noi pentru a promova slava Lui. Atunci nu
suntem noi, în cel mai înalt sens, călcători ai Legii lui Dumnezeu?” – Christian
Temperance and Bible Hygiene, p. 12.

„Este într-adevăr la fel de păcat a viola legile ființei noastre, precum este
păcat călcarea celor zece porunci. Oricare din variante reprezintă călcarea
Legii lui Dumnezeu.” – Ibid., p. 53.
Vineri

29 noiembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. De unde știm că Dătătorul de viață Se îngrijește de sănătatea noastră?
2. De ce este reforma sănătății atât de importantă în ziua actuală a
ispășirii?
3. Unde se găsește în Scriptură planul lui Dumnezeu cu privire la ce
trebuie să mâncăm în aceste ultime zile?
4. Ce implică adevărata reformă, mai mult decât doar hrana noastră?
5. Cum demonstrează acceptarea soliei reformei dragostea mea față
de alții?
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Darul Sabatului Întâi
pentru literatură
în câmpurile misionare
Nu există vreun dubiu cu privire
la faptul că literatura este un mijloc vital în răspândirea adevărului la toate
națiunile, toate semințiile, toate limbile
și toate popoarele. O solie în scris tinde
să aibă un impact mai mare, să fie mai
precisă și să fie înțeleasă mai ușor chiar
decât vorbirea.
Totuși multe suflete prețioase pentru care a murit Hristos sunt incapabile de a primi avantajul unei astfel de literaturi – în special dacă sunt
dintr-un popor restrâns sau împovărat prin sărăcie extremă. Un exemplar
conținând literatură încărcată cu adevăr este dincolo de nivelul lor de acces,
dacă nu se fac eforturi serioase pentru a împlini această nevoie a multora
care flămânzesc și însetează după ea.
Daruri ale Sabatului Întâi pentru literatură în țările sărace și/sau pentru Câmpurile Misionare s-au mai strâns în trecut – și mulțumim sincer celor care au donat pentru această cauză onorabilă în trecut. Darurile voastre
au ajutat mii să aibă șansa de a citi ei înșiși adevărul.
Lumea de azi este un loc extins cu o populație mereu în creștere, așa că
nevoia este mai mare ca oricând înainte. Fondurile pentru darul de astăzi
pentru literatură vor fi direcționate în principal pentru traducerea și tipărirea de literatură în limbi noi, pentru populațiile care nu au primit până
acum literatură.
„Solia de avertizare pentru toate națiunile – acesta trebuie să fie scopul
eforturilor noastre... Asupra tuturor celor care primesc Cuvântul lui Dumnezeu zace responsabilitatea de a realiza această lucrare. Din oraș în oraș
și din țară în țară, ei trebuie să ducă publicațiile care conțin făgăduința revenirii în curând a Mântuitorului. Aceste publicații trebuie traduse în orice
limbă, pentru că Evanghelia trebuie predicată întregii lumi.” – The Review and
Herald, 9 februarie 1905.

Cu aceasta în gând, rugăciunea noastră este ca Dumnezeu să atingă
inimile noastre ale tuturor, pentru a dărui cu generozitate pentru această
nevoie importantă!
Departamentul de Publicații al Conferinței Generale
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Lecția 10

Sabat, 7 decembrie 2019

Ordine și organizare
„Vă îndemn, fraților, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire și să n-aveți dezbinări între voi,
ci să fiți uniți în chip desăvârșit în aceeași minte și aceeași judecată.”
(1 Corinteni 1:10, engl. KJV, rom. BTF).
„Dumnezeu a plănuit ca poporul Lui să fie unit, să se pună în acord
și aibă aceeași gândire și aceeași judecată. Aceasta nu se poate realiza
fără o mărturie clară, evidentă, vie în biserică.” – Mărturii, vol. 3, p. 361,
subcap. Cei care disprețuiesc mustrarea.
Recomandare pentru studiu: Mărturii, vol. 3, pp. 343-362, subcap. Desconsiderarea
îndurării & Cei care disprețuiesc mustrarea.

Duminică

1 decembrie

1. DEZVOLTÂND O MINTE ORGANIZATĂ
a. Ce întrebare pusă lui Dumnezeu de Manoah trebuie să ghideze
năzuința noastră înnăscută după progres mental? Judecători
13:8, 12.
Judecători 13:8, 12: „Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: „Doamne, Te rog, să mai vină o dată la noi omul lui Dumnezeu pe care L-ai trimis și să ne
învețe ce să facem pentru copilul care se va naște!” ... Manoah a zis: „Acum, dacă se
va împlini cuvântul Tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil și ce va fi de făcut?”

„Mintea, sufletul, se zidește din lucrurile cu care se hrănește.” – Educația,

p. 126, cap. Biblia ca educator.

„Este drept pentru tineri să simtă că trebuie să atingă cea mai înaltă
dezvoltare a puterilor lor mentale. Nu dorim să restricționăm educația căreia Dumnezeu nu i-a pus limite. Dar realizările noastre nu vor valora nimic
dacă nu sunt puse în folosință pentru onoarea lui Dumnezeu și pentru binele omenirii. Dacă nu este o treaptă spre realizarea celor mai înalte scopuri,
cunoștința noastră este fără valoare...
Educația inimii este mai importantă decât educația obținută din cărți.
Este bine, chiar esențial, a obține o cunoștință despre lumea în care trăim; dar
dacă lăsăm veșnicia în afara calculelor noastre, vom avea o cădere din care nu
ne vom putea recupera niciodată.” – Îndrumarea copilului, p. 497, cap. Pregătirea
pentru a fi membru al bisericii.
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„Un `Așa zice Domnul` trebuie să vă călăuzească în toate planurile voastre de educație.” – Ibid., p. 69, subcap. Este nevoie de pregătire.
„Mintea trebuie să fie disciplinată, instruită, educată; întrucât copilul
lui Dumnezeu trebuie să Îi slujească lui Dumnezeu în moduri care nu sunt
naturale sau în armonie cu înclinația înnăscută. Cei care devin urmași ai lui
Hristos constată că sunt oferite motive noi de acțiune, apar gânduri noi și
trebuie să rezulte acțiuni noi.” – Christian Education, p. 122.
Luni

2 decembrie

2. AUTO-DISCIPLINĂ PENTRU VEŞNICIE
a. În preocuparea noastră pentru cunoștință, cu privire la ce trebuie
să fim atenți pentru a dezvolta o minte sănătoasă? Eclesiastul 12:12.
Eclesiastul 12:12: „Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri; dacă ai voi să faci
o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi, și multă învățătură obosește trupul.”

„Dacă puterile fizice nu sunt solicitate în egală măsură cu cele mentale,
prea multă încordare este adusă asupra celor din urmă. Dacă nu își realizează fiecare parte din mașinăria umană sarcinile alocate, puterile mentale
nu pot fi utilizate la cea mai înaltă capacitate a lor pe o perioadă de timp
nedeterminată.” – Christian Education, p. 211.
„Se pierde mult prin neglijarea de a uni solicitarea fizică și cea mentală.
Orele de relaxare ale studentului sunt petrecute adesea cu plăceri frivole
care slăbesc puterile fizice, mentale și morale. Sub puterea degradantă a
îngăduinței senzuale, sau a entuziasmului prematur al curteniei și a căsătoriei, mulți studenți eșuează de a atinge acea înălțime a dezvoltării mentale
pe care altfel ar putea să o obțină.” – Ibid., pp. 36, 37.
„Cât de frecvent este obiceiul de a schimba ziua în noapte și noaptea în
zi. Mulți tineri dorm bine dimineața, când ar trebui să fie treji odată cu cântecul devreme al păsărilor și să fie în acțiune când toată natura este trează.
Tinerii să exerseze regularitate în orele de mers la somn și de trezire și își
vor îmbunătăți sănătatea în minte, spirit și dispoziție.” – The Youth`s Instructor, 7 septembrie 1893.

b. Ce știință practică trebuie, de asemenea, să studiem?
1 Tesaloniceni 4:11.

1 Tesaloniceni 4:11: „Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să
lucrați cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit.”

„Pe cât de mult posibil este bine să luăm în considerare ceea ce trebuie realizat în timpul zilei. Faceți o listă a diferitelor îndatoriri care așteaptă
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atenția voastră și puneți deoparte un timp anume pentru realizarea fiecărei
datorii. Fiecare lucru să fie realizat cu conștiinciozitate, acuratețe și promptitudine.” – Ibid.
c. Ce valoare are o minte nedisciplinată? Proverbe 25:28.

Proverbe 25:28: „Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și
fără ziduri.”

„O minte obișnuită, bine disciplinată, va realiza mai mult și o lucrare mai
mare decât cea mai înalt educată minte și decât cele mai înalte talente fără
auto-control.” – Parabolele Domnului Hristos, p. 335, subcap. Facultățile mintale.
Marți

3 decembrie

3. SPORINDU-NE ÎNŢELEPCIUNEA
a. Numiți câteva aspecte esențiale pentru a birui ineficiența. Coloseni 3:23, 24.
Coloseni 3:23, 24: „Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu
ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii.
Voi slujiți Domnului Hristos.”

„Despre una din fetele pe care le-am angajat mi s-a spus că s-ar opri în
timp ce treaba este neterminată, când vasele nu sunt încă spălate sau paturile nu sunt făcute și că ar uita datoriile în timp ce citește o carte sau un ziar.
În acest mod ar petrece ore care ar putea fi angajate în realizarea lucrării
pentru care era plătită. Casa avea să fie lăsată în dezordine timp de ore din
cauza acestui obicei dezordonat, când ar fi trebuit să fie în ordine perfectă.”
– The Youths Instructor, 7 septembrie, 1893.

b. Ce contrast există între înțelept și nebun? Proverbe 9:8; 15:31.

Proverbe 9:8: „Nu mustra pe cel batjocoritor, ca să nu te urască; mustră pe cel
înțelept, și el te va iubi!”
Proverbe 15:31: „Urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață locuiește în mijlocul înțelepților.”

„Despre altcineva pe care m-am gândit să o angajez, am aflat că este nerespectuoasă față de cei care o angajau, dacă nu era încântată de ei. Celor de
care îi plăcea, le slujea cât putea mai bine și prietenii pe care și-i alegea, cei
care o flatau și care aprobau comportamentul ei primeau afecțiunea și favorurile ei. Dar eu am argumentat: `Dacă este creștină, va primi cu siguranță
72

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2019

consiliere și sfat.` O expresie tristă a apărut pe fața persoanei căreia îi vorbeam și aceasta a spus: `Mă tem că vei fi dezamăgită. Dacă încerci să-i arăți
unde greșește, ea va insista că face tot ce știe mai bine și în loc de a-și corecta greșelile va adopta aerul unei persoane care este adânc rănită. Ea nu
respectă autoritatea și va continua răzvrătirea în mintea ei, care, dacă nu
este exprimată în cuvinte, va fi descoperită vizibil în înfățișarea ei. Ea nu va
păstra părerile pentru sine, ci va prezenta deschis altora ceea ce gândește
despre cei care caută să-i corecteze greșelile.`” – Ibid.
c. Deși mustrarea nu este ușor de suportat, ce trebuie să învețe
fiecare din cei care doresc să crească și să aibă succes în viață?
Proverbe 17:10; 6:23.

Proverbe 17:10: „O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât o sută
de lovituri pe cel nebun.”
Proverbe 6:23: „Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul
și mustrarea sunt calea vieții.”

„Domnul ne trimite avertizare, sfat și mustrare pentru ca să putem avea
ocazie de a ne corecta greșelile înainte ca ele să devină a doua noastră natură.” – Înalta noastră chemare, p. 160, 3 iunie.

Miercuri

4 decembrie

4. ORDINE CARE ÎL ONOREAZĂ PE DUMNEZEU
a. În ce moduri trebuie să fie trupul lui Hristos ordonat? Cu ce
scop? 1 Corinteni 1:10; 14:40; 12:27, 28.
1 Corinteni 1:10: „Vă îndemn, fraților, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți
în chip desăvârșit într-un gând și o simțire.”
1 Corinteni 14:40: „Dar toate să se facă în chip cuviincios și cu rânduială.”
1 Corinteni 12:27, 28: „Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare, în parte, mădularele lui. Și Dumnezeu a rânduit în Biserică întâi apostoli; al doilea, proroci; al
treilea, învățători; apoi pe cei ce au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi.”

„Biserica este agenția lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor.
Aceasta a fost organizată pentru slujire și misiunea ei este de a duce Evanghelia la lume.” – Istoria faptelor apostolilor, p. 9, cap. 1: Planul lui Dumnezeu cu

biserica Sa.
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b. Privind în urmă în istorie, explicați cum Core a provocat conducătorii numiți de Dumnezeu și în ce mod puternic a oprit Dumnezeu răzvrătirea lui. Numeri 16:1-3, 28-35. Cum s-a folosit
Core de flatare pentru a înșela poporul?
Numeri 16:1-3, 28-35: „Core, fiul lui Ițehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, s-a răsculat împreună cu Datan și Abiram, fiii lui Eliab și On, fiul lui Pelet, câteșitrei fiii
lui Ruben. S-au răsculat împotriva lui Moise, împreună cu două sute cincizeci de
oameni din copiii lui Israel, din fruntașii adunării, din cei ce erau chemați la sfat și
care erau oameni cu nume. Ei s-au adunat împotriva lui Moise și Aaron și le-au zis:
„Destul! Căci toată adunarea, toți sunt sfinți și Domnul este în mijlocul lor. Pentru
ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului?” (28-35) Moise a zis: „Iată
cum veți cunoaște că Domnul m-a trimis să fac toate aceste lucruri și că nu lucrez
din capul meu. Dacă oamenii aceștia vor muri cum mor toți oamenii și dacă vor
avea aceeași soartă ca toți oamenii, nu m-a trimis Domnul, dar dacă Domnul va
face un lucru nemaiauzit, dacă pământul își va deschide gura ca să-i înghită cu tot
ce au, așa încât se vor coborî de vii în Locuința morților, atunci veți ști că oamenii
aceștia au hulit pe Domnul.” Pe când isprăvea el de spus toate aceste vorbe, pământul de sub ei s-a despicat în două. Pământul și-a deschis gura și i-a înghițit, pe
ei și casele lor, împreună cu toți oamenii lui Core și toate averile lor. Și s-au coborât
astfel de vii în Locuința morților, ei și tot ce aveau; pământul i-a acoperit de tot și
au pierit din mijlocul adunării. Tot Israelul care era în jurul lor, când au țipat ei,
a fugit, căci ziceau: „Să fugim ca să nu ne înghită pământul!” Un foc a ieșit de la
Domnul și a mistuit pe cei două sute cincizeci de oameni care aduceau tămâia.”

„Core și însoțitorii lui care, în încredere de sine, aspirau la preoție, s-au
aventurat chiar să ia cădelnița și să stea la ușa cortului cu Moise. Core nutrise invidie și răzvrătire până când s-a auto-înșelat și considera cu adevărat că adunarea era dreaptă și că Moise era un conducător tiranic. Poporul,
flatat de conducătorii răzvrătiți, a fost condus să creadă că toate necazurile
porneau de la Moise, care le amintea continuu păcatele lor. Ei considerau că
dacă i-ar putea conduce Core și i-ar încuraja, și ar insista asupra faptelor lor
drepte, în loc de a le aminti de căderile lor, ar avea o călătorie foarte pașnică,
prosperă și el i-ar conduce, fără îndoială, nu dintr-o parte în alta prin pustie,
ci direct în țara promisă.” – The Signs of the Times, 9 septembrie 1880.
c. Cum a apărat Dumnezeu misiunea de mustrare încredințată lui
Moise? Numeri 17:1-10.

Numeri 17:1-10: „Domnul a vorbit lui Moise și a zis: „Vorbește copiilor lui Israel și
ia de la ei un toiag, după casele părinților lor, adică douăsprezece toiege din partea
căpeteniilor lor, după casele părinților lor. Să scrii numele fiecăruia pe toiagul lui; și
să scrii numele lui Aaron pe toiagul lui Levi, căci va fi câte un toiag de fiecare căpe74
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tenie a caselor părinților lor. Să le pui în cortul întâlnirii, înaintea mărturiei, unde
Mă întâlnesc cu voi. Bărbatul pe care-l voi alege va fi acela al cărui toiag va înflori,
și voi pune capăt dinaintea Mea cârtirilor pe care le ridică împotriva voastră copiii
lui Israel.” Moise a vorbit copiilor lui Israel, și toate căpeteniile lor i-au dat câte un
toiag; fiecare căpetenie câte un toiag, după casele părinților lor, adică douăsprezece
toiege. Toiagul lui Aaron era în mijlocul toiegelor lor. Moise a pus toiegele înaintea
Domnului, în cortul mărturiei. A doua zi, când a intrat Moise în cortul mărturiei, iată
că toiagul lui Aaron, care era pentru casa lui Levi, înverzise, făcuse muguri, înflorise
și copsese migdale. Moise a luat dinaintea Domnului toate toiegele și le-a dus tuturor
copiilor lui Israel, ca să le vadă și să-și ia fiecare toiagul lui. Domnul a zis lui Moise:
„Pune toiagul lui Aaron înapoi înaintea mărturiei și să fie păstrat ca un semn pentru
cei răzvrătiți, ca să pui astfel capăt înaintea Mea cârtirilor lor și să nu moară.”

„Acest toiag minunat a fost păstrat pentru a fi arătat frecvent poporului în
scopul de a le reaminti de trecut, de a-i împiedica să murmure și să ridice din
nou întrebări cu privire la cel căruia îi aparține de drept preoția. După ce copiii lui Israel au fost deplin convinși că fuseseră greșiți în acuzarea nedreaptă
a lui Moise și Aaron, după cum făcuseră ei, prin modul în care procedaseră,
și-au văzut răzvrătirea din trecut în adevărata ei lumină și s-au îngrozit.” – Spiritual Gifts, v. 4a, pp. 35, 36.

Joi

5 decembrie

5. MUSTRÂND PĂCATE POPULARE
a. Ce element din chivotul din ceruri simbolizează corpul organizat pentru mustrare al slujbașilor lui Dumnezeu? Evrei 9:3, 4;
8:1, 2. Cum se aplică aceasta la noi, în prezent?
Evrei 9:3, 4: „Iar după a doua perdea, tabernacolul care este numit locul Preasfânt. Care avea tămâietoarea de aur și chivotul legământului îmbrăcat peste tot
cu aur, în care era vasul de aur care avea mană și toiagul lui Aaron care înmugurise și tablele legământului.”
Evrei 8:1, 2: „Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot
care S-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, ca slujitor al Locului Preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul.”

„Evreii nu erau dispuși să se supună instrucțiunilor și restricțiilor Domnului. Ei erau neliniștiți sub restricții și nedoritori să primească mustrare.
Acesta era secretul murmurării lor împotriva lui Moise. Dacă ar fi fost lăsați
liberi să se comporte cum doreau, ar fi avut mai puține plângeri împotriva
conducătorului lor. Mereu în istoria bisericii, slujitorii lui Dumnezeu s-au confruntat cu același spirit.” – Patriarhi și profeți, p. 404, cap. 35: Răzvrătirea lui Core.
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b. Ce trăsătură a corpului slujbașilor este necesară pentru a pregăti poporul lui Dumnezeu de a-L întâmpina pe Domnul în
pace? 2 Timotei 4:1-5; Tit 2:11-15.
2 Timotei 4:1-5: „Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos
Isus, care are să judece viii și morții, și pentru arătarea și Împărăția Sa: propovăduiește Cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă
cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să
sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor
da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta
spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul
unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba..” (trad. BTF).
Tit 2:11-15: „Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost
arătat și ne învață s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul
de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând acea binecuvântată speranță și
glorioasa arătare a marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos. El S-a dat pe
Sine Însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege și să-Și curățească un
norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te disprețuiască.” (engl. KJV).

„Noi nu considerăm că pericolele noastre sunt în vreun fel mai mici decât cele ale evreilor, ci mai mari. Vor fi ispite de gelozie și murmurare și va
fi răzvrătire pe față, așa cum au fost raportate în vechiul Israel. Va exista întotdeauna un spirit de răzvrătire împotriva mustrărilor păcatelor și relelor.
Dar să fie adusă la tăcere vocea mustrării din această cauză? Dacă da, nu
vom fi într-o situație mai bună decât sunt diversele denominațiuni din țara
noastră, care se tem să aducă în discuție greșelile și păcatele predominante
ale poporului.
Cei pe care Dumnezeu i-a pus deoparte ca slujbași ai neprihănirii au
asupra lor responsabilități solemne de a mustra păcatele oamenilor.” – Mărturii, vol. 3, pp. 358, 359, cap. Cei care prețuiesc mustrarea.

Vineri

6 decembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Numiți câteva puncte de reținut, cu privire la cum trebuie să ne
dezvoltăm mințile.
2. De ce este necesară cumpătarea, chiar și în preocupările intelectuale?
3. Numiți câteva obiceiuri de lucru greșite, care trebuie biruite.
4. În ce moduri se repetă răzvrătirea lui Core, astăzi?
5. Ce datorie solemnă zace asupra predicatorilor și conducătorilor
timpului prezent?
76
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Lecția 11

Sabat, 14 decembrie 2019

Vitalitate spirituală
„După cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa
și noi să trăim o viață nouă” (Romani 6:4, ultima parte).
„Nu ne putem schimba singuri; dar puterea alegerii ne aparține și
depinde de noi a ne hotărî ce vom deveni.” – Parabolele Domnului Hristos,
p. 56, subcap. Pregătirea ogorului.
Recomandare pentru studiu: Calea către Hristos, pp. 73-95, capitolele 8-11.

Duminică

8 decembrie

1. UN SIMBOL AL CARACTERULUI LUI DUMNEZEU
a. Ce i-a poruncit Dumnezeu lui Moise să pună în chivotul legământului, chiar înainte de urciorul cu mană și toiagul lui Aaron?
Deuteronom 10:1-5.
Deuteronom 10:1-5: „În vremea aceea, Domnul mi-a zis: ‘Taie două table de piatră ca cele dintâi și suie-te la Mine, pe munte; fă și un chivot de lemn. Eu voi scrie
pe aceste două table cuvintele care erau scrise pe tablele dintâi, pe care le-ai sfărâmat, și să le pui în chivot.’ Am făcut un chivot de lemn de salcâm, am tăiat două
table de piatră ca cele dintâi și m-am suit pe munte cu cele două table în mână.
Domnul a scris pe table ce fusese scris pe cele dintâi, Cele Zece Porunci care vă
fuseseră spuse pe munte, din mijlocul focului, în ziua adunării, și Domnul mi le-a
dat. M-am întors apoi și m-am coborât de pe munte, am pus tablele în chivotul pe
care-l făcusem, și ele au rămas acolo, cum îmi poruncise Domnul.”

b. De unde provenea Legea și care era scopul ei? Isaia 51:4.
Isaia 51:4: „Ia aminte spre Mine dar, poporul Meu, pleacă urechea spre Mine, neamul Meu! Căci din Mine va ieși Legea și voi pune Legea Mea lumină popoarelor.”

„Cuvintele scrise cu degetul lui Dumnezeu pe tablele de piatră descoperă atât de perfect voința Lui cu privire la poporul Său, încât nimeni nu are
cum să facă vreo greșeală.” – Solii Alese, vol. 1, p. 225, cap. 28, subcap. Nu căutați

să evitați crucea.

„Dumnezeul viu ne-a oferit în Legea Lui sfântă o transcriere a caracterului Său. Cel mai mare Învățător pe care L-a cunoscut lumea vreodată este
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Isus Hristos. Și care este standardul de atins, pe care El l-a stabilit pentru
toți cei care cred în El? `Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel
ceresc este desăvârșit` (Matei 5:48). După cum Dumnezeu este desăvârșit
în sfera Lui înaltă de acțiune, la fel omul poate fi desăvârșit în sfera lui omenească. Idealul pentru caracterul creștin este asemănarea cu Hristos. Înaintea noastră este deschisă o cale de progres continuu. Avem de atins un
obiectiv, avem un standard de câștigat care include orice lucru bun, curat,
nobil și elevat. Trebuie să existe o luptă continuă și un progres constant înainte și în sus spre desăvârșirea caracterului.” – In Heavenly Places, p. 141.
Luni

9 decembrie

2. REFLECTÂND CARACTERUL SĂU
a. În afară de tablele de piatră și de ceruri (Evrei 9:3, 4; 8:1, 2),
unde trebuie scrise Cele Zece Porunci? De cine? Evrei 8:10;
2 Corinteni 3:3.
Evrei 8:10: „Dar iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după acele
zile”, zice Domnul: „Voi pune legile Mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor;
Eu voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu.”
2 Corinteni 3:3: „Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca
slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu; nu pe niște table
de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne.”

b. Care va fi experiența celor care au Legea lui Dumnezeu în inima
lor? Psalmi 37:31; 40:8. Cum se va schimba vorbirea lor?
Psalmii 37:31: „Legea Dumnezeului său este în inima lui și nu i se clatină pașii.”
Psalmii 40:8: „Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Și Legea Ta este în fundul
inimii mele.”

„În harul Său, Dumnezeu caută să-l conducă pe cel nedrept la pocăință. Cel
ascultător se va desfăta în Legea lui Dumnezeu. El pune legile Lui în mințile
lor și le scrie în inimile lor. Vorbirea lor va fi așa cum îi îndeamnă Salvatorul
care locuiește în interior. Ei au acea credință care lucrează prin dragoste și
curăță sufletul de toată întinăciunea sugestiilor lui Satan. Inima lor tânjește
după Dumnezeu. În conversația lor le place să discute despre harul și bunătatea Lui, deoarece pentru ei El este întru totul minunat. Ei învață limbajul
cerului, al țării în care au fost adoptați.” – The Upward Look, p. 297.
78
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c. Ce înseamnă a trăi sub harul lui Dumnezeu? Romani 6:4, 10-18;
8:1.
Romani 6:4, 10-18: „Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot
așa și noi să trăim o viață nouă... (10-18) „Fiindcă, prin moartea de care a murit,
El a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înșivă socotiți-vă morți față de păcat
și vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai
domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai
dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca niște unelte ale nelegiuirii, ci
dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii, din morți cum erați; și dați lui Dumnezeu
mădularele voastre, ca pe niște unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai
stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub Lege, ci sub har. Ce urmează de
aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub Lege, ci sub har? Nicidecum. Nu
știți că, dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare,
care duce la neprihănire? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după
ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii
pe care ați primit-o. Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut
robi ai neprihănirii.”
Romani 8:1: „Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus,
care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului.”

„Cei care Îl vor accepta [pe Hristos] ca Mântuitorul lor personal, vor
crește în har și în puterea Lui vor fi făcuți în stare să asculte de Legea lui
Dumnezeu.” – The Signs of the Times, 11 februarie 1897
„Toată ascultarea adevărată vine din inimă. Hristos a lucrat din inimă. Și
dacă suntem de acord, El Se va identifica în așa fel cu gândurile și scopurile
noastre, va contopi în așa fel inimile și mințile noastre cu conformarea la
voința Lui, încât când Îl vom asculta vom îndeplini de fapt propriile noastre impulsuri. Voința, rafinată și sfințită, va găsi cea mai mare desfătare în
a îndeplini serviciul. Când conștientizăm că este privilegiul nostru de a-L
cunoaște, viața noastră va fi o viață de continuă ascultare. Printr-o apreciere
a caracterului lui Hristos, prin comuniune cu Dumnezeu, păcatul va deveni
odios pentru noi.” – Hristos lumina lumii, p. 668, cap. 73: „Să nu vi se tulbure inima”.
„Dumnezeu este Cel care ne dă putere să biruim. Cei care aud glasul
Lui și ascultă de poruncile Lui sunt făcuți capabili să-și formeze caractere drepte.” – Comentarii biblice ale AZȘ [Comentarii ale E. G. White], vol. 7, p. 943,

2 Petru cap. 1.
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Marți

10 decembrie

3. ROADE ALE LEGĂTURII NOASTRE
a. Cum primim putere divină de la Hristos? Ioan 15:1-4.
Ioan 15:1-4: „Eu sunt adevărata Viță și Tatăl Meu este Vierul. Pe orice mlădiță
care este în Mine și n-aduce rod, El o taie, și pe orice mlădiță care aduce rod, o curățește, ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului
pe care vi l-am spus. Rămâneți în Mine, și Eu voi rămâne în voi. După cum mlădița
nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți
aduce rod dacă nu rămâneți în Mine.”

„Toți cei care iau poziție de partea voii Domnului, ca ramurile Viței Adevărate, primesc hrană și vor fi stimulați prin viță să susțină roade de același
fel. Ei vor fi în cooperare cu Dumnezeu, conform abilității lor, antrenându-se
în sensul evlaviei prin trăirea unei vieți reînnoite, care reprezintă pocăință
zilnică față de Dumnezeu și credință față de Domnul nostru Isus Hristos.” –
The Review and Herald, 23 februarie 1897.

b. Când privim la Isus în sanctuarul de sus, cum se va transforma
experiența noastră? Cum implică aceasta relațiile din biserică?
Efeseni 2:4-6, 10; Evrei 10:23-25.

Efeseni 2:4-6, 10: „Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea
cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la
viață împreună cu Hristos (prin har sunteți mântuiți). El ne-a înviat împreună și
ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus.”
Evrei 10:23-25: „Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci
credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, ca să ne
îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au
unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alții, și cu atât mai mult, cu cât vedeți că
ziua se apropie.”

„Într-o viață de slujire față de Hristos, legătura cu biserica este unul din
primii pași. Loialitatea față de Hristos pretinde îndeplinirea credincioasă a
îndatoririlor din biserică.” – Educația, pp. 268, 269, cap. Lucrarea vieții.
„În ciuda diversității caracterelor noastre, suntem aduși în rândul bisericii prin mărturisirea credinței noastre. Hristos este capul bisericii; și dacă
cei ale căror nume sunt înregistrate în biserică nu aparțin lui Isus, Capul
nevăzut, ei sunt ca ramura de viță fără rod și sunt tăiați. Dacă cineva este cu
adevărat o ramură roditoare, el va face în așa fel încât aceasta să se manifes80
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te prin aducerea de roade, manifestând dovada loialității lui absolute față de
Hristos. El va avea o legătură spirituală cu Dumnezeu. Credința și dragostea
constituie aurul caracterului și vor lucra întotdeauna de partea Domnului
pentru a uni și a armoniza membrii trupului lui Hristos.
Numele, poziția sau bogăția nu vor atârna nicio iotă în cântarul lui Dumnezeu. Bărbați și femei sunt primiți în biserică, fără a-i face vreo cinste acesteia. Dar indiferent cât de săraci, indiferent de rang, trib sau naționalitate,
toți trebuie să fie primiți din toată inima pe baza mărturisirii lor de credință,
dacă aveți dovada că harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire, a lucrat asupra inimii...
Această credință în Hristos este demonstrată prin fapte; ea produce o
transformare a caracterului prin lucrarea eficientă a Duhului Sfânt al lui
Dumnezeu... Căința sufletului va marca experiența fiecăruia din cei care au
primit harul lui Hristos.” – The Review and Herald, 23 februarie 1897.
Miercuri

11 decembrie

4. INTRÂND ÎN RÂND
a. Explicați obiectivul lui Hristos pentru biserica Lui.
Efeseni 5:1, 2, 27; Tit 2:13, 14.
Efeseni 5:1, 2, 27: „Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiți. Trăiți
în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos și ca o jertfă de bun miros” lui Dumnezeu... ca să înfățișeze înaintea Lui această
Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și
fără prihană.”
Tit 2:13, 14: „așteptând acea binecuvântată speranță și glorioasa arătare a marelui Dumnezeu și Salvatorul, Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuși pentru noi,
ca să ne răscumpere din toată nelegiuirea și să curățească pentru Sine însuși un
popor special, zelos pentru fapte bune. (engl. KJV).

„Niciunul din noi nu va primi vreodată sigiliul lui Dumnezeu cât timp
caracterele noastre au o pată sau o zbârcitură pe ele. Rămâne de datoria
noastră a îndrepta defectele din caracterele noastre, a curăți templul sufletului de orice întinăciune.” – Mărturii, vol. 5, p. 214, cap. Sigiliul lui Dumnezeu.
b. Ce îi unește pe membrii bisericii? 1 Petru 4:8-11; 1 Ioan 1:7.

1 Petru 4:8-11: „Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru
alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între
voi, fără cârtire. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare
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din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să
vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea
pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin
Isus Hristos, ale căruia sunt slava și puterea în vecii vecilor! Amin.”
1 Ioan 1:7: „Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuși este în lumină, avem
părtășie unii cu alții; și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat.”

„Hristos cheamă la unitate. Dar El nu ne cheamă pentru a ne uni în practici rele. Dumnezeul cerurilor trasează un contrast evident între adevărul
curat, elevat, nobil și doctrinele false, derutante. El numește păcatul și lipsa
de căință pe numele ei adevărat.” – Solii Alese, vol. 1, p. 175, cap. 21, cap. 21, sub.

Hristos cheamă la unitate.

c. Descrieți câteva din modurile în care ne curăță Dumnezeu.
Proverbe 27:17; Isaia 58:6-10.

Proverbe 27:17: „După cum fierul ascute fierul, tot așa și omul ascute înfățișarea
prietenului său.” (engl. KJV).
Isaia 58:6-10: „Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug; împarte-ți pâinea
cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost; dacă vezi pe un om
gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău! Atunci lumina ta va răsări ca
zorile și vindecarea ta va încolți repede; neprihănirea ta îți va merge înainte și
slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema, și Domnul va răspunde, vei striga,
și El va zice: ‘Iată-Mă!’ Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu
degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va
fi ca ziua-n amiaza mare!”

„În timp ce lumea are nevoie de simpatie, în timp ce aceasta are nevoie
de rugăciuni și ajutor din partea poporului lui Dumnezeu, în timp ce are nevoie de a-L vedea pe Hristos în viețile urmașilor Lui, poporul lui Dumnezeu
are în mod egal nevoie de ocazii de a-și manifesta simpatiile, de a face eficace rugăciunile lor și de a dezvolta un caracter asemănător cu modelul divin.
Tocmai pentru a oferi aceste oportunități, i-a pus Dumnezeu în mijlocul
nostru pe cei săraci, pe cei defavorizați, bolnavi și suferinzi. Ei sunt moștenirea
lui Hristos pentru biserica Lui și trebuie să li se poarte de grijă la fel cum s-ar
îngriji El de ei. În acest mod, Dumnezeu îndepărtează zgura și curăță aurul.
Punându-i pe săraci și pe cei suferinzi între noi, Domnul ne testează pentru a ne face cunoscut ce este în inimile noastre.”- Mărturii, vol.6,
p. 261, cap. Nevoia bisericii.
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„Faptele bune ne costă un sacrificiu, dar tocmai prin acest sacrificiu ele
asigură disciplina. Aceste obligații ne aduc în conflict cu sentimentele și cu
înclinațiile naturale și prin îndeplinirea lor câștigăm biruință după biruință
asupra trăsăturilor inacceptabile ale caracterelor noastre.” – Ibid., pp. 262,
263, cap. 36, sub. Hristos, Marele nostru Preot.

Joi

12 decembrie

5. TESTUL DEVOŢIUNII NOASTRE
a. Ce descoperă dacă Îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu?
1 Ioan 3:14, 15, 18; 4: 20, 21.
1 Ioan 3:14, 15, 18: „Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim
pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele
său este un ucigaș; și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el.
(18) Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.”
1 Ioan 4:20, 21: „Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu” și urăște pe fratele
său este un mincinos, căci cine nu iubește pe fratele său pe care-l vede cum poate
să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? Și aceasta este porunca pe care o
avem de la El: cine iubește pe Dumnezeu iubește și pe fratele său.”

„Sfințirea sufletului prin lucrarea Duhului Sfânt reprezintă implantarea
naturii lui Hristos în umanitate. Religia Evangheliei este Hristos în viață – un
principiu viu, activ. Ea este harul lui Hristos descoperit în caracter și manifestat prin fapte bune...
Dragostea este baza evlaviei. Indiferent de mărturisire, niciun om nu
are dragoste curată față de Dumnezeu, dacă nu are dragoste neegoistă față
de fratele lui. Dar noi nu putem intra în posesia acestui spirit încercând să-i
iubim pe alții. Ceea ce avem nevoie este iubirea lui Hristos în inimă. Când eul
este contopit în Hristos, dragostea izvorăște spontan. Deplinătatea caracterului creștin este atinsă când impulsul de a-i ajuta și a-i binecuvânta pe alții
izvorăște spontan din interior – când lumina soarelui cerurilor umple inima
și este descoperită în înfățișare.
Nu este posibil ca inima în care rămâne Hristos să fie lipsită de dragoste.
Dacă Îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit întâi, îi vom iubi pe toți
cei pentru care a murit Hristos.” – Parabolele Domnului Hristos, p. 384, cap. 27:
Cine este aproapele meu? [Sublinierea în italic aparține autorului în original.]

„Un creștin sănătos este cel care Îl are pe Hristos în El, nădejdea slavei.
El iubește adevărul, curăția și sfințenia și va manifesta vitalitate spirituală,
având dragoste față de Cuvântul lui Dumnezeu și căutând comuniune cu cei
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care sunt familiarizați cu Cuvântul pentru ca să poată prinde fiecare rază de
lumină pe care Dumnezeu le-a transmis-o, care Îl descoperă pe Hristos și Îl
face și mai prețios pentru suflet. Cel care are o credință solidă, constată că
Hristos este viața sufletului, că El este în el ca o fântână de apă care țâșnește
spre viață veșnică, și se desfată prin supunerea oricărei puteri a sufletului
ascultării de Domnul său.” – The Review and Herald, 11 decembrie 1894.
Vineri

13 decembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. De ce trebuiau păstrate Cele Zece Porunci în chivot?
2. Descrieți tipul de ascultare pe care Domnul tânjește să îl vadă în
noi.
3. Care sunt modurile prin care este descoperită ucenicia față de
Hristos?
4. De ce este importantă curăția pentru noi, atât în ce privește individul, cât și colectivitatea?
5. Cum pot dezvolta o dragoste mai profundă față de Hristos și față de
alții?
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Lecția 12

Sabat, 21 decembrie 2019

„Ca o făclie care se aprinde”
„De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului
nu voi înceta, până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și
izbăvirea lui, ca o făclie care se aprinde.” (Isaia 62:1).
„Să nu permitem luminii care este în noi să se îndepărteze pentru
că refuzăm să oferim lumina respectivă altora.” – Pacific Union Recorder,
20 februarie 1908.
Recomandare pentru studiu: Mărturii, vol. 5, pp. 157-162, 307, 308, 385-389,
cap. Puterea adevărului, Este nevoie de credincioșie și
perseverență, Adevăratul spirit misionar.

Duminică

15 decembrie

1. TREZIND PRIORITĂŢILE PERSONALE
a. Care trebuie să devină obiectivul principal al fiecărui credincios de astăzi? Isaia 62:1, 2.
Isaia 62:1, 2: „De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu
voi înceta, până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și izbăvirea lui, ca
o făclie care s-aprinde. Atunci neamurile vor vedea mântuirea ta și toți împărații,
slava ta și-ți vor pune un nume nou, pe care-l va hotărî gura Domnului.”

„Nu există o dovadă mai mare că aceia care au primit lumină mai mare
nu apreciază lumina respectivă, decât cea oferită prin refuzul lor de a lăsa
lumina să strălucească asupra celor care sunt în întuneric.” – The Review and

Herald, 16 iulie 1895.

„Dacă ... ai fi în starea de salvat, ai simți situația periculoasă a celor
nesalvați. Va veni ziua când, dacă nu se va face o mare schimbare în tine, vei
auzi de pe buzele multora: `M-am asociat cu acești creștini, dar ei nu mi-au
spus niciodată de pericolul meu. Ei nu m-au avertizat niciodată. Credeam că
dacă aș fi în pericolul de a fi pierdut, ei nu ar sta liniștiți zi sau noapte fără
să mă trezească pentru a-mi conștientiza starea. Acum sunt pierdut. Dacă
aș fi fost în locul lor și aș fi văzut pe cineva într-o stare asemănătoare, nu
aș fi stat liniștit până când i-aș fi sensibilizat cu privire la starea lor și i-aș
fi îndreptat spre Singurul care îi putea salva.`” – Mărturii, vol. 2, pp. 181, 182,

subcap. Mândrie în tineret.
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„Ce se poate transmite leneșilor care să îi determine să înțeleagă și să se
trezească din starea lor de inactivitate? O, de s-ar trezi Sionul și s-ar îmbrăca
cu veșminte frumoase. Frați și surori, în calitate de membri ai bisericii să ne
îndeplinim partea cu credincioșie...
Dumnezeu a dat fiecărui om lucrarea lui; nimeni nu este scutit de slujire.” – Pacific Union Recorder, 20 februarie 1908.
Luni

16 decembrie

2. ÎNTR-UN SECOL DE ÎNTUNERIC MORAL
a. Ce strigăt răsună cu putere până la noi toți? Isaia 21:11 (ultima
parte), 12.
Isaia 21:11 u.p. 12: „Străjerule, cât mai este din noapte? Străjerule, mai este mult
din noapte?” Străjerul răspunde: „Vine dimineața, și este tot noapte. Dacă vreți să
întrebați, întrebați; întoarceți-vă și veniți iarăși!”

„Totul pare antrenat într-o activitate intensă de jos. Senzația de agitație
este întreținută continuu. Petrecerile, cumpărarea și vânzarea sunt aduse
în biserici. Străjerul strigă: `Vine dimineața și este, totuși noapte.` Noaptea
simbolizează predominanța rătăcirii, interpretării greșite și aplicării eronate a Scripturilor. Fiecare tip de înșelăciune este introdus acum. Cele mai
simple adevăruri clare ale Cuvântului lui Dumnezeu sunt acoperite cu o
masă de teorii omenești. Rătăciri mortale sunt prezentate ca adevăr în fața
căruia toți trebuie să se plece. Simplitatea evlaviei adevărate este îngropată
sub tradiție.” – The Bible Echo, 1 februarie 1897.
„O lucrare importantă trebuie să se realizeze în lume și ce eforturi facem pentru îndeplinirea ei? Oamenii au avut prea multe predici; dar au fost
învățați ei cum să lucreze pentru cei pentru care a murit Hristos? A fost conceput și pus înaintea lor un traseu de lucru în așa fel încât fiecare să poată
vedea necesitatea de a lua parte în lucrare?
Este evident că toate predicile care au fost predicate nu au dezvoltat o
clasă extinsă de lucrători care renunță la sine. Acest subiect trebuie avut
în vedere întrucât implică rezultatele cele mai serioase. Este în joc viitorul
nostru pentru veșnicie.” – Mărturii, vol. 6, p. 431, subcap. Instruiți comunitatea în

privința lucrării misionare.

„Trăim cu siguranță zilele de încheiere ale istoriei acestui pământ. E
nevoie să devotăm mai mult timp intereselor noastre spirituale, dacă dorim să experimentăm creșterea spirituală în har care este esențială în acest
veac. Trebuie să facem reforme hotărâte. Glasul a spus: Străjerul trebuie
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să se trezească și să dea un sunet clar din trâmbiță. Vine dimineața și este
totuși noapte. Treziți-vă, străjerii Mei. Glasurile care trebuie să fie auzite
acum prezentând adevărul tac. Sufletele pier în păcatele lor și predicatorii,
doctorii și învățătorii dorm. Treziți-vă, străjerilor!” – Pacific Union Recorder,
20 februarie 1908.

b. Cum este Domnul nerăbdător să transforme bisericile noastre
prin harul Său? Isaia 60:1, 2.

Isaia 60:1, 2: „Scoală-te, luminează, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare
peste tine! Căci iată, întunericul acoperă pământul și negură mare, popoarele, dar
peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine.” (engl. KJV).

„Bisericile se ofilesc pentru că au eșuat în a-și folosi talentele în răspândirea luminii adevărului către alții. Trebuie oferită instruire atentă care va fi
ca lecțiile de la Stăpân, ca toți să-și pună lumina lor în folosință practică în
beneficiul altora.” – The Review and Herald, 28 februarie 1893.
Marți

17 decembrie

3. REZULTATE PROMISE
a. Ce asigurare oferă Dumnezeu tuturor celor care tânjesc să fie
impregnați cu Duhul Său Sfânt pentru a împărtăși adevărul cu
alții? Proverbe 1:23; Psalmii 81:10.
Proverbe 1:23: „Întoarceți-vă să ascultați mustrările Mele! Iată, voi turna duhul
Meu peste voi, vă voi face cunoscute cuvintele Mele…”
Psalmii 81:10: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului; deschide-ți gura larg și ți-o voi umple!”

„Toți cei care au primit lumina adevărului sunt puși sub obligațiile solemne de a lăsa lumina să strălucească spre alții. Fiecare poate, în sfera lui
umilă, să facă ceva pentru Stăpân. Poate că nu e în stare să ofere daruri extraordinare pentru progresul cauzei lui Dumnezeu, dar poate să ofere slujire veselă, binevoitoare, a unei inimi ascultătoare. Nu toți pot fi predicatori;
nu toți pot fi generali în armata Domnului; dar toți pot fi ostași credincioși,
urmând în ascultare umilă poruncile Căpitanului mântuirii lor. Ei îi pot înviora pe tovarășii lor prin cuvinte de speranță și curaj și, procedând astfel, vor
manifesta laudele Celui care i-a chemat din întuneric la lumina Lui minunată. Dumnezeu pretinde de la toți cel mai bun serviciu pe care ei îl pot oferi.
Dacă pot doar să realizeze cele mai umile comisioane pentru El, acestea nu
vor fi trecute cu vederea.” – The Review and Herald, 24 august 1886.
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„Membrii bisericii trebuie să fie învățați că măsura succesului lor în slujirea față de suflete va fi evaluată după renunțarea la sine și credincioșia în a
urma exemplul lui Hristos.” – Pacific Union Recorder, 20 februarie 1908.
b. Ce rezultă din eforturile credincioase de a răspândi lumina?
Zaharia 8;20-23.

Zaharia 8:20-23: „Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Vor mai veni iarăși popoare și
locuitori dintr-un mare număr de cetăți. Locuitorii unei cetăți vor merge la cealaltă și vor zice: «Haidem să ne rugăm Domnului și să căutăm pe Domnul oștirilor!
Vrem să mergem și noi!» Și multe popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute
pe Domnul oștirilor la Ierusalim și să se roage Domnului.’ Așa vorbește Domnul
oștirilor: ‘În zilele acelea, zece oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe
un iudeu de poala hainei și-i vor zice: «Vrem să mergem cu voi; căci am auzit că
Dumnezeu este cu voi!»’”

„Dumnezeu va mișca bărbați cu poziție umilă în societate, bărbați care nu
au devenit insensibili la razele strălucitoare ale luminii prin contemplarea atât
de îndelungată a luminii adevărului și prin refuzul de a face vreo îmbunătățire
sau vreun progres în această privință. Mulți dintre aceștia vor fi văzuți alergând încoace și încolo, constrânși de Duhul lui Dumnezeu să aducă lumină
altora. Adevărul, Cuvântul lui Dumnezeu, este ca un foc în oasele lor, umplându-i cu o dorință de a-i lumina pe cei care stau în întuneric. Mulți, chiar dintre
cei needucați, proclamă acum cuvintele Domnului. Copiii sunt impulsionați
de Duhul să meargă să vestească solia din Ceruri. Duhul este revărsat asupra
tuturor celor care se vor răspunde solicitărilor acestuia și renunțând la tot
sistemul omenesc, la regulile care îi leagă și la metodele de precauție, ei vor
declara adevărul prin puterea Duhului. Mulțimile vor primi credință și se vor
alătura unităților armatei Domnului.” – The Review and Herald, 23 iulie 1895.
Miercuri

18 decembrie

4. CURAJ ÎN MIJLOCUL OPOZIŢIEI
a. Descrieți experiența lui Ieremia când a fost batjocorit și luat în
râs în timp ce-L mărturisea pe Dumnezeu și identificați cum
și-a biruit el temerile. Ieremia 20:7-11.
Ieremia 20:7-11: „M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat; ai fost
mai tare decât mine și m-ai biruit! În fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea
își bate joc de mine. Căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig: „Silnicie și apăsare!” Așa încât Cuvântul Domnului îmi aduce numai ocară și batjocură toată ziua.
Dacă zic: „Nu voi mai pomeni de El și nu voi mai vorbi în Numele Lui”, iată că în
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inima mea este ca un foc mistuitor, închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu
pot. Căci aud vorbele rele ale multora, spaima care domnește împrejur. „Învinuiți-l”,
strigă ei. „Haidem să-l învinuim!” Toți cei ce trăiau în pace cu mine pândesc să
vadă dacă mă clatin și zic: „Poate că se va lăsa prins, vom pune mâna pe el și ne
vom răzbuna pe el!” Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic, de aceea prigonitorii mei se vor poticni și nu vor birui. Se vor umple de rușine că n-au lucrat cu
chibzuință; de o veșnică rușine, care nu se va uita!”

„Din cauza înverșunării, urii și opoziției manifestate împotriva Cuvântului lui Dumnezeu rostit prin mustrări, mulți din solii lui Dumnezeu au decis
să procedeze așa cum a decis Ieremia. Dar a făcut acest profet al Domnului
după decizia lui? Oricât de mult ar fi vrut să încerce, el nu putea să tacă. De
îndată ce ajungea în mijlocul poporului, el a constatat că Duhul Domnului
era mai puternic decât el...
În această generație, când slujitorii lui Dumnezeu prezintă Cuvântul
Domnului pentru a-i mustra pe făcătorii de rele, pentru a-i mustra pe cei
care introduc principii greșite, nu au ei o experiență similară cu cea pe care a
avut-o Ieremia? Când este introdus un curs de acțiune care să pervertească
dreptatea și judecata, Cuvântul Domnului trebuie rostit în mustrare.” – Comentarii biblice ale AZȘ [Comentarii ale E. G. White], vol. 4, p. 1156, Ieremia cap. 17.

b. Ce trebuie să învățăm din felul în care profeții și apostolii au
răspândit soliile Domnului cu o putere așa extraordinară? Mica
3:8; 1 Corinteni 2:4, 5.

Mica 3:8: „Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoștința dreptății și de vlagă, ca să fac cunoscută lui Iacov nelegiuirea lui și lui Israel
păcatul lui.”
1 Corinteni 2:4, 5: „Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru
ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea
lui Dumnezeu.”

„Cuvântul lui Dumnezeu a fost predicat prin slujbașii Lui în trecut
`într-o dovadă dată de Duhul și de putere.` Inimile oamenilor erau mișcate
prin proclamarea Evangheliei. Atunci de ce are predicarea adevărului atât
de puțină putere de a mișca oamenii? Este Dumnezeu mai puțin doritor
să-Și reverse binecuvântările asupra lucrătorilor implicați în cauza Lui în
acest timp comparativ cu timpul apostolilor?
Avertizarea pe care o ducem lumii trebuie să se dovedească a fi un miros
de viață spre viață sau de moarte spre moarte pentru ei. Și va trimite Domnul slujitorii Lui pentru a proclama această solie înfricoșător de solemnă
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în timp ce Își reține Duhul Sfânt de la ei? Va îndrăzni omul slab, rătăcit, fără
har și putere specială de la Dumnezeu să stea între cei vii și cei morți pentru
a rosti cuvintele de viață veșnică? Domnul nostru este bogat în har, tare în
putere; El va revărsa din abundență aceste daruri asupra tuturor celor care
vin la El în credință. El este mai doritor să ofere Duh Sfânt celor care Îl cer,
decât sunt părinții să dea daruri bune copiilor lor. Motivul pentru care adevărul prețios, important pentru acest timp nu este puternic de a salva este
că nu lucrăm în credință.” – Mărturii, vol. 5, pp. 157, 158, cap. Puterea adevărului.
Joi

19 decembrie

5. RECOLTÂND ÎNDURARE
a. Care a fost scopul lui Isus prin trimiterea pescuirii minunate?
Ce putem învăța din această experiență în lucrul nostru pentru
suflete? Luca 5:4-10.
Luca 5:4-10: „Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: „Depărteaz-o la adânc
și aruncați-vă mrejele pentru pescuire.” Drept răspuns, Simon I-a zis: „Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar, la cuvântul Tău, voi arunca
mrejele!” După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbiile, așa că au
început să se afunde corăbiile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat
la genunchii lui Isus și I-a zis: „Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos.” Fiindcă îl apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii
pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon.
Atunci, Isus a zis lui Simon: „Nu te teme; de acum încolo vei fi pescar de oameni.”

„Nu vă concentrați asupra eului. Există mii ale căror vieți sunt exact la
fel de prețioase ca și ale voastre. Atunci de ce înfășurați haina în jurul vostru
și rămâneți unde terenul este sigur? Treziți-vă la datorie și utilitate! Dacă vă
veți aventura în larg și veți arunca mrejele, Stăpânul va aduna peștii și voi
veți vedea lucrarea minunată a lui Dumnezeu...
Învățați-i pe oameni să aibă lumină în ei înșiși și să nu depindă de predicatori. Ei trebuie să-L aibă pe Hristos ca ajutor al lor și trebuie să se educe
să se ajute unul pe altul, în așa fel încât predicatorul să poată fi liber să intre
în câmpuri noi.” – Historical Sketches, p. 139.
„Poporul nostru a avut o mare lumină și, totuși, cea mai mare parte din
forța slujbașilor este irosită în biserici, învățându-i pe cei care ar trebui să
fie învățători; luminându-i pe cei care ar trebui să fie `lumina lumii`.” – Evan-

ghelizarea, p. 382, cap. În teritorii noi.
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b. Cum este Creatorul nostru în stare să realizeze lucrarea Lui folosind individualitatea pe care El a revărsat-o în mod îndurător
asupra fiecăruia din noi? Iov 34:11; 37:7.
Iov 34:33: „El dă omului după faptele lui, răsplătește fiecăruia după căile lui.”
Iov 37:7: „Pecetluiește mâna tuturor oamenilor, pentru ca toți să se recunoască
de făpturi ale Lui.”

„Bărbați cu un talent pot ajunge la o clasă de care cei cu două sau cinci
talente nu se pot apropia. Mari și mici sunt aleși deopotrivă pentru a duce
apa vieții sufletelor însetate... Lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze prin cei prin
care dorește. Solia trebuie să înainteze.” – Mărturii, vol. 5, p. 462, cap. Biserica,

lumina lumii.

„Frații și surorile mele, studiați planurile voastre, profitați de fiecare
oportunitate de a vorbi cu vecinii și asociații voștri sau de a le citi ceva din
cărțile care conțin adevărul prezent. Demonstrați că voi considerați că este
de primă importanță mântuirea sufletelor pentru care Hristos a făcut un
sacrificiu atât de mare.” – Ibid., vol. 9, p. 129, cap. Importanța lucrării personale.
Vineri

20 decembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Ce vor deplânge pe bună dreptate multe suflete pierdute, după ce
va fi prea târziu?
2. Mai mult decât doar a susține predici, care este punctul cheie al
datoriei bisericii?
3. Explicați planul lui Dumnezeu pentru luminarea lumii prin adevărul prezent.
4. Cum va fi răsplătit exemplul oferit prin Ieremia?
5. În ce moduri pot să mă dezvăț de a-i împovăra pe predicatori?
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Lecția 13

Sabat, 28 decembrie 2019

A fi sigilat ca nevinovat
„Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin; și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la
venirea Domnului nostru Isus Hristos.” (1 Tesaloniceni 5:23, 24).
„Nici unul din noi nu va primi sigiliul lui Dumnezeu cât timp caracterele noastre au vreo pată sau vreo zbârcitură asupra lor.” – Mărturii,
vol. 5, p. 214, cap. Sigiliul lui Dumnezeu.

Recomandare pentru studiu: Solii Alese, vol. 2, pp. 367-375, cap. 47:
Pregătirea pentru criza finală; Mărturii, vol. 5, pp. 207-216,
cap. Sigiliul lui Dumnezeu.

Duminică

22 decembrie

1. O EXPERIENŢĂ ESENŢIALĂ PENTRU MÂNTUIRE
a. Ce a făgăduit Hristos tuturor celor care câștigă biruință asupra
păcatului? Apocalipsa 3:5.
Apocalipsa 3:5: „Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nicidecum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui
Meu și înaintea îngerilor Lui.’”

b. Asupra a ce trebuie să ne centrăm afecțiunile pentru a experimenta această biruință? Coloseni 3:1-3.
Coloseni 3:1-3: „Dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile
de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu
Hristos în Dumnezeu.”

„Hristos spune despre biruitor: `Nu-i voi șterge numele din cartea
vieții.` Numele tuturor celor care s-au predat vreodată lui Dumnezeu sunt
scrise în cartea vieții și caracterele lor trec acum în revistă în fața Lui. Îngerii
lui Dumnezeu cântăresc valoarea morală. Ei urmăresc dezvoltarea caracterului celor care trăiesc în prezent, pentru a vedea dacă numele lor pot
să rămână în cartea vieții. Ni se acordă un timp de probă în care să ne spălăm hainele caracterului și să le albim în sângele Mielului. Cine face această
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lucrare? Cine îndepărtează păcatul și egoismul? `Căci voi ați murit,` spune apostolul Pavel adevăraților urmași ai lui Hristos, `și viața voastră este
ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.` Când trăim pentru Dumnezeu, suntem
morți față de eu. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să murim față de eu. Cine sunt
cei ale căror nume nu vor fi șterse din cartea vieții? Doar numele celor care
l-au iubit pe Dumnezeu cu toată puterea ființei lor și pe aproapele lor ca pe
ei înșiși.” – Historical Sketches, p. 138.
Luni

23 decembrie

2. O LUCRARE PENTRU ACEASTĂ ERĂ
a. Numiți o lucrare crucială care este realizată de cei patru îngeri
în ziua ispășirii. Apocalipsa 7:1-4.
Apocalipsa 7:1-4: „După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în
cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului, ca
să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un
alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului
celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vatăme
pământul și marea, zicând: „Nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii până
nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!” Și am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiți: o sută patruzeci și patru de mii din toate semințiile fiilor lui Israel.”

„Patru îngeri puternici țin în frâu puterile acestui pământ până când
slujitorii lui Dumnezeu sunt sigilați pe frunțile lor. Națiunile pământului
sunt avide după conflict; dar ele sunt sub controlul îngerilor. Când această
putere restrictivă este îndepărtată, va veni un timp de necaz și chin.” – Maranatha, p. 257, 6 septembrie.

„Un conflict teribil este înaintea noastră. Ne apropiem de lupta zilei
mari a Dumnezeului Atotputernic. Ceea ce este ținut sub control va fi lăsat
liber. Îngerul harului își retrage aripile, pregătindu-se să coboare de pe tron
și să lase lumea sub controlul lui Satan. Domniile și stăpânirile pământului
sunt în revoltă înverșunată împotriva Dumnezeului cerurilor. Ele sunt umplute cu ură împotriva celor care-I slujesc și curând, foarte curând, se va da
ultima mare bătălie între bine și rău. Pământul va fi câmpul de luptă – scena
bătăliei finale și a victoriei finale.
Când mâinile lor slăbeau și cele patru vânturi erau gata să sufle, ochiul
îndurător al lui Isus s-a ațintit asupra rămășiței care nu era sigilată și Și-a
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ridicat mâinile spre Tatăl și a pledat cu sângele pe care Îl vărsase pentru ei.
Atunci unui alt înger i s-a încredințat misiunea să zboare rapid la cei patru
îngeri și să le poruncească să aștepte până când slujitorii lui Dumnezeu au
fost sigilați de viul Dumnezeu pe frunțile lor.” – My Life Today, p. 308.

b. Ce hotărăște rezultatul conflictului care va veni pentru fiecare
dintre noi? Romani 8:6. Care sunt dovezile unei inimi sau minți
firești? 1 Corinteni 3:3, 4.

Romani 8:6: „Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când
umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace.”
1 Corinteni 3:3, 4: „pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt
zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți
oameni? Când unul zice: „Eu sunt al lui Pavel!” și altul: „Eu sunt al lui Apolo”, nu
sunteți voi oameni de lume?”

„Până acum cele patru vânturi sunt reținute, până când slujitorii lui
Dumnezeu vor fi sigilați pe frunțile lor. Apoi puterile pământului își vor
desfășura forțele pentru ultima mare bătălie. Cât de atent trebuie să valorificăm perioada scurtă rămasă din timpul nostru de probă!
Mințile care s-au abandonat cu totul gândurilor necontrolate trebuie
să se schimbe... Gândurile trebuie centrate asupra lui Dumnezeu. Acum
este timpul de a depune eforturi serioase pentru a birui înclinațiile inimii
firești.” – Maranata, p. 243, 23 august.
Marți

24 decembrie

3. O MISIUNE SOLEMNĂ
a. Explicați cum îl implică lucrarea de sigilare pe cel de-al treilea înger din Apocalipsa 14. Ce demonstrează importanța solemnă de a
fi sfințit pe deplin? Apocalipsa 14:9-12; 1 Tesaloniceni 5:23, 24.
Apocalipsa 14:9-12: „Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: „Dacă
se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va
bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui, și
va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea Mielului. Și fumul
chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce
se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei! Aici este răbdarea
sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.”
1 Tesaloniceni 5:23, 24: „Dumnezeul păcii să vă sfințească El Însuși pe deplin și
duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la
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venirea Domnului nostru Isus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face
lucrul acesta.”

„L-am văzut ... pe îngerul al treilea. Însoțitorul meu mi-a spus: `Înfricoșătoare este lucrarea lui. Misiunea lui este îngrozitoare. El este îngerul
care trebuie să separe grâul de pleavă și să sigileze sau să lege grâul pentru
grânarul ceresc. Aceste lucruri trebuie să captiveze întreaga minte, întreaga
atenție.`” – Scrieri Timpurii, p. 118, cap. Credincioșia în întâlnirile de părtășie.
„Mulți nu realizează cum trebuie să fie ei pentru a trăi în prezența Domnului fără un mare preot în sanctuar în timpul de necaz. Cei care primesc
sigiliul viului Dumnezeu și sunt protejați în timp de necaz trebuie să reflecte
imaginea lui Isus în întregime.
Am văzut că mulți neglijau pregătirea atât de necesară și așteptau timpul unei `reînviorări` și al unei `ploi târzii` pentru a-i face pregătiți să reziste
în ziua Domnului și să trăiască în prezența Lui. O, cât de mulți am văzut
în timpul de necaz fără un ajutor! Ei neglijaseră pregătirea necesară; prin
urmare nu puteau primi reînviorarea pe care toți trebuie să o aibă pentru a
supraviețui în prezența unui Dumnezeu sfânt. Cei care refuză să fie ciopliți
de profeți și eșuează în a-și curăți sufletele prin ascultare de tot adevărul și
care doresc să creadă că starea lor este mult mai bună decât este în realitate, vor ajunge la timpul plăgilor și vor realiza că aveau nevoie de cioplire și
finisare pentru zidire. Dar atunci nu va mai fi timp pentru a face aceasta și
nici Mijlocitor care să pledeze pentru cauza lor înaintea Tatălui.” – Ibid., p. 71,
cap. Pregătirea pentru sfârșit.

b. Ce binecuvântare finală revarsă Dumnezeu în special pentru a pregăti recolta de suflete pentru împărăția Lui? Ioel 2:23; Zaharia 10:1.

Ioel 2:23: „Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul Dumnezeul
vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie și târzie, ca
odinioară.”
Zaharia 10:1: „Cereți de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară! Domnul scoate
fulgerele și vă trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată verdeața de pe câmp.”

„Păcatele lui Israel trebuie să meargă înainte la judecată. Fiecare păcat
trebuie mărturisit la sanctuar; atunci lucrarea va înainta. Acest lucru trebuie făcut acum...
Când cei patru îngeri vor da drumul, Hristos Își va stabili împărăția. Nimeni altcineva nu primește ploaia târzie decât cei care fac tot ce pot. Hristos
dorește să ne ajute. Toți pot deveni biruitori prin harul lui Dumnezeu, prin
sângele lui Isus.” – Spalding and Magan Collection, 2a, pp. 2, 3.
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Miercuri

25 decembrie

4. CONDIŢII PENTRU PLOAIA TÂRZIE
a. Ce este necesar pentru a primi ploaia târzie? Isaia 43:25; 44:22.
Isaia 43:25: „Eu, Eu îți șterg fărădelegile, pentru Mine, și nu-Mi voi mai aduce
aminte de păcatele tale.”
Isaia 44:22: „Eu îți șterg fărădelegile ca un nor și păcatele, ca o ceață: întoarce-te
la Mine, căci Eu te-am răscumpărat.”

„Numele unora vor fi șterse din cartea vieții. Ale cui vor fi? Să ne examinăm fiecare cu atenție să vedem dacă suntem în credință; să fim înțelepți
pentru a ne asigura lucrarea pentru veșnicie. Isus spune că El va mărturisi
numele biruitorului înaintea Tatălui Său și înaintea sfinților îngeri.” – Histo-

rical Sketches, p. 139.

„Cei care biruiesc lumea, carnea și diavolul vor fi cei preferați care vor
primi sigiliul viului Dumnezeu. Cei ale căror mâini nu sunt curate, ale căror
inimi nu sunt pure, nu vor avea sigiliul viului Dumnezeu. Cei care plănuiesc
păcatul și îl înfăptuiesc vor fi trecuți cu vederea. Doar cei care prin atitudinea lor înaintea lui Dumnezeu sunt în poziția celor care se pocăiesc și își
mărturisesc păcatele în ziua mare anti-tipică a ispășirii vor fi recunoscuți și
însemnați ca vrednici de protecția lui Dumnezeu.” – Mărturii pentru predicatori, p. 445, cap. „Fiți curați”.

„Nicio lucrare specială pentru Dumnezeu nu poate fi realizată până
când eul și egoismul nu sunt biruite.” – Historical Sketches, p. 139.
„Cei care înving în fiecare punct și care rezistă fiecare test și biruiesc
indiferent de preț, au acordat atenție sfatului Martorului Credincios și vor
primi ploaia târzie și, în felul acesta, vor fi pregătiți pentru a fi mutați în Cer.”
– Mărturii, vol. 1, p. 187, cap. 33: Biserica Laodiceea.
„Dorim mișcările profunde ale Duhului lui Dumnezeu în inimile noastre,
pentru ca să putem nu doar să fim în stare să ne asigurăm veșmântul alb, ci să
putem să-i influențăm în așa fel pe alții, încât numele lor să fie înregistrate în
cartea vieții pentru a nu fi șterse niciodată.” – Historical Sketches, p. 140.
b. Ce trebuie să conștientizăm despre ploaia târzie? Osea 6:3; Fapte 3:19.

Osea 6:3: „Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul! Căci El Se ivește
ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă
pământul!”
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Fapte 3:19: „Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare.”

„Profețiile care s-au împlinit prin revărsarea ploii timpurii la începutul
Evangheliei sunt gata să se împlinească din nou prin ploaia târzie la sfârșitul
ei. Acestea sunt `vremurile de înviorare` pe care le aștepta Pavel când afirma: `Pocăiți-vă dar și convertiți-vă, ca să vi se șteargă păcatele [în judecata
de cercetare], când vor veni vremurile de înviorare din prezența Domnului;
și El va trimite pe Isus.` (Fapte 3:19, 20, KJV).
Slujitorii lui Dumnezeu cu fețele luminate și strălucind de consacrare
sfântă se vor grăbi din loc în loc pentru a proclama solia din Ceruri. Prin mii
de glasuri pretutindeni de-a lungul pământului, se va da avertizarea.” – Marea luptă, ed. 1888, pp. 611, 612, cap. 38: Ultima avertizare [Cuvintele în paranteze
din original.]

Joi

26 decembrie

5. BIRUINŢA FINALĂ
a. Când Isus Își încheie misiunea în ceruri, ce declarație încurajatoare va face El cu privire la cei biruitori? Apocalipsa 22:11 (ultima parte).
Apocalipsa 22:11 u.p. : „cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără
prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe!”

b. Cum putem realiza făgăduințele minunate făcute pentru noi
toți cei care câștigăm biruința prin sângele Mielului? Apocalipsa 22:14; Isaia 26:2-4.
Apocalipsa 22:14: „Ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții
și să intre pe porți în cetate!” (Binecuvântați sunt cei ce împlinesc poruncile lui, ca să
aibă dreptul la pomul vieții și să intre pe porți în cetate., trad. engl. și BTF).
Isaia 26:2-4: „Deschideți porțile, ca să intre neamul cel neprihănit și credincios.
Celui cu inima tare, Tu-i chezășuiești pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor.”

„Glorioasă va fi răsplata revărsată asupra lucrătorilor credincioși
adunați în jurul tronului lui Dumnezeu și al Mielului... Ei vor sta înaintea
tronului, acceptați în Cel Preaiubit. Toate păcatele lor au fost șterse și nelegiuirile lor îndepărtate. Acum ei pot privi slava neumbrită a tronului lui
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Dumnezeu. Ei au fost părtași cu Hristos în suferințele lor, au fost lucrători
împreună cu El în planul de răscumpărare și sunt părtași cu El la bucuria de
a vedea suflete mântuite în împărăția lui Dumnezeu pentru a-L slăvi acolo
pe Dumnezeu de-a lungul veșniciei.
Fratele și sora mea, vă îndemn să vă pregătiți pentru venirea lui Hristos
pe norii cerului. Zi de zi îndepărtați dragostea de lume din inimile voastre.
Înțelegeți din experiență ce înseamnă a fi urmaș al lui Hristos. Pregătițivă pentru judecată, ca atunci când Hristos va veni să fie admirat în toți cei
care cred, să fiți printre cei care Îl vor întâmpina în pace. În ziua aceea, cei
răscumpărați vor străluci în slava Tatălui și a Fiului. Îngerii, atingându-și
harfele de aur, Îl vor întâmpina pe Rege și trofeele Lui de victorie – cei care
au fost spălați și albiți în sângele Mielului. Un imn de biruință va răsuna cu
putere, umplând tot cerul. Hristos a biruit. El intră în curțile cerești, însoțit
de cei răscumpărați, martorii că misiunea suferinței și sacrificiului Său nu
au fost în zadar.” – Mărturii, vol. 9, pp. 285, 286, cap. Răsplata străduinței pline de
râvnă.

Vineri

27 decembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cu ajutorul lui Hristos, de ce trebuie să biruim defectele caracterului nostru?
2. De ce a poruncit Isus celor patru îngeri puternici să țină în frâu
vânturile?
3. Ce înțeleg greșit mulți oameni despre ploaia târzie sau reînviorare?
4. Dacă păcatele noastre sunt șterse, ce misiune binecuvântată ne
poate încredința Dumnezeu?
5. Ce pot face astăzi pentru a mă asigura că sunt între cei ce sunt în
cele din urmă biruitori?
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Sugestii pentru ora de studiu din Sabat, după amiază:
Mărturii pentru comunitate, vol. II
Octombrie
5 – Un apel către Biserică (prima parte)
12 – Un apel către Biserică (a doua parte)
19 – Un apel către Biserică (a treia parte)
26 – Un apel către Biserică (a patra parte)
Noiembrie
2 – Un apel către Biserică (a cincea parte)
9 – O amăgire în acceptarea lui Hristos
16 – Cuvânt către pastori (prima parte)
23 – Cuvânt către pastori (a doua parte)
30 – Cuvânt către pastori (a treia parte)
Decembrie
7 – Exercițiu și aer (prima parte)
14 – Exercițiu și aer (partea a doua)
21 – Egoismul mustrat (prima parte)
28 – Egoismul mustrat (a doua parte)

Apusul soarelui pentru diferite zone ale țării:

Octombrie
4. B: 18:52; CT: 18:42; IS: 18:44; SV: 18:49; MS: 18:57; CJ: 19:00; SM: 19:03; AR: 19:10
11. B: 18:39; CT: 18:29; IS: 18:31; SV: 18:35; MS: 18:43; CJ: 18:47; SM: 18:49; AR: 18:57
18. B: 18:27; CT: 18:17; IS: 18:18; SV: 18:22; MS: 18:31; CJ: 18:34; SM: 18:36; AR: 18:44
25. B: 18:16; CT: 18:06; IS: 18:05; SV: 18:10; MS: 18:18; CJ: 18:22; SM: 18:23; AR: 18:32

Noiembrie
1. B: 17:06; CT: 16:56; IS: 16:54; SV: 16:58; MS: 17:07; CJ: 17:11; SM: 17:11; AR: 17:21
8. B: 16:56; CT: 16:47; IS: 16:44; SV: 16:48; MS: 16:57; CJ: 17:01; SM: 17:01; AR: 17:11
15. B: 16:49; CT: 16:39; IS: 16:35; SV: 16:39; MS: 16:49; CJ: 16:52; SM: 16:52; AR: 17:03
22. B: 16:43; CT: 16:33; IS: 16:28; SV: 16:32; MS: 16:42; CJ: 16:45; SM: 16:45; AR: 16:56
29. B: 16:38; CT: 16:29; IS: 16:23; SV: 16:27; MS: 16:38; CJ: 16:40; SM: 16:40; AR: 16:52

Decembrie
6. B: 16:36; CT: 16:27; IS: 16:20; SV: 16:24; MS: 16:35; CJ: 16:38; SM: 16:37; AR: 16:49
13. B: 16:36; CT: 16:27; IS: 16:20; SV: 16:23; MS: 16:34; CJ: 16:37; SM: 16:36; AR: 16:49
20. B: 16:38; CT: 16:29; IS: 16:22; SV: 16:25; MS: 16:36; CJ: 16:39; SM: 16:38; AR: 16:51
27. B: 16:42; CT: 16:33; IS: 16:26; SV: 16:29; MS: 16:40; CJ: 16:43; SM: 16:42; AR: 16:55
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