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PrefațăCartea lui Marcu a fost scrisă de Marcu Ioan, care a călătorit cu Pavel și Barnaba. „Barnaba însuși era `de neam din Cipru` (Fapte 4:36); și acum, el și Pavel, însoțiți de Ioan Marcu, o rudă a lui Barnaba, vizitau acest câmp din insulă.„Mama lui Marcu era convertită la religia creștină și locuința ei de la Ierusalim era un refugiu pentru ucenici. Acolo ei erau mereu siguri că sunt bineveniți și că puteau avea un timp de odihnă. În timpul unei astfel de vi-zite a apostolilor la casa mamei sale, Marcu le-a propus lui Pavel și Barnaba să-i însoțească în călătoria lor misionară. El simțea în inima lui privilegiul oferit de Dumnezeu și tânjea să se dedice în întregime lucrării de slujire a Evangheliei.” — Istoria faptelor apostolilor, pp. 166, 167.Când Marcu a început pentru prima dată călătoriile cu Barnaba și Pavel, a descoperit că lucrarea era prea grea pentru el și s-a întors acasă. Când a revenit să încerce din nou, Pavel a refuzat să lucreze cu el. Totuși, Pavel și-a schimbat mai târziu părerea despre Marcu, văzând că este de un așa ajutor, încât i-a spus lui Timotei: „Ia-l pe Marcu și adu-l cu tine: pentru că îmi este de folos pentru slujbă.” (2 Timotei 4:11).Marcu de asemenea a lucrat într-o foarte strânsă legătură cu Petru.  (1 Petru 5:13). Se crede că Petru i-ar fi povestit lui Marcu experiențele lui personale. Marcu, nefiind martor ocular el însuși, a înregistrat mai târziu amintirile lui Petru despre Isus. Prezentarea lui Marcu despre Evanghelie este mult mai concisă decât celelalte trei. Marcu își începe istorisirea cu „începutul Evangheliei lui Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu” (Marcu 1:1). El mărturisește imediat credința sa în Isus ca Fiu al lui Dumnezeu.„Mântuitorul omenirii S-a născut din niște părinți umili, într-o lume rea și blestemată de păcat. El a fost crescut în anonimat în Nazaret, un oraș micuț din Galileea. El Și-a început lucrarea în sărăcie și fără bogăție lumească. El nu a căutat admirația sau aplauzele lumii. El a locuit printre cei umili. După toate aparențele era doar un om umil, cu puțini prieteni. Astfel Dumnezeu a introdus Evanghelia într-un mod cu totul diferit de modul în care mulți consideră că este înțelept să vestească aceeași Evanghelie în acest veac…„Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să izbească privirile”. Evanghelia harului lui Dumnezeu, cu spiritul ei de renunțare la sine, nu poate fi niciodată în armonie cu spiritul lumii.” — The Review and Herald, 18 ianuarie 1906.Fie ca Domnul să ne ajute să acceptăm o mai mare măsură din această Evanghelie a harului în inimile și viețile noastre astăzi, pe măsură ce studi-em lecțiile din acest trimestru.
Departamentul Școlii de Sabat al Conferinței Generale 
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        Sabat, 3 octombrie 2020

Darul Sabatului întâi 
pentru un sediu în 

Savigny-sur Orge, FranțaCu o populație totală de aproxi-mativ 87 milioane de locuitori, Franța, Belgia și Elveția formează o parte in-fluentă a Europei Occidentale. Mișcarea de Reformă a AZȘ a existat în Franța de câteva decenii. În timpul celui de-al doilea Război Mondial, frații noștri de aici au fost prin-tre cei care au suferit ca victime în bine cunoscutul lagăr (de concentrare) din Gurs, în condiții teribile. Totuși, solia a rezistat prin harul lui Dumnezeu, și la ora actuală Franța împreună cu Elveția și Belgia, formează Câmpul Francez al AZȘMR. Clădirile de pe proprietatea din Savigny-sur-Orge, o suburbie a Parisului, slujesc ca sediu pentru Câmp și au nevoie serioasă de extindere. În 1991, s-a construit o biserică pe această proprietate cumpărată cu câțiva ani înainte, mulțumită unor donații generoase. Cu ajutorul lui Dumnezeu, lucrarea Lui s-a dezvoltat aici în pofida mentalității provocatoare a populației franceze, care era atât de adânc înrădăcinată în ateism și idei catolice care mai persistă încă din cei 1260 de ani de persecuție. Să ne amintim că doar cu puțini ani după Luther aproape jumătate din populație era protestantă. Dar din cauza persecuției mulți oameni credincioși fie au murit pentru credința lor (fiind torturați pe roată, rug, galere, închisoare etc.) sau au fugit în țările care au fost mai primi-toare, precum Elveția, Germania, Olanda și Lumea Nouă (SUA și Canada).Totuși, sunt încă multe suflete sincere care au fost înșelate și sunt dornice să primească lumina, pentru a lua poziție de partea Domnului. De aceea cerem ajutorul vostru financiar generos pentru a realiza această extindere atât de ne-cesară și pentru a fi mai bine pregătiți pentru a ajunge la suflete.Mulți dintre cei din străinătate și din Franța non-metropolitană au aju-tat deja în acest proiect. Aici avem câțiva frați din teritoriile de peste mări ale Franței, dar și frați din România, Brazilia, Portugalia, Congo, Moldova și diferite alte naționalități. Această diversitate culturală este cu adevărat o binecuvântare deoarece ne permite să ne întărim credința, făcând-o mai puternică pe principiile fundamentale ale Bibliei, dincolo de tradițiile culturale care sunt adesea greu de trecut și care au potențialul de a deforma solia. Nu va fi Evanghelia Veșnică predi-cată „tuturor celor care locuiesc pe Pământ și la orice neam, orice seminție, orice limbă și popor” (Apocalipsa 14:6)? Împreună, să facem din aceasta o realitate! 
Câmpul Francez vă mulțumește anticipat 
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    Lecția 1 Sabat, 3 octombrie 2020

Începutul Evangheliei lui Isus Hristos 
„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.” 
(Marcu 1:14,15).„Nu a fost niciun fel de afișare de arme, nicio spargere a ușilor închiso-rilor; dar vindecarea bolnavilor, predicarea Evangheliei, înălțarea sufletelor oamenilor, mărturiseau despre misiunea lui Hristos.” — Educația, p. 157. 
Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pp. 109–113 (cap. Botezul).
Duminică  27 septembrie

1. ÎNCEPUTUL EVANGHELIEI

a. Cum începe Marcu relatarea lui despre viața lui Hristos? Ce 
recunoaște el, chiar de la început, cu privire la Isus? Marcu 1:1.

Marcu 1:1: „Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.”

b. Explicați ce este „Evanghelia”. Romani 1:16.

Romani 1:16:  „Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este 
puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, 
apoi a grecului...”„Harul lui [Dumnezeu] și bunătatea Lui sunt complet nemeritate. Harul lui Hristos este gratuit, pentru a-l îndreptăți pe păcătosul fără merite sau pretenții în favoarea sa. Îndreptățirea este iertare deplină, completă a păca-tului. În momentul în care un păcătos Îl acceptă pe Hristos prin credință, în acel moment el este iertat. Neprihănirea lui Hristos îi este atribuită și el nu trebuie să se mai îndoiască de harul iertător al lui Dumnezeu.” — Comentarii 
biblice ale AZȘ [Comentarii E. G. White], vol. 6, p. 1071. (Romani Cap. 3).„Nu există niciun cusur în planul de mântuire al lui Dumnezeu pentru oameni. Dacă Evanghelia nu este pentru fiecare suflet o putere a lui Dum-nezeu pentru mântuire, aceasta se întâmplă nu pentru că Evanghelia este 
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greșită, ci pentru că oamenii nu sunt credincioși practici, primitori practici ai harului și neprihănirii lui Hristos. Pretinșii credincioși nu Îl iau pe Hris-tos ca Mântuitor personal, ci Îl urmează de la mare depărtare.” — Astăzi cu 
Dumnezeu, p. 18.
Luni  28 septembrie

2. ANTEMERGĂTORUL LUI HRISTOS

a. Care a fost lucrarea lui Ioan Botezătorul? Marcu 1:2; Luca 1:17.

Marcu 1:2: „După cum este scris în prorocul Isaia: „Iată, trimit înaintea Ta pe 
solul Meu, care Îți va pregăti calea...” 

Luca 1:17: „Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul și puterea lui Ilie, ca să în-
toarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători, la umblarea în înțelepciu-
nea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.”„În fiecare etapă a istoriei acestui Pământ, Dumnezeu a avut agenții Săi care au dus mai departe lucrarea, care trebuia făcută în modul indicat de El. Ioan Botezătorul a avut o lucrare specială, pentru care s-a născut și care i-a fost încredințată – lucrarea de pregătire a căii Domnului. Slujirea sa din pus-tie a fost o foarte vizibilă împlinire literară a profeției.” — Comentarii biblice 
ale AZȘ [Comentarii E. G. White], vol. 5, p. 1115. (Luca Cap. 1)„În Ioan Botezătorul, Domnul a ridicat un sol pentru El, pentru a pregăti calea Domnului. El trebuia să ducă lumii o mărturie curajoasă mustrând și denunțând păcatul.” –  Solii alese, vol. 2, p. 147 (cap. 15: Avertismentul va fi auzit).„Lucrarea noastră de a vesti cea de-a doua venire a lui Hristos este ase-mănătoare cu a lui Ioan Botezătorul, antemergătorul lui Hristos la prima Sa venire. Trebuie să proclamăm lumii solia, ,Marea zi a Domnului este aproa-pe.’ ,Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău.’ Noi trebuie să facem mult mai mult decât am făcut până acum.” — Asemenea lui Isus, p. 201.
b. Care a fost solia lui Ioan și cine venea să îl asculte? Marcu 1:3-5.

Marcu 1:3-5: „Glasul celui ce strigă în pustie: ,Pregătiți calea Domnului, neteziți-I 
cărările’”, a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre 
iertarea păcatelor. Tot ținutul Iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să 
iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan.”
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c. Spre cine i-a îndrumat Ioan pe oameni? Cum a fost lucrarea lui 
Ioan diferită de cea a lui Mesia care urma să vină? Marcu 1:6-8.

Marcu 1:6-8: „Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mij-
locului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. 
Ioan propovăduia și zicea: „După mine vine Cel ce este mai puternic decât mine, 
căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-I dezleg curelele încălțămintei. Eu, da, 
v-am botezat cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt.”„Ioan și-a informat ucenicii că Isus era Mesia Cel promis, Mântuitorul lu-mii. Pe măsură ce lucrarea lui se apropia de sfârșit, el și-a îndrumat ucenicii să privească la Isus și să-L urmeze ca pe Marele Învățător. Viața lui Ioan a fost plină de necazuri și de lepădare de sine. El a vestit prima venire a lui Hristos, dar nu i s-a îngăduit să fie martor la minunile Sale și să se bucure de puterea manifestată prin El. Când Isus avea să Își consolideze misiunea Sa ca Învățător, Ioan știa că el personal urma să moară. Vocea lui a fost rar auzită, excepție fi-ind în pustie. Viața lui a fost singuratică. El nu s-a atașat de familia tatălui său pentru a se bucura de societatea lor, ci i-a părăsit pentru a-și îndeplini misiu-nea. Mulțimile părăseau orașele aglomerate și satele și se adunau în pustie să audă cuvintele minunatului profet. Ioan a înfipt securea la rădăcina pomului. El mustra păcatul, fără a se teme de consecințe și a pregătit calea pentru Mie-lul lui Dumnezeu.” — Experiențe și viziuni, p. 154 (Cap. Prima venire a lui Hristos).
Marți  29 septembrie

3. MÂNTUITORUL ESTE BOTEZAT

a. Care a fost motivul pentru care Isus a venit să îl vadă pe Ioan? 
Marcu 1:9.

Marcu 1:9: „În vremea aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii și a fost botezat 
de Ioan în Iordan.”„Când Isus a venit să fie botezat, Ioan a recunoscut în El o puritate de caracter pe care nu o mai simțise niciodată înainte în vreun om... Niciodată nu a mai intrat el în contact cu o ființă umană de la care să adie o influență așa divină. Toate acestea erau în armonie cu ceea ce i se descoperise lui Ioan cu privire la Mesia. Totuși el s-a dat înapoi de la a răspunde cererii lui Isus. Cum putea el, un păcătos, să Îl boteze pe Cel fără păcat? Și de ce ar fi trebuit ca Acela care nu avea nevoie de pocăință să Se supună unui ritual care re-prezenta o mărturisire a vinovăției care trebuia spălată?
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Când Isus a cerut să fie botezat, Ioan s-a dat înapoi, exclamând: ,Eu trebu-ie să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?’ Cu autoritate fermă, totuși blândă, Isus a răspuns: ,Acceptă să fie așa acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.’ (trad. KJV). Și Ioan, cedând, L-a condus pe Mântuitorul jos la Iordan și L-a îngropat în apă.” — Hristos, Lumina lumii, p. 110, 111 (cap. Botezul).
b. Cum S-a manifestat Spiritul Sfânt la botezul lui Isus — și cum 

S-a manifestat Tatăl, de asemenea? Marcu 1:10.

Marcu 1:10: „Și îndată, când ieșea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise și Du-
hul coborându-Se peste El ca un porumbel.”„Domnul promisese să-i dea lui Ioan un semn prin care putea să-L re-cunoască pe Cel care era Mesia și acum, când Isus a ieșit din apă, semnul promis i-a fost dat; pentru că el a văzut cerurile deschise și Duhul lui Dum-nezeu, ca un porumbel poleit cu aur, a zăbovit deasupra capului lui Hristos și o voce s-a auzit din cer, spunând: ,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.’ ...Din cauza păcatului, Pământul fusese separat de cer, dar prin brațul Lui uman Hristos a înconjurat rasa căzută și prin brațul Său divin El S-a prins de tronul Celui infinit, iar Pământul a fost adus în grația cerului, și omul în comu-niune cu Dumnezeul său. Rugăciunea lui Hristos în favoarea omenirii pierdute a străpuns prin fiecare umbră pe care Satan a aruncat-o între om și Dumne-zeu și a deschis un canal liber de comunicare direct către însuși tronul de slavă. Porțile au fost lăsate deschise, cerurile au fost deschise și Duhul lui Dumnezeu, sub forma unui porumbel, a înconjurat capul lui Hristos și vocea lui Dumnezeu s-a auzit, spunând: ,Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea’.” 
— Comentarii biblice ale AZȘ [Comentarii E.G. White], vol. 5, p. 1078. (Matei Cap. 3).
Miercuri  30 septembrie

4. CONDUS ÎN PUSTIE

a. Unde a mers Isus imediat după botezul Său? Marcu 1:12. De ce?

Marcu 1:12: „Îndată, Duhul a mânat pe Isus în pustie...”„De ce, la începutul lucrării Sale publice, Hristos a fost condus în pustie ca să fie ispitit? ... El a mers, nu pentru Sine Însuși, ci pentru noi; ca să biru-iască pentru noi. El a trebuit să fie încercat și probat ca reprezentant al rasei. 
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El trebuia să-l întâlnească pe vrăjmaș în mod personal, să îl înfrângă pe cel care pretindea a fi căpetenia împărățiilor lumii...Mântuitorul nostru a rezistat în fiecare punct testului ispitei și în acest fel a făcut posibilă biruința pentru om.” — That I May Know Him, p. 32.„Când Isus a fost condus în pustie ca să fie ispitit, El a fost condus de Du-hul lui Dumnezeu. El nu a invitat ispita. El a mers în pustie pentru a fi singur, pentru a medita la misiunea și lucrarea Sa. Prin post și rugăciune, El trebuia să Se întărească pentru cărarea pătată de sânge pe care trebuia să meargă. Dar Satan știa că Mântuitorul mersese în pustie și s-a gândit că acesta era cel mai bun timp pentru a-L aborda.” — Hristos, Lumina lumii, p. 114 (cap. Ispitirea lui Isus).
b. Pe când Isus era în pustie, cu ce a avut El de luptat? Cum L-a 

ajutat Dumnezeu? Marcu 1:13.

Marcu 1:13: „unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de Satan. Acolo stătea îm-
preună cu fiarele sălbatice și-I slujeau îngerii.”„Dacă nu ar exista posibilitatea de cădere, ispita nu ar mai fi ispită. Ispi-tei i se rezistă când omul este influențat cu putere să facă o acțiune greșită; și, știind că o poate face, el rezistă, prin credință, prinzându-se ferm de pute-rea divină. Aceasta a fost încercarea prin care a trecut Hristos.” — Solii alese, vol. 3, p. 132 (p. 70 ediția Ro, cap. 19: Întruparea).
c. Cum făgăduiește Dumnezeu că ne va ajuta în momentele când 

vom avea nevoie? Psalmii 91:11; 34:7.

Psalmii 91:11: „Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale...”

Psalmii 34:7: „Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și-i scapă 
din primejdie.”„Îngerii lui [Dumnezeu] sunt însărcinați să vegheze asupra noastră și dacă ne așezăm sub protecția lor, atunci în orice moment de primejdie ei vor fi la dreapta noastră. Când în mod inconștient suntem în pericol de a exercita o influență greșită, îngerii vor fi de partea noastră, îndemnându-ne să luăm o cale mai bună, alegând cuvintele pentru noi și influențându-ne acțiunile. Astfel, influența noastră poate fi tăcută, inconștientă, dar o forță puternică în a atrage pe alții la Hristos și către lumea cerească.” — My Life 
Today, p. 302.
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Joi  1 octombrie

5. DEZVOLTÂND SOLIA LUI IOAN

a. După ce Ioan și-a îndeplinit misiunea, ce solie a început Isus să 
predice — și de ce? Marcu 1:14, 15.

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 Dumne-
zeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie.”„Solia Evangheliei, așa cum a fost dată de Însuși Mântuitorul, se baza pe profeții. ,Timpul’ despre care El declara că s-a împlinit, era perioada făcută cunoscută prin îngerul Gabriel lui Daniel. ,Să știi dar și să înțelegi, că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, până la Unsul (Mesia) vor trece șapte săptămâni, apoi timp de șaizeci și două de săptămâni’ (Daniel 9:25), șaizeci și nouă de săptămâni sau patru sute optzeci și trei de ani. Porun-ca de a restaura și rezidi Ierusalimul, așa cum a fost întregită prin decretul lui Artaxerxes Longimanus (vezi Ezra 6:14; 7:1, 9), a intrat în vigoare în toamna anului 457 înainte de Hristos. De la acest moment, patru sute optzeci și trei de ani s-au extins până în toamna anului 27 după Hristos. Conform profeției, această perioadă trebuia să ajungă până la Mesia, Cel Uns. În anul 27 după Hristos, Isus, la botezul Lui, a primit ungerea Duhului Sfânt și curând după aceea Și-a început lucrarea. Atunci solia a fost proclamată: , Vremea s-a îm-plinit‘. ” — Hristos, Lumina lumii, p. 233 (cap. Împărăția lui Dumnezeu este aproape).„Hristos Însuși a fost întemeietorul sistemului Iudaic, chiar temelia templului prețios, antitipul spre care indicau toate serviciile de jertfă. Iu-deii așteptau cu aparentă neliniște venirea lui Hristos. Cărturarii, care erau învățați în lege și erau familiarizați cu declarațiile profeților privind venirea Sa, știau din istoria profetică faptul că timpul de veghere și așteptare pentru venirea Sa în lume se încheiase.” — The Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 35.
Vineri  2 octombrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Când ne iartă Dumnezeu? Cât de completă este această iertare?
2. Care a fost lucrarea specială a lui Ioan Botezătorul? Care este lu-

crarea noastră astăzi?
3. Ce s-a întâmplat la botezul lui Isus? De ce era aceasta semnificativ?
4. Cum a biruit Hristos pentru noi în timpul experienței Sale din pus-

tie? Ce înseamnă aceasta?
5. La ce s-a referit Ioan când spunea că vremea s-a împlinit? La ce 

timp făcea El referire?
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    Lecția 2 Sabat, 10 octombrie 2020

Un Învățător divin 
„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.” (Ioan 3:2).„Isus, divinul Învățător ... nu Și-a luat natura umană pentru niciun alt scop decât să arate oamenilor harul, iubirea și bunătatea lui Dumne-zeu în oferirea mântuirii și fericirii pentru creaturile Sale. Pentru acest obiectiv a murit El. Zilnic, El a manifestat înaintea lor, în lucrarea de bi-necuvântare a omului, cât de mare era gingășia și dragostea față de rasa căzută. Inima Lui a fost un izvor de compasiune nesecată, din care inima care tânjea putea fi săturată cu apa vieții.” — Sfaturi pentru lucrarea Școlii 
de Sabat, pp. 108, 109 (cap. Educatorul și lucrarea sa).
Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pp. 342, 343, 427-431, 601-603                                                                           (cap. Atingerea credinței, Servire, Controversa).
Duminică  4 octombrie

1. ÎNVĂŢĂTORUL ȘI ELEVII SĂI

a. Cum I s-au adresat ucenicii lui Isus cu numeroase ocazii? Marcu 
4:38; 9:38; 13:1.

Marcu 4:38: „Și El dormea la cârmă, pe căpătâi. Ucenicii L-au deșteptat și I-au zis: 
„Învățătorule, nu-Ţi pasă că pierim?”

Marcu 9:38: „Ioan I-a zis: „Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în 
Numele Tău și l-am oprit, pentru că nu venea după noi.”

Marcu 13:1: „Când a ieșit Isus din Templu, unul din ucenicii Lui i-a zis: „Învățăto-
rule, uită-Te ce pietre și ce zidiri!”

b. Cum a recunoscut Isus folosirea acestui titlu? Ioan 13:13.

Ioan 13:13: „Voi Mă numiți Învățătorul și Domnul, și bine ziceți, căci sunt.”

c. Cu ce scop a făcut Isus acest lucru? Ioan 13:14, 15.

Ioan 13:14, 15: „Deci , dacă Eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioa-
rele, 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.”
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„Hristos Și-a atribuit în mod distinct dreptul la autoritate și loialitate. ,Voi Mă numiți Învățătorul și Domnul,` zise El, `și bine ziceți; pentru că așa sunt.` `Unul Singur este Învățătorul, chiar Hristos.` Astfel, El Și-a menținut demnitatea care aparținea numelui Său și autoritatea și puterea pe care le avea în cer.” — Lift Him Up, p. 37.
Luni  5 octombrie

2. UN OM ÎN NEVOIE ARATĂ RESPECT

a. Cine era Iair și cum I-a arătat el respect lui Isus? Marcu 5:22.

Marcu 5:22: „Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii, numit Iair. Cum L-a vă-
zut, fruntașul s-a aruncat la picioarele Lui.”„[Isus] a rămas pe malul mării pentru o vreme, învățând și vindecând, și apoi a mers la casa lui Levi Matei pentru a se întâlni cu vameșii la ospăț. Aici L-a găsit Iair, conducătorul sinagogii.Acest fruntaș al sinagogii a venit la Isus cu un mare necaz și s-a aruncat la picioarele Lui.” — Hristos, Lumina lumii, p. 342 (cap. Atingerea credinței)
b. De ce a venit Iair să Îl vadă pe Isus? Cât de mare era credința lui? 

Marcu 5:23.

Marcu 5:23: „și I-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare: „Fetița mea trage să 
moară; rogu-Te, vino de-Ţi pune mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă și să trăiască.”„Isus a pornit imediat la drum cu acest conducător către casa lui. Deși ucenicii au văzut atâtea lucrări ale harului Său, ei erau uimiți de bunăvoința Lui de a răspunde cererii arogantului rabin; totuși L-au urmat pe Stăpânul lor și poporul L-a urmat și el, nerăbdător și plin de așteptări.” — Idem.„Hristos era în drumul Lui către casa lui Iair, rabinul evreu care Îl rugase să vină să îi vindece fetița. Cererea făcută cu o inimă zdrobită, ,Fetița mea trage să moară: rogu-Te, vino de-Ți pune mâinile peste ea, ca să se facă sănă-toasă și să trăiască` (Marcu 5:23), atinsese inima gingașă, plină de simpatie a lui Hristos și El a pornit imediat la drum cu acest conducător spre casa lui.” — Divina vindecare, p. 59 (cap. Atingerea credinței)
c. Când Isus Și-a amânat călătoria spre casa lui Iair, ce s-a întâm-

plat și cum i s-a adresat lui Isus solul? Marcu 5:35.
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Marcu 5:35:  „Pe când vorbea El încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sina-
gogii, care-i spun: „Fiica ta a murit; pentru ce mai superi pe Învățătorul?”„Casa conducătorului nu era la distanță, dar Isus și însoțitorii Săi înain-tau încet, pentru că mulțimea Îl împingea din toate părțile. Tatăl neliniștit era nerăbdător din cauza întârzierii; dar Isus, fiindu-i milă de norod, se oprea din când în când pentru a alina suferința cuiva sau pentru a mângâia o inimă împovărată.În timp ce ei erau încă pe drum, un sol și-a făcut loc prin mulțime, adu-cându-i lui Iair vestea că fiica lui era moartă și că era fără rost să mai necă-jească pe Domnul. Cuvintele au ajuns la urechile lui Isus. ̀ Nu te teme,` i-a zis El, ̀ crede numai și ea se va face bine.`” — Hristos, Lumina lumii, p. 342, 343 (cap. 
Atingerea credinței).
Marți  6 octombrie

3. DESCOPERINDU-ȘI DIVINITATEA

a. Cine a fost luat în casa lui Iair, când Isus a ajuns acolo? De ce? 
Marcu 5:37-40.

Marcu 5:37-40: „Și n-a îngăduit nimănui să-L însoțească, afară de Petru, Iacov 
și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo, Isus a văzut 
o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis: 
„Pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme .”
Ei își băteau joc de El. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu El pe tatăl 
copilei, pe mama ei și pe cei ce-L însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila.”„Iair s-a strecurat mai aproape de Mântuitorul, și împreună s-au grăbit spre casa conducătorului. Deja fuseseră angajați bocitori și cântăreții la fla-ut erau acolo, umplând aerul cu plânsetele lor. Prezența mulțimii și tumultul au făcut să vibreze sufletul lui Isus. El a încercat să-i liniștească, spunându-le: `De ce faceți atâta zarvă și plângeți? Fetița n-a murit, ci doarme.`  Ei erau indignați de cuvintele Străinului. Ei văzuseră copilul în brațele morții și râ-deau de El cu dispreț. Cerându-le tuturor să iasă afară din casă, Isus a luat cu El pe tatăl și mama fetiței și pe trei dintre ucenici, Petru, Iacov și Ioan și împreună, au intrat în camera celei decedate.” — Hristos, Lumina lumii, p. 343 (cap. Atingerea credinței).
b. Ce minune a confirmat divinitatea lui Hristos? Marcu 5:41,42.
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Marcu 5:41, 42: „A apucat-o de mână și i-a zis: „Talita cumi”, care, tălmăcit, în-
seamnă: „Fetițo, scoală-te, îți zic!” Îndată, fetița s-a sculat și a început să umble, 
căci era de doisprezece ani. Ei au rămas încremeniți.”„Isus S-a apropiat de pat și, luând mâna copilului în mâna Lui, a rostit încetișor, în limbajul familial al căminului ei, cuvintele: `Fetițo, scoală-te, îți spun.` Imediat, o vibrație a străbătut chipul inconștient. Pulsul de viață a bătut din nou. Buzele s-au redeschis cu un zâmbet. Ochii s-au deschis larg, ca după un somn, și fetița se uita cu uimire la grupa adunată lângă ea. Ea s-a ridicat și părinții ei au strâns-o în brațele lor și au plâns de bucurie.” — Idem.
c. Ce alt caz avem în care Isus a făcut o minune asemănătoare? 

Luca 7:11-17.

Luca 7:11-17:  „În ziua următoare, Isus Se ducea într-o cetate numită Nain. Îm-
preună cu El mergeau ucenicii Lui și norod mult. Când S-a apropiat de poarta 
cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era 
văduvă; și cu ea erau o mulțime de oameni din cetate. Domnului, când a văzut-o, I 
s-a făcut milă de ea și i-a zis: „Nu plânge!” Apoi, S-a apropiat și S-a atins de raclă. 
Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis: „Tinerelule, scoală-te , îți spun!” Mortul a șezut 
în capul oaselor și a început să vorbească. Isus l-a dat înapoi maicii lui. Toți au 
fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau: „Un mare proroc s-a ridicat 
între noi; și Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.” Vestea aceasta despre Isus s-a 
răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile.”„Mântuitorul a ridicat pe cei morți la viață. Unul dintre aceștia a fost fiul văduvei din Nain. Oamenii îl duceau la groapă, când s-au întâlnit cu Isus. El l-a luat de mână pe tânăr, l-a ridicat și l-a înapoiat viu mamei sale. Apoi, cei care îl însoțeau, s-au întors la casele lor cu strigăte de bucurie și laude pen-tru Dumnezeu.” — The Story of Jesus, p. 79. 
Miercuri  7 octombrie

4. MULŢIMEA ÎL RECUNOAȘTE

a. Cum I s-a adresat lui Isus o persoană din mulțime? Care era ma-
rea sa nevoie? Marcu 9:17, 18.

Marcu 9:17, 18: „Și un om din norod I-a răspuns: „Învățătorule, am adus la Tine 
pe fiul meu, care este stăpânit de un duh mut. Oriunde îl apucă, îl trânteşte la 
pământ. Copilul face spumă la gură, scrâşneşte din dinţi şi rămâne ţeapăn. M-am 
rugat de ucenicii Tăi să scoată duhul, şi n-au putut.”
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b. Cum a arătat Isus necesitatea de a avea credință și care a fost 
răspunsul tatălui? Marcu 9:19-24.

Marcu 9:19-24: „O, neam necredincios!”, le-a zis Isus. „Până când voi fi cu voi? Până 
când vă voi suferi? Aduceți-l la Mine.” L-au adus la El. Și, cum a văzut copilul pe Isus, 
duhul l-a scuturat cu putere, copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spumă 
la gură. Isus a întrebat pe tatăl lui: „Câtă vreme este de când îi vine așa?” „Din copilă-
rie”, a răspuns el. „Și, de multe ori, duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l 
omoare. Dar, dacă poți face ceva, fie-Ţi milă de noi și ajută-ne.” Isus a răspuns: „Tu 
zici: ,Dacă poți.’ Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede!” Îndată, tatăl copilului 
a strigat cu lacrimi: „Cred, Doamne! Ajută necredinței mele!”„Tatăl a povestit istoria multor ani de suferință și apoi, ca și când nu ar mai putea suporta, a exclamat: ,Dacă poți să faci ceva, ai milă de noi și vin-decă-l.’ ,Dacă poți!’ Chiar și acum, tatăl punea la îndoială puterea lui Hristos. „Isus i-a răspuns: ,Dacă poți să crezi, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede.’ Nu există lipsă de putere din partea lui Hristos; vindecarea fiului depinde de credința tatălui.” – Hristos, Lumina lumii, p. 428 (cap. Servire)„Credința este cea care ne leagă de cer și ne aduce tărie pentru a face față puterilor întunericului. În Hristos, Dumnezeu a oferit mijloace pentru a supune orice însușire păcătoasă și a rezista oricărei ispite, oricât de puter-nică ar fi. Dar mulți simt că le lipsește credința și de aceea rămân departe de Hristos. Fie ca aceste suflete, în nevrednicia lor neajutorată, să se prindă de harul Mântuitorului lor plin de milă. Nu priviți la voi înșivă, ci la Hristos. Cel care a vindecat pe bolnavi și a izgonit demonii, când umbla printre oameni este un Mântuitor la fel de puternic și astăzi. Credința vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Apoi prinde-te de făgăduința Sa: ,Pe cel ce vine la Mine, cu niciun chip nu-l voi izgoni afară.’ (Ioan 6:37). Aruncă-te la picioarele Sale strigând: ,Cred, Doamne; ajută necredinței mele.’ Nu vei pieri niciodată dacă vei face astfel – niciodată.” — Idem., p. 429.
c. Cum a arătat Isus că El era cu adevărat un Învățător divin?  

Marcu 9:25-27.

Marcu 9:25-27: „Când a văzut Isus că norodul vine în fuga mare spre El, a mustrat 
duhul necurat și i-a zis: „Duh mut și surd, îți poruncesc să ieși din copilul acesta și 
să nu mai intri în el.” Și duhul a ieșit, țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul 
a rămas ca mort, așa că mulți ziceau: „A murit!” Dar Isus l-a apucat de mână și l-a 
ridicat. Și el s-a sculat în picioare.”
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„Isus S-a întors la cel care suferea și i-a zis: ,Duh mut și surd, îți porun-cesc, ieși afară din el și să nu mai intri în el.” A urmat un strigăt, o luptă de agonie. Demonul, ieșind, părea că aproape a nimicit viața victimei sale. Apoi, copilul stă întins fără să se miște și aparent fără viață. Mulțimea șoptește: ,A murit.’ Dar Isus îl ia de mână și îl ridică, prezentându-l tatălui în perfectă stare de sănătate a minții și sufletului. Tatăl și fiul laudă numele Eliberatoru-lui lor. Mulțimea este ,uimită de puterea lui Dumnezeu,’ în timp ce cărturarii înfrânți și abătuți, se întorc îndepărtându-se supărați.” — Idem, p. 428, 429.
Joi  8 octombrie

5. VRĂJMAȘII LUI SUNT ULUIŢI

a. Cum I s-au adresat chiar dușmanii lui Isus, în timp ce se prefă-
ceau a fi urmașii Lui? Ce le-a răspuns El? Marcu 12:13,14.

Marcu 12:13, 14: „Apoi au trimis la Isus pe unii din farisei și din irodieni ca să-L 
prindă cu vorba. Aceștia au venit și I-au zis: „Învățătorule, știm că spui adevărul și 
nu-Ţi pasă de nimeni, căci nu cauți la fața oamenilor și înveți pe oameni calea lui 
Dumnezeu în adevăr. Se cade să plătim bir Cezarului sau nu?”„Fariseii erau mereu mânioși din cauza impozitului plătit ca tribut ro-manilor. Plata tributului o considerau contrară legii lui Dumnezeu. Acum au văzut în aceasta o ocazie de a-I întinde o cursă lui Isus. Spionii au venit la El, cu aparentă sinceritate, ca și când ar fi dorit să-și cunoască datoria și au zis: ,Stăpâne, știm că Tu vorbești și înveți drept și nu cauți la fața oamenilor, ci înveți cu adevărat calea lui Dumnezeu: este corect să plătim bir Cezarului sau nu?’ ”— Hristos, Lumina lumii, p. 601 (cap. Controversa).
b. Cum a încurcat Isus șiretlicul lor? Care a fost răspunsul lor? 

Marcu 12:15-17.

Marcu 12:15-17: „Să plătim sau să nu plătim?” Isus le-a cunoscut fățărnicia și 
le-a răspuns: „Pentru ce Mă ispitiți? Aduceți-Mi un ban ca să-l văd.” I-au adus un 
ban, și Isus i-a întrebat: „Chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt?” „Ale 
Cezarului”, I-au răspuns ei. Atunci, Isus le-a zis: „Dați dar Cezarului ce este al Ce-
zarului, și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.” Și se mirau foarte mult de El.”„Spionii se așteptaseră ca Isus să răspundă direct întrebării lor, într-un fel sau altul. Acum se simțeau dejucați și învinși. Planurile lor erau date pes-
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te cap. Modul sumar în care a fost soluționată întrebarea lor i-a lăsat fără să mai poată spune ceva.Răspunsul lui Hristos nu a fost evaziv, ci un răspuns sincer la întrebare. Ținând în mână o monedă romană, pe care era imprimat numele și chipul Cezarului, El a declarat că deoarece trăiau sub protecția puterii romane, trebuia să ofere acelei puteri susținerea pe care aceasta o pretindea, atâta vreme cât aceasta nu venea în conflict cu o datorie mai înaltă. Dar în timp ce se supuneau în pace legilor țării, ei trebuia în orice timp să se supună în primul rând lui Dumnezeu.” — Idem., p. 602.
Vineri  9 octombrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. De ce era corect pentru oameni să I se adreseze lui Isus ca 
„Învățătorule”?

2. Cum a arătat respect față de Isus un rabin trufaș? De ce a făcut el 
acest lucru?

3. Ce a descoperit despre Isus minunea cu fiica lui Iair?
4. Când Isus a alungat demonii din băiat, care a fost reacția familiei? 

Care a fost reacția cărturarilor? De ce?
5. Cum i-a derutat Isus pe spionii care au fost trimiși să-L prindă în 

cursă?
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Sabat, 17 octombrie 2020
Dar Special pentru 

Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă, 
Eden, BreazaDragi frați, prieteni și surori, Am trecut cu ajutorul Domnului ocrotiți prin perioada de carantină și pan-demie, fapt pentru care suntem recunoscători Domnului. Deși activitatea sana-toriului a fost întreruptă pentru mai mult de 10 săptămâni, ne bucurăm că am putut vedea ajutorul Domnului în lucrarea noastră după începerea activității, și confirmarea că lucrarea aceasta este susținută de Cel căreia îi aparține. În timpul pandemiei am primit un rezultat favorabil cererii noastre de avi-zare ISU, fapt ce atrage cu sine atât bucurii, cât și responsabilități. Mai concret, în decursul următorilor 3 ani avem de înfăptuit un număr de renovări și modi-ficări prevăzute de legislația prezentă, pentru ca să putem avea avizul de func-ționare eliberat de Departamentul pentru Situații de Urgență. Aceste renovări reclamă schimbări majore la nivelul etajului 2, unde tot ceea ce reprezintă tâm-plărie trebuie înlocuit cu material neincendiabil. Costurile pentru aceste modi-ficări depășesc cu mult posibilitățile noastre financiare, ținând cont de faptul că instituția nu a realizat venituri în timpul în care activitatea a fost întreruptă, și de faptul că suprafața de modificat nu e mică. În timp ce am continuat să îmbunătățim facilitățile existente cât timp am așteptat documentația, prin montarea a două căzi de jacuzzi pentru băi cu apă cu sare, multe alte proiecte au avut de așteptat. Odată cu obținerea documen-tației și a prescripțiilor de respectat în vederea avizării, atenția noastră se în-dreaptă cu prioritate spre acest obiectiv. Vă rugăm să aveți în vedere nevoile acestei instituții, când hotărâți cu pri-vire la darul dumneavoastră. Ne-am bucura să știm că și de această dată simțiți cu Centrul de sănătate al bisericii noastre, și că înțelegeți obiectivele renovări-lor și amploarea lor. Vă încurajăm călduros să folosiți această ocazie pentru a vă mări comoara din cer, știind că Dumnezeu nu va rămâne niciodată dator. Și, de asemenea, vă rugăm, aveți în vedere termenul pe care îl avem de respectat, volumul de muncă și materialele necesare. Cunoscând experiența vechiului Israel în privința dărniciei sistematice și a binecuvântărilor cerești, sperăm că veți răspunde cu generozitate nevoilor acestei ramuri a lucrării Domnului și că „veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare” (Maleahi 3:10). Cu mulțumiri și salutări creștine, fraţii voştri din Eden
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    Lecția 3 Sabat, 17 octombrie 2020

Un Făcător de minuni
„Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Isus, ziceau: 

„Cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume.” (Ioan 6:14).„Când Isus Și-a descoperit divinitatea prin minunile Sale puternice, când a vindecat pe cel bolnav și a înviat pe morți, oamenii se întrebau între ei: `Nu este Acesta Fiul lui David?` ... Dar mulți care Îl numeau pe Isus Fiul lui David, nu recunoșteau divinitatea Sa. Ei nu înțelegeau că Fiul lui David era de asemenea și Fiul lui Dumnezeu.” — Hristos, Lumina lumii, p. 608, 609 (cap. Controversa).
Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pp. 334-337, 364-371                                                                         (cap. Taci, fii liniștită!, Dați-le voi să mănânce).
Duminică  11 octombrie

1. MULŢI SUNT VINDECAŢI

a. Cum au răspuns oamenii lucrării lui Isus de vindecare? Marcu 
1:32, 33.

Marcu 1:32, 33: „Seara, după asfințitul soarelui, au adus la El pe toți bolnavii și 
îndrăciții. Și toată cetatea era adunată la ușă.”„De teama rabinilor, oamenii nu au îndrăznit să vină ca să fie vindecați până când nu a apus soarele. Apoi, din case, magazine, piețe, locuitorii orașului s-au îngrămădit spre umila locuință care Îl adăpostea pe Isus. Bol-navii erau aduși pe tărgi, veneau sprijinindu-se în bastoane sau susținuți de prieteni, se împleticeau slăbiți, până în prezența Mântuitorului.Oră după oră, ei veneau și plecau; pentru că nimeni nu putea ști dacă mâine L-ar mai fi găsit pe Vindecător printre ei. Niciodată mai înainte nu a fost Capernaumul martor unei asemenea zile. Atmosfera era plină de voci triumfătoare și de strigăte de eliberare.Până ce ultimul suferind a fost alinat, Isus nu Și-a încheiat lucrarea. Era târziu în noapte, când mulțimea s-a îndepărtat și liniștea s-a așezat peste casa lui Simon. Ziua lungă, epuizantă, trecuse, iar Isus căuta odihnă. Dar în timp ce orașul era învăluit de somn, Mântuitorul ,S-a sculat cu mult înainte 
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să se facă zi,’ ,a ieșit și S-a dus într-un loc pustiu și Se ruga acolo.’ (Marcu 1:35).”— Divina vindecare, pp. 29, 30 (cap. Zile de slujire)
Luni  12 octombrie

2. OAMENII SE ÎNGRĂMĂDESC LA ISUS

a. Când, cu o altă ocazie, Isus a ajuns cu o corabie la Ghenezaret, ce 
s-a întâmplat? Marcu 6:53-55.

Marcu 6:53-55: „După ce au trecut marea, au venit în ținutul Ghenezaretului și 
au tras la mal. Când au ieșit din corabie, oamenii au cunoscut îndată pe Isus, au 
alergat prin toate împrejurimile și au început să aducă pe bolnavi în paturi, pretu-
tindeni pe unde se auzea că era El.”„[Isus] a ajuns în Ghenezaret, după o absență de doar o zi. Imediat ce s-a aflat că a debarcat, oamenii „au alergat prin întreaga regiune din împreju-rimi și au început să aducă pe paturi pe cei bolnavi, acolo unde au auzit că este El.’ (Marcu 6:55).”— Hristos, Lumina lumii, p. 384 (cap. Criza din Galileea).
b. Cât de disperați erau cei bolnavi să Îl vadă pe Isus? Cum a fost 

răsplătită credința lor? Marcu 6:56.

Marcu 6:56: „Oriunde intra El, în sate, în cetăți sau în cătune, puneau pe bolnavi 
în piețe și-L rugau să le dea voie doar să se atingă de poalele hainei Lui. Și toți câți 
se atingeau de El erau tămăduiți.”

c. Într-un alt moment, cine altcineva a fost vindecat în același fel? 
Marcu 5:25-34. Ce putem învăța din acest exemplu de credință?

Marcu 5:25-34: „Și era o femeie care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge. 
Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușura-
re, ba încă îi era mai rău. A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin 
mulțime și s-a atins de haina Lui. Căci își zicea ea: „Dacă aș putea doar să mă ating 
de haina Lui, mă voi tămădui.” Și îndată, a secat izvorul sângelui ei. Și a simțit în 
tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Isus a cunoscut îndată că o putere ieșise din 
El și, întorcându-Se spre mulțime, a zis: „Cine s-a atins de hainele Mele?” Ucenicii 
I-au zis: „Vezi că mulțimea Te îmbulzește și mai zici: ,Cine s-a atins de Mine?’” El Se 
uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și 
tremurând, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele Lui și 
I-a spus tot adevărul. Dar Isus i-a zis: „Fiică, credința ta te-a mântuit; du-te în pace 
și fii tămăduită de boala ta.”
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„Când femeia și-a întins mâna și a atins poala hainei Sale, ea s-a gândit că această atingere pe furiș nu va fi cunoscută de nimeni; dar Hristos a recunoscut acea atingere și a răspuns la credința ei prin puterea Sa vindecătoare. Ea a rea-lizat în acel moment că a fost vindecată în totalitate și Domnul Isus nu a lăsat o astfel de credință să treacă neobservată.” — In Heavenly Places, p. 108.„Mântuitorul putea distinge atingerea credinței de contactul obișnuit al mulțimii neglijente. O astfel de încredere nu trebuia să treacă fără a fi re-marcată. El voia să adreseze femeii umile cuvinte de mângâiere, care să fie pentru ea un izvor de bucurie, — cuvinte care să fie o binecuvântare pentru urmașii Săi până la încheierea timpului.” — Hristos, Lumina lumii, p. 344 (cap. Atingerea credinței)„Credința care este de folos prin faptul că ne aduce în legătură vitală cu Hristos exprimă de partea noastră, preferință supremă, încredere perfectă, consacrare deplină. Această credință lucrează prin dragoste și curăță su-fletul. Ea lucrează în viața urmașilor lui Hristos adevărata ascultare față de poruncile lui Dumnezeu; pentru că dragostea față de Dumnezeu și iubirea față de om vor fi rezultatul legăturii vitale cu Hristos.” — Solii alese, vol. 1,  p. 334 (165 Ro, cap. 50: Veniți, căutați și găsiți). 
Marți  13 octombrie

3. UCENICII SUNT TRIMIȘI SĂ AJUTE

a. Pe măsură ce lucrarea lui Isus se dezvolta, ce plan a implemen-
tat El? Marcu 6:7-11.

Marcu 6:7-11: „Atunci a chemat la Sine pe cei doisprezece și a început să-i trimită 
doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate. Le-a poruncit să nu ia 
nimic cu ei pe drum, decât un toiag; să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de 
aramă la brâu; să se încalțe cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. Apoi 
le-a zis: „În orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. 
Și dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecați de acolo și să 
scuturați îndată praful de sub picioarele voastre, ca mărturie pentru ei. Adevărat 
vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru pământul Sodomei și Gomorei 
decât pentru cetatea aceea.”„Pentru ca lucrarea să fie înaintată cu eficiență, Domnul Și-a trimis uce-nicii înainte doi câte doi.” — Life Sketches, p. 302.„Este nevoie ca două persoane să lucreze împreună; pentru că unul îl poate încuraja pe celălalt, și se pot sfătui, ruga și pot cerceta Biblia împreu-nă. Prin aceasta ei pot obține o lumină mai mare cu privire la adevăr; pentru 
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că unul va vedea un aspect și celălalt un alt aspect al adevărului. Dacă sunt greșiți, se pot corecta unul pe celălalt în vorbire sau atitudine, așa încât ade-vărul să nu poată fi desconsiderat din cauza defectelor celor care îl susțin.” 
— Evanghelizare, p. 74.  (cap. Avantajele lucrului doi câte doi). „Prezentarea adevărului, în dragoste și simplitate, din casă în casă, este în armonie cu instrucțiunea pe care a dat-o Hristos ucenicilor Săi când i-a trimis în prima lor călătorie misionară. Prin cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu, rugăciuni umile și sincere și printr-o prezentare simplă a adevărului Bibliei în cercul familiei, se va putea ajunge la mulți.” — Asemenea lui Hristos, p. 202.
b. Când ucenicii au plecat, cum combinau ei predicarea cu vinde-

carea? Marcu 6:12, 13. Cum trebuie să lucrăm noi în același fel 
astăzi?

Marcu 6:12, 13: „Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Scoteau mulți 
draci și ungeau cu untdelemn pe mulți bolnavi și-i vindecau.”„Hristos, marele Misionar medical, este exemplul nostru. El a vindecat pe bolnavi și a predicat Evanghelia. În slujba Sa, vindecarea și predicarea erau strâns legate împreună. Nici astăzi ele nu trebuie separate.” – Sfaturi 
despre sănătate, p. 395, 396 (cap. Apel către misionarii medicali).„Viața lui Hristos și slujba Sa față de cei bolnavi au fost legate în mod in-separabil. Din lumina care mi-a fost dată, știu că o relație strânsă ar trebui să existe între lucrarea misionar-medicală și slujba Evangheliei. Ele sunt legate împreună într-o unire desăvârșită ca o singură lucrare și niciodată nu tre-buie să fie separate. Principiile cerului trebuie adoptate și practicate de acei care pretind a umbla pe urmele pașilor Mântuitorului. Prin exemplul Său, El ne-a arătat că lucrarea misionar medicală nu trebuie să ia locul predicării Evangheliei, ci să fie legată de aceasta. Hristos a dat un exemplu desăvârșit despre adevărata evlavie, dar a combinat lucrarea de medic și predicator, slujind atât nevoilor trupului cât și celor ale sufletului, vindecând bolile fi-zice și apoi vorbind cuvinte care aduceau pace inimii neliniștite.” — Idem.,  p. 528 (cap. Exemplul misionarului medical).
Miercuri  14 octombrie

4. CHIAR ȘI ELEMENTELE NATURII ASCULTĂ

a. Ce s-a întâmplat când ucenicii au mers cu Isus pe mare într-o 
mică barcă? Marcu 4:35-37.



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2020 23

Marcu 4:35-37: „În aceeași zi, seara, Isus le-a zis: „Să trecem în partea cealaltă.” 
După ce au dat drumul norodului, ucenicii L-au luat în corabia în care Se afla și 
așa cum era. Împreună cu El mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de 
vânt, care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia.”„Seara era calmă și plăcută și liniștea s-a așternut peste lac; dar din-tr-odată întunericul a acoperit cerul, vântul a început să bată cu sălbăticie peste trecătorile munților, de-a lungul coastei de est și o furtună puternică a izbucnit peste lac.Soarele apusese și întunericul nopții s-a așezat peste marea furtunoasă. Valurile, biciuite cu furie de vântul groaznic, loveau cu putere barca ucenici-lor și amenințau să o scufunde. Acei pescari oțeliți ... erau lipsiți de ajutor în mijlocul furtunii și speranța i-a părăsit când au văzut că barca lor se umplea cu apă.” — Hristos, Lumina lumii, p. 334 (cap. Taci, fii liniștită).
b. Unde era Isus în furtună și cum a reacționat El? Marcu 4:38-40.

Marcu 4:38-40: „Și El dormea la cârmă, pe căpătâi. Ucenicii L-au deșteptat și I-au 
zis: „Învățătorule, nu-Ţi pasă că pierim?” El S-a sculat, a certat vântul și a zis mării: 
„Taci! Fără gură!” Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: „Pentru ce 
sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință?”„Dintr-odată o lumină de fulger străbate întunericul și ei Îl văd pe Isus dormind, netulburat de zgomot. Cu uimire și disperare, ei exclamă, ,Doam-ne, nu-Ți pasă că pierim?’...Strigătul lor Îl trezește pe Isus. Când strălucirea fulgerului Îl face vizibil, ei văd pacea din cer pe fața Lui; ei citesc în privirea Lui lepădare de sine, dragoste duioasă și inimile lor se întorc către El, strigând: ,Doamne, scapă-ne: că pierim.’ Niciodată nu a rostit vreun suflet un strigăt care să nu fie luat în consi-derare. În timp ce ucenicii apucă vâslele pentru a face un ultim efort, Isus Se trezește. El stă în picioare în mijlocul ucenicilor Săi, în timp ce furtuna este înfuriată, valurile se sparg peste ei și fulgerele Îi luminează fața. El ridică mâna, atât de des folosită pentru a face fapte de milă, și se adresează mării înfuriate: ,Taci, fii liniștită!’.” — Ibid., p. 334, 335 (cap. Taci, fii liniștită).
c. Care a fost reacția ucenicilor la această minune? Marcu 4:41.

Marcu 4:41: „I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții: „Cine este Acesta de 
Îl ascultă chiar și vântul, și marea?”
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„Furtuna încetează. Talazurile dispar în liniște. Norii se rostogolesc și stelele strălucesc ca mai înainte. Barca se odihnește pe marea liniștită. Apoi, întorcându-Se spre ucenicii Săi, Isus întreabă cu mâhnire: ,De ce vă temeți? Tot nu aveți credință?’ (Marcu 4:40, R.V.) O tăcere s-a lăsat asupra ucenicilor. Nici măcar Petru nu a mai încercat să își exprime uimirea care îi umpluse inima.” — Ibid., p. 335.
Joi  15 octombrie

5. ISUS SE ÎNGRIJEȘTE DE NEVOILE NOASTRE

a. Ce minuni au arătat simpatia lui Isus față de nevoile noastre 
materiale? Marcu 6:35-44.

Marcu 6:35-44: „Fiindcă ziua era pe sfârșite, ucenicii s-au apropiat de El și I-au zis: 
„Locul acesta este pustiu și ziua este pe sfârșite. Dă-le drumul să se ducă în cătunele 
și satele de primprejur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca.” „Dați-le voi să 
mănânce”, le-a răspuns Isus. Dar ei I-au zis: „Oare să ne ducem să cumpărăm pâini 
de două sute de lei și să le dăm să mănânce?” Și El i-a întrebat: „Câte pâini aveți? Du-
ceți-vă de vedeți.” S-au dus de au văzut câte pâini au și au răspuns: „Cinci și doi pești.” 
Atunci le-a poruncit să-i așeze pe toți, cete-cete, pe iarba verde. Și au șezut jos în cete 
de câte o sută și de câte cincizeci. El a luat cele cinci pâini și cei doi pești. Și-a ridicat 
ochii spre cer și a rostit binecuvântarea. Apoi a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, ca 
ei să le împartă norodului. Asemenea și cei doi pești, i-a împărțit la toți. Au mâncat 
toți și s-au săturat; și au ridicat douăsprezece coșuri pline cu firimituri de pâine și cu 
ce mai rămăsese din pești. Cei ce mâncaseră pâinile erau cinci mii de bărbați.”„Acel care învăța pe oameni calea pentru a obține pacea și fericirea era la fel de preocupat de nevoile lor vremelnice, ca și de cele spirituale. Oamenii erau obosiți și istoviți. Se aflau acolo mame cu copiii lor în brațe și copilași care se agățau de fustele lor. Mulți stătuseră în picioare timp de ore întregi... Hrana simplă care a fost împărțită de mâinile ucenicilor conține o în-treagă comoară de învățături. Li s-a dat o mâncare umilă: peștele și turtele de orz erau hrana zilnică a pescarilor din jurul Mării Galileei… hrana pre-gătită doar pentru a satisface pofta nu ar fi putut transmite o lecție pentru binele lor.” — Hristos, Lumina lumii, pp. 365-367 (cap. Dați-le voi să mănânce).
b. Ce asigurare avem despre puterea lui Dumnezeu de a Se îngriji 

de noi astăzi? Filipeni 4:19.

Filipeni 4:19: „Iar Dumnezeul meu va suplini toată nevoia voastră, conform 
bogățiilor Sale în glorie, prin Hristos Isus.” (trad. BTF). 
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„Dumnezeu cunoaște nevoile noastre și a luat măsuri pentru ele. Dom-nul are visterie cu resurse pentru a le oferi copiilor Lui și le poate da ceea ce au nevoie în orice împrejurare. Atunci de ce nu ne încredem în El? El a făcut făgăduințe prețioase pentru copiii Lui, cu condiția ascultării credin-cioase față de preceptele Sale. Nu este vreo povară pe care El să nu o poată înlătura, nici întuneric pe care să nu-l poată risipi, nici slăbiciune pe care să nu o poată schimba în putere, nici teamă pe care să nu o poată liniști, nici năzuință vrednică pe care să nu o poată călăuzi și îndrepta.” — That I May 
Know Him, p. 224. 
Vineri  16 octombrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Când Și-a încheiat Isus ziua Lui de lucru dedicată vindecării?
2. Cum se va manifesta credința care vindecă?
3. De ce este mult mai eficient să fie două persoane care lucrează 

împreună, decât una singură?
4. Cum a arătat Isus că deține controlul peste elementele naturii?
5. De ce a oferit Isus oamenilor doar hrană simplă?
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    Lecția 4 Sabat, 24 octombrie 2020

Vindecând mintea
„Binecuvântează, suflete, pe Domnul și nu uita niciuna din bine-

facerile Lui! El îți iartă toate fărădelegile tale, El îți vindecă toate bo-
lile tale.” (Psalmii 103:2, 3).„Aceeași putere care susține natura lucrează, de asemenea, și în om. Aceleași mari legi care conduc deopotrivă stelele și atomii, controlează viața umană. Legile care guvernează acțiunile inimii, reglând fluxul cu-rentului de viață prin trup, sunt legile Inteligenței mărețe care are putere asupra sufletului” — Educația, p. 99 (cap. Dumnezeu în natură).
Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pp. 267-271                                                                                (cap. Poți să mă curățești).
Duminică  18 octombrie

1. ISUS VEDE O PERSOANĂ ÎN NEVOIE

a. Când Isus a mers în Capernaum și s-a răspândit vestea, ce s-a 
întâmplat? Marcu 2:1, 2. Cine altcineva a căutat de asemenea 
vindecare și cum L-a abordat pe Isus? Marcu 2:3.

Marcu 2:1, 2: „După câteva zile, Isus S-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în 
casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea 
ușii. El le vestea Cuvântul.”

Marcu 2:3: „Au venit la El niște oameni care I-au adus un slăbănog, purtat de 
patru inși.”„Acest paralitic își pierduse orice speranță de recuperare. Boala sa era rezultatul unei vieți de păcat și suferințele sale erau amestecate cu amără-ciunea mustrărilor de conștiință. El apelase de mai multe ori înainte la fari-sei și doctori, sperând la o vindecare a suferinței psihice și a durerii fizice. Dar ei l-au declarat cu răceală ca fiind incurabil și l-au abandonat mâniei lui Dumnezeu. Fariseii priveau suferința ca pe o dovadă a neplăcerii divine și ei înșiși se îndepărtau de cei bolnavi și în nevoie. Totuși, adesea chiar aceștia care se înălțau pe ei înșiși ca sfinți, erau mai vinovați decât suferinzii pe care îi condamnau.
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Omul paralizat era cu totul lipsit de ajutor și, fără să mai vadă vreo per-spectivă de scăpare din vreun loc, se afundase în disperare. Atunci a auzit de lucrările minunate ale lui Isus. I s-a spus că alții la fel de păcătoși și lipsiți de ajutor ca și el, fuseseră vindecați; chiar leproși fuseseră curățați. Și prietenii care i-au istorisit aceste lucruri, l-au încurajat să creadă că el putea să fie, de asemenea, curățat, dacă putea să fie dus la Isus. Dar speranța lui a scăzut când și-a amintit cum venise boala asupra lui. El se temea că Medicul acela curat nu îl va suporta în prezența Sa.” — Hristos, Lumina lumii, p. 267 (cap. Poți 
să mă curățești).
Luni  19 octombrie

2. PRIETENII ÎL AJUTĂ PE CEL BOLNAV

a. Deoarece mulțimea Îl înconjura pe Isus, ce au făcut prietenii 
omului bolnav? Marcu 2:4. Ce lecții putem învăța din perseve-
rența lor?

Marcu 2:4: „Fiindcă nu puteau să ajungă până la El din pricina norodului, au 
desfăcut acoperișul casei unde era Isus și, după ce l-au spart, au coborât pe acolo 
patul în care zăcea slăbănogul.”„Din nou și din nou, cei care îl purtau pe omul paralizat au încercat să își facă drum prin mulțime, dar în zadar. Bolnavul părea că avea o teamă de nedescris. Când ajutorul atât de mult sperat era așa de aproape, cum putea el să renunțe la speranță? La sugestia lui, prietenii l-au urcat pe acoperișul ca-sei și, spărgând acoperișul, l-au coborât la picioarele lui Isus. Discursul a fost întrerupt. Mântuitorul a privit înfățișarea tristă și a văzut ochii rugători care erau ațintiți spre El. El a înțeles cazul; El era Cel care atrăsese la Sine acel suflet dezorientat și nedumerit la El. În timp ce paraliticul era încă acasă, Mântuito-rul a adus convingerea în conștiința lui. Când el s-a pocăit de păcatul său și a crezut în puterea lui Isus de a-l face bine, harul dătător de viață al Mântuito-rului a binecuvântat mai întâi inima lui care tânjea. Isus observase cum prima licărire de credință a crescut, devenind încrederea că El era singurul ajutor al păcătoșilor și a văzut-o crescând mai puternică, împreună cu fiecare efort de a veni în prezența Sa.” — Hristos, Lumina lumii, p. 268 (cap. Poți să mă curățești). „Lasă ca inima ta să se frângă de dorul pe care îl are pentru Dumnezeu, pentru Dumnezeul Cel viu. Viața lui Hristos a arătat ce poate să facă uma-nitatea atunci când devine părtașă de natură divină. Tot ceea ce a primit Hristos de la Dumnezeu, putem să primim și noi. Atunci, cereți și primiți. Cu 
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credința perseverentă a lui Iacov, cu persistența fermă a lui Ilie, pretindeți pentru voi înșivă tot ceea ce a făgăduit Dumnezeu.” — Parabolele Domnului 
Hristos, p. 149 (cap. Cerând pentru a da).
b. Ce pildă a lui Hristos ilustrează această însușire? Luca 11:5-10.

Luca 11:5-10: „Apoi le-a mai zis: „Dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la 
el la miezul nopții și-i zice: ,Prietene, împrumută-mi trei pâini, căci a venit la mine 
de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte’ și, dacă dinăuntrul casei 
lui, prietenul acesta îi răspunde: ,Nu mă tulbura; acum ușa este încuiată, copiii 
mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini’, – vă spun: chiar dacă 
nu s-ar scula să i le dea, pentru că-i este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui 
supărătoare, tot se va scula și-i va da tot ce-i trebuie. De aceea și Eu vă spun: Cereți, 
și vi se va da; căutați, și veți găsi; bateți, și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere 
capătă; cine caută găsește și celui ce bate, i se deschide.”„Uneori răspunsurile la rugăciunile noastre vin imediat; alteori trebu-ie să așteptăm cu răbdare și să continuăm să insistăm cu stăruință pentru lucrurile de care avem nevoie, cazurile noastre fiind ilustrate prin cazul omului care cerea în mod supărător pâine. ,Care dintre voi, dacă are un pri-eten și vine la el la miezul nopții...’ etc. Această lecție înseamnă mai mult decât ne putem noi imagina. Trebuie să continuăm să cerem, chiar dacă nu obținem imediat răspuns la rugăciunile noastre. ,Vă spun: Cereți și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide. Pentru că oricine cere, capătă; cine caută, găsește și celui ce bate, i se deschide.’ (Luca 11:9, 10).”  
— Sfaturi despre sănătate, p. 380 (cap. Credință și fapte).
Marți  20 octombrie

3. ISUS ROSTEȘTE VINDECARE MINŢII

a. Văzându-l pe omul bolnav, ce a spus Isus? Marcu 2:5.

Marcu 2:5: „Când le-a văzut Isus credința, a zis slăbănogului: „Fiule, păcatele îți 
sunt iertate!”„Acum, în cuvinte care au căzut asemenea unei muzici la urechile su-ferindului, Mântuitorul a spus: ,Fiule, fii cu inima veselă; păcatele îți sunt iertate.’Povara de disperare se rostogolește de pe sufletul omului bolnav; pacea iertării se odihnește în sufletul lui și strălucește în exterior de pe fața lui. 
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Durerea fizică a dispărut și întreaga lui ființă este transformată. Paraliticul lipsit de ajutor este vindecat! Păcătosul vinovat este iertat!În credință simplă, el a acceptat cuvintele lui Isus ca pe favoarea unei noi vieți. El nu a mai solicitat nimic, ci stătea întins într-o liniște fericită, prea feri-cit pentru cuvinte. Lumina cerului iradia pe fața sa și lumea privea cu uimire asupra acestei scene.” — Hristos, Lumina lumii, p. 268 (cap. Poți să mă curățești).
b. Cum au reacționat cărturarii la aceste cuvinte? Marcu 2:6,7.

Marcu 2:6, 7: „Unii din cărturari, care erau de față, se gândeau în inimile lor: 
„Cum vorbește Omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât nu-
mai Dumnezeu?”„Rabinii așteptaseră cu nerăbdare să vadă ce atitudine va lua Hristos cu privire la acest caz. Ei și-au amintit cum omul apelase la ei pentru ajutor și cum ei îi refuzaseră orice speranță sau simpatie. Fără a fi satisfăcuți cu aceasta, ei declaraseră că el suferea blestemul lui Dumnezeu pentru păca-tele lui. Ei remarcau interesul cu care toți priveau scena și simțeau o teamă teribilă că își vor pierde propria influență asupra oamenilor...Isus declarase că păcatele paraliticului erau iertate. Fariseii s-au legat de aceste cuvinte ca fiind blasfemie și și-au imaginat că vor putea prezenta aceasta ca un păcat vrednic de moarte. Ei spuneau în inima lor: ,Hulește: Cine poate ierta păcatele, decât unul Singur, Dumnezeu?’ (Marcu 2:7, R.V.)” 
— Ibid., pp. 268, 269.
c. Cum a răspuns Isus îndoielilor lor? Marcu 2:8-11.

Marcu 2:8-11: „Îndată, Isus a cunoscut, prin duhul Său, că ei gândeau astfel în ei 
și le-a zis: „Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne: 
a zice slăbănogului: ,Păcatele îți sunt iertate’ ori a zice: ,Scoală-te, ridică-ți patul 
și umblă’? Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele: 
,ție îți poruncesc’”, a zis El slăbănogului, „‘scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă.’”„Fixându-Și privirea asupra lor, sub care ei s-au chircit de teamă și s-au dat înapoi, Isus a spus: ,De ce gândiți rău în inimile voastre? Căci ce este mai ușor, să spui: Păcatele îți sunt iertate; sau să spui: Ridică-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele,’ El a spus, întorcându-se către paralitic: ,Ridică-te, ia-ți patul și du-te acasă.’” — Idem. p. 269.
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Miercuri  21 octombrie

4. PUTEREA LUI DUMNEZEU CARE VINDECĂ ȘI MÂNTUIEȘTE

a. Cum a răspuns paraliticul la porunca lui Isus de a umbla? Marcu 
2:12 (prima parte).

Marcu 2:12 p.p.: „Și îndată, slăbănogul s-a sculat, și-a ridicat patul și a ieșit afară 
în fața tuturor.”„Atunci, cel care a fost adus pe targă la Isus se ridică în picioare cu elas-ticitatea și puterea tinereții. Sângele dătător de viață curge prin venele sale. Fiecare organ al trupului său revine dintr-odată la activitate. Strălucirea sănătății ia locul palorii morții iminente.” — Hristos, Lumina lumii, p. 269 (cap. 
Poți să mă curățești).
b. Care a fost reacția oamenilor? Marcu 2:12 (partea a doua).

Marcu 2:12 (partea a doua): „așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu 
și ziceau: „Niciodată n-am văzut așa ceva!”„Efectul produs asupra oamenilor prin vindecarea paraliticului a fost ca și când cerul s-ar fi deschis și ar fi descoperit slava unei lumi mai bune. Când omul care a fost vindecat a trecut prin mulțime, binecuvântând pe Dumne-zeu la fiecare pas și ducându-și povara ca și când ar fi fost o pană, oame-nii s-au dat înapoi pentru a-i face loc și îl priveau cu fețele pline de uimire, șoptind încet printre ei: ,Am văzut lucruri ciudate astăzi.’Fariseii erau muți de uimire și copleșiți de înfrângere... Ei erau descumpăniți și umiliți, recunoscând, dar nu mărturisind, prezența unei ființe superioare. Cu cât era mai mare dovada că Isus avea putere pe pământ de a ierta păcatele, cu atât mai înverșunat se întăreau ei în necredință.” — Idem., pp. 270, 271. 
c. Ce metodă a folosit Dumnezeu în creațiune? Psalmii 148:5; 

33:6, 9; Geneza 1:3. Ce folosește El în mântuire? Cum are aceas-
ta a face cu paraliticul?

Psalmii 148:5: „Să laude Numele Domnului, căci El a poruncit și au fost făcute...”

Psalmii 33:6, 9: „Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului și toată oștirea lor, 
prin suflarea gurii Lui... Căci El zice și se face; poruncește și ce poruncește ia ființă.”

Geneza 1:3: „Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Și a fost lumină.”
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„Nu era nevoie de nimic mai mult decât de puterea creatoare ca să re-stabilească sănătatea acelui trup care se degrada. Aceeași voce care a che-mat la viață omul creat din țărână, l-a chemat la viață și pe paraliticul mu-ribund. Și aceeași putere care a dat viață trupului, reînnoise și inima. Cel care la creațiune ,a zis și s-a făcut,’ Cel care ,poruncește și așa se întâmplă,’ (Psalmii 33:9), rostise viață sufletului mort în nelegiuiri și păcate. Vindeca-rea trupului era o dovadă a puterii care reînnoise inima. Hristos i-a poruncit paraliticului să se ridice și să umble, ,ca să știți,’ a zis El, ,că Fiul omului are putere pe Pământ să ierte păcatele.’” — Idem, pp. 269, 270.
Joi  22 octombrie

5. VINDECÂND PRIN IERTARE

a. Ce efect are păcatul asupra noastră și de ce anume avem nevo-
ie? Psalmii 38:4; 41:4; Fapte 10:38.

Psalmii 38:4: „Căci fărădelegile mele se ridică deasupra capului meu; ca o povară 
grea, sunt prea grele pentru mine.”

Psalmii 41:4: „Eu zic: „Doamne, ai milă de mine! Vindecă-mi sufletul, căci am pă-
cătuit împotriva Ta!”

Fapte 10:38: „Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Isus din Na-
zaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de 
diavolul, căci Dumnezeu era cu El.”

b. Ce însoțește vindecarea fizică? Psalmii 103:2, 3. Ce putem învăța 
din întâmplarea cu paraliticul?

Psalmii 103:2, 3: „Binecuvântează, suflete, pe Domnul și nu uita niciuna din bi-
nefacerile Lui! El îți iartă toate fărădelegile tale, El îți vindecă toate bolile tale.”„Paraliticul a găsit în Hristos vindecare atât pentru suflet, cât și pentru trup. Vindecarea spirituală a fost urmată de restaurare fizică. Această lecție nu ar trebui să fie trecută cu vederea. Sunt astăzi mii care suferă de boli fizi-ce care, asemenea paraliticului, tânjesc după solia: ,Păcatele îți sunt iertate.’ Povara păcatului, cu neliniștea și dorințele sale tulburătoare, este rădăcina bolilor lor. Ei nu pot găsi alinare până când nu vin la Vindecătorul sufletului. Pacea pe care numai El o poate da, va oferi vigoare minții și sănătate trupu-lui. 
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Isus a venit ca să ,nimicească lucrările diavolului.’ ,În El era viața,’ și El spune: ,Eu am venit ca ei să poată avea viață și s-o aibă din belșug.’ El este un ,Duh care dă viață.’ (1 Ioan 3:8; Ioan 1:4; 10:10; 1 Corinteni 15:45). Și El are încă aceeași putere dătătoare de viață, așa cum o avea atunci când, fiind pe Pământ îl vindeca pe cel bolnav și îi aducea iertare păcătosului. El ,îți iartă toate fărădelegile tale,’ El ,îți vindecă toate bolile tale.’ (Psalmii 103:3)”  
— Hristos, Lumina lumii, p. 270 (cap. Poți să mă curățești).
Vineri  23 octombrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Cum îl priveau fariseii pe cel bolnav și în nevoie? Care era realita-
tea situației?

2. Când s-a pocăit paraliticul de păcatele sale? Ce a însoțit pocăința 
sa?

3. Cum a luat Isus povara mentală a acestui om și care a fost rezulta-
tul?

4. Cum este similar modul în care Dumnezeu vindecă trupul cu mo-
dul în care El reînnoiește mintea?

5. După ce fel de vindecare tânjesc mulți oameni din lume astăzi?
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    Lecția 5  Sabat, 31 octombrie 2020

Autoritatea lui Hristos
„Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Tu ești Fiul Meu prea-

iubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea.” (Marcu 1:11).„În pofida faptului că păcatele unei lumi vinovate zăceau asupra lui Hristos, în pofida umilinței de a lua asupra Lui natura umană căzută, vocea din cer L-a declarat ca fiind Fiul celui Veșnic. Ioan fusese profund mișcat când L-a văzut pe Isus plecat în rugă, stăruind cu lacrimi pentru aprobarea Tatălui. Când slava lui Dumnezeu L-a înconjurat și vocea din cer a fost auzi-tă, Ioan a recunoscut semnul pe care îl făgăduise Dumnezeu. El a știut că Îl botezase pe Mântuitorul lumii.” — Hristos, Lumina lumii, p. 112 (cap. Botezul).
Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pp. 593-600                                                                         (cap. Templul curățit din nou).
Duminică  25 octombrie

1. DUMNEZEU ÎL RECUNOAȘTE PE FIUL SĂU

a. Cum L-a recunoscut Tatăl pe Fiul Său la botezul Lui? Marcu 1:11.

Marcu 1:11: „Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Tu ești Fiul Meu preaiubit, 
în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea.”„Rugăciunea lui Hristos de pe malul Iordanului îi include pe toți cei care vor crede în El. Făgăduința că ești acceptat în Cel Preaiubit, ți se adre-sează ție. Prinde-o cu strângerea credinței care nu cedează. Dumnezeu a zis: ,Acesta este Fiul Meu Preaiubit, în care Îmi găsesc toată plăcerea Mea.’ Aceasta înseamnă că prin umbra întunecată pe care Satan a aruncat-o peste calea ta, Hristos a deschis un drum pentru tine până la tronul Dumnezeu-lui infinit. El S-a prins de autoritatea atotputernică și tu ești acceptat în Cel Preaiubit.” — Lift Him Up, p. 109.„Rugăciunea lui Hristos în favoarea omenirii pierdute a străbătut dru-mul prin orice umbră pe care Satan o aruncase între om și Dumnezeu și a lăsat un canal de comunicare clar, chiar până la tronul de slavă... Vocea lui Dumnezeu s-a auzit ca răspuns la cererea lui Hristos și aceas-ta îi spune păcătosului că rugăciunea lui va găsi un loc sigur de ancorat la 
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tronul Tatălui. Duhul Sfânt va fi dat celor care caută puterea și harul Său și va ajuta neputințelor noastre când vom intra în audiență cu Dumnezeu.”  
— Înalta noastră chemare, p. 156 (30 mai).
Luni  26 octombrie

2. HRISTOS ÎȘI DESCOPERĂ DIVINITATEA

a. Ce s-a întâmplat când Isus a luat pe trei dintre ucenici ca să Se 
suie pe munte și care a fost reacția lor? Marcu 9:1-6.

Marcu 9:1-6: „El le-a mai zis: „Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu 
vor muri până nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venind cu putere.” După șase zile, 
Isus a luat cu El pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și i-a dus singuri de o parte pe un munte 
înalt. Acolo S-a schimbat la față înaintea lor. Hainele Lui s-au făcut strălucitoare și 
foarte albe, de o albeață pe care niciun înălbitor de pe pământ n-o poate da. Ilie li s-a 
arătat împreună cu Moise și stăteau de vorbă cu Isus. Petru a luat cuvântul și a zis lui 
Isus: „Învățătorule, este bine să stăm aici, să facem trei colibe: una pentru Tine, una 
pentru Moise și una pentru Ilie.” Căci nu știa ce să zică, atât de mare spaimă îi apucase.”„În timp ce [Isus] este aplecat în umilință pe pământul stâncos, dintr-odată se deschid cerurile, porțile de aur ale cetății lui Dumnezeu sunt larg deschise și strălucirea sfântă coboară pe munte, învăluind chipul Mântu-itorului. Divinitatea din interior strălucește prin umanitate și întâlnește slava care vine de sus. Ridicându-Se din poziția Sa prosternată, Hristos stă în picioare într-o maiestate divină. Agonia sufletului a dispărut. Fața Sa strălucește acum `ca soarele` și veșmintele Sale sunt `albe ca lumina.` „Ucenicii, trezindu-se, privesc potopul de slavă care iluminează munte-le. Cu teamă și uimire, ei privesc la chipul strălucitor al Stăpânului lor. Când devin capabili să suporte lumina minunată, ei văd că Isus nu este singur.”  
— Hristos, Lumina lumii, p. 421 (cap. Schimbarea la față).
b. Cum S-a făcut Dumnezeu Însuși cunoscut în acest moment? 

Marcu 9:7.

Marcu 9:7: „A venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas, 
care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultați!”„În timp ce priveau norul de slavă, mai strălucitor decât cel care merse-se înaintea semințiilor lui Israel în pustie, în timp ce auzeau vocea lui Dum-nezeu vorbindu-le în maiestatea înfricoșătoare care a făcut ca muntele să tremure, ucenicii au căzut copleșiți la pământ.” — Idem., p. 425.
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c. Când ucenicii au fost din nou singuri cu Isus, ce i-a atenționat 
El? De ce? Marcu 9:8, 9.

Marcu 9:8, 9: „Îndată, ucenicii s-au uitat împrejur și n-au mai văzut pe nimeni, 
decât pe Isus singur cu ei. Pe când se coborau de pe munte, Isus le-a poruncit să nu 
spună nimănui ce au văzut, până va învia Fiul omului dintre cei morți.” „Descoperirea făcută ucenicilor trebuia să rămână ca subiect de meditație în inimile lor, nu să fie vestită printre străini. Relatând-o mulțimilor, ea doar ar fi stârnit ridiculizare și uimire nefolositoare. Și chiar cei nouă apostoli nu urma să înțeleagă scena decât după ce Hristos urma să învieze dintre cei morți. Cât de înceți în a înțelege erau chiar și cei trei ucenici favorizați, se vede în faptul că, în pofida a tot ceea ce a zis Hristos despre ceea ce era înaintea Lui, ei au pus sub semnul întrebării între ei semnificația învierii din morți. Totuși, ei nu au cerut nicio explicație de la Isus.” — Idem., p. 426, 427.
Marți  27 octombrie

3. NICIO PRETENŢIE DE AUTORITATE DIVINĂ

a. Ce întrebare I-a fost pusă lui Isus de către preoți și cărturari 
pentru a-L prinde în cursă? Marcu 11:27,28.

Marcu 11:27, 28: „S-au dus din nou în Ierusalim. Și, pe când Se plimba Isus prin 
Templu, au venit la El preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii și I-au zis: 
„Cu ce putere faci Tu aceste lucruri? Și cine Ţi-a dat puterea aceasta ca să le faci?”„Conducătorii aveau înaintea lor dovezile Mesianității Sale. Ei au decis acum, nu să ceară vreun semn al autorității Sale, ci să scoată vreo mărturisi-re sau declarație prin care El să poată fi condamnat...Ei se așteptau ca El să pretindă că autoritatea Sa era de la Dumnezeu. Ei intenționau să respingă o astfel de afirmație.” — Hristos, Lumina lumii, p. 593 (cap. Templul curățit din nou).
b. Relatați răspunsul lui Isus și apoi răspunsul preoților și cărtu-

rarilor. Marcu 11:29-33 (prima parte).

Marcu 11:29-33 p.p. „Isus le-a răspuns: „Am să vă pun și Eu o întrebare. Răspun-
deți-Mi la ea și apoi vă voi spune și Eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui 
Ioan venea din cer ori de la oameni? Răspundeți-Mi!” Ei însă vorbeau astfel între 
ei: „Dacă răspundem: ,Din cer’, va zice: ,Dar de ce nu l-ați crezut?’ Şi dacă vom 
răspunde: ,De la oameni…’”, se temeau de norod, căci toţi socoteau că Ioan a fost în 
adevăr un proroc. Atunci au răspuns lui Isus: „Nu știm.” 
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„Preoții au văzut că erau într-o dilemă din care nu puteau să iasă cu niciun fel de sofism. Dacă spuneau că botezul lui Ioan era din cer, incoerența lor ar fi devenit evidentă. Hristos ar fi spus: De ce nu ați crezut în el, atunci? Ioan mărturisise despre Hristos: ,Iată Mielul lui Dumnezeu, care îndepărtea-ză păcatul lumii.’ (Ioan 1:29). Dacă preoții ar fi crezut mărturisirea lui Ioan, cum puteau ei să nege Mesianitatea lui Hristos? Dacă ei declarau credința lor reală, că lucrarea lui Ioan era de la oameni, ei și-ar fi adus asupra lor o furtună de indignare; pentru că oamenii îl credeau pe Ioan un profet.Cu interes intens, mulțimea aștepta decizia. Ei știau că preoții mărturisi-seră că acceptă lucrarea lui Ioan și se așteptau ca ei să recunoască fără niciun dubiu că el era trimis de la Dumnezeu. Dar după ce s-au sfătuit în secret între ei, preoții au decis să nu își asume răspunderea. Pretinzând în mod ipocrit că sunt ignoranți, ei au spus: ,Nu suntem capabili să spunem’.” — Idem., p. 593, 594.
c. Le-a spus Isus cu ce autoritate lucra? Marcu 11:33 (ultima parte). 

De ce da sau de ce nu?

Marcu 11:33 u.p.: „Și Isus le-a zis: „Nici Eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste 
lucruri.”„Cărturarii, preoții și conducătorii au fost toți reduși la tăcere. Derutați și dezamăgiți, ei stăteau în picioare cu fruntea plecată, fără a îndrăzni să-I mai adreseze alte întrebări lui Hristos. Prin lașitatea și indecizia de care au dat dovadă, își pierduseră, într-o mare măsură respectul poporului care asista acum, amuzându-se să îi vadă înfrânți pe acești oameni mândri și care se autoîndreptățeau.” — Idem., p. 594.
Miercuri  28 octombrie

4. FUNDAMENTUL AUTORITĂŢII

a. Deoarece fariseii nu Îl plăceau pe Isus, ce au poruncit ei unor 
aprozi să facă și care a fost rezultatul? Ioan 7:44.

Ioan 7:44: „Unii din ei voiau să-L prindă; dar nimeni n-a pus mâna pe El.”

b. De ce nu au urmat aprozii porunca lor? Ioan 7:45, 46.

Ioan 7:45, 46: „Aprozii s-au întors deci la preoții cei mai de seamă și la farisei. Și 
aceștia le-au zis: „De ce nu L-ați adus?” Aprozii au răspuns: „Niciodată n-a vorbit 
vreun om ca omul acesta.”
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„Aprozii care au fost trimiși să-L prindă pe Isus, au raportat că niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Dar motivul pentru aceasta, era că ni-ciodată nu a trăit cineva asemenea acestui om; pentru că dacă nu ar fi trăit așa, nu ar fi vorbit așa. Cuvintele Lui aduceau cu ele o putere convingătoare, deoarece veneau dintr-o inimă curată și sfântă, plină de dragoste și simpa-tie, binefacere și adevăr. Dincolo de cuvinte era elocvență, în viața liniștită, consecventă de creștin curat și adevărat.” — Slujitorii Evangheliei (1892),  p. 244 (cap. 2, subcap. Pericole actuale). 
c. Cum erau învățăturile lui Isus în comparație cu ale celorlalți 

învățători din vremea Lui? Marcu 1:22. De ce? Matei 23:1-3. 

Marcu 1:22: „Oamenii erau uimiți de învățătura Lui, căci îi învăța ca unul care are 
putere, nu cum îi învățau cărturarii.”

Matei 23:1-3: „Atunci, Isus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor Săi, a zis: „Căr-
turarii și fariseii șed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să 
le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți. Căci ei zic, dar nu fac.”„Ceea ce le predica El, aceea și trăia. ,V-am dat o pildă,’ le-a zis El uceni-cilor; ,ca să faceți și voi așa cum am făcut Eu.’ ,Eu am păzit poruncile Tată-lui Meu.’ (Ioan 13:15; 15:10). În viața Lui, cuvintele acestea ale lui Hristos aveau o reprezentare și o susținere perfectă. Și mai mult decât atât: ceea ce El învăța, aceea și era. Cuvintele Sale erau expresia nu doar a propriei Sale vieți, ci și a propriului Său caracter. El nu doar că predica adevărul, ci El era adevărul. Aceasta dădea putere învățăturilor Sale.” — Educația, p. 78, 79 (cap. 
Învățătorul trimis de la Dumnezeu).„[Hristos] nu Se ocupa de teorii abstracte, ci de ceea ce era esențial pentru dezvoltarea caracterului; ceea ce lărgea capacitatea omului de a-L cunoaște pe Dumnezeu și creștea puterea lui de a face bine. El vorbea des-pre acele adevăruri care aveau de-a face cu modul de purtare în viață și care uneau omul cu veșnicia. În loc de a direcționa oamenii să studieze teoriile oamenilor despre Dumnezeu, Cuvântul Lui sau lucrările Lui, El îi învăța să privească la El, așa cum era manifestat în lucrările Sale, în Cuvântul Său și în providența Sa. El le-a adus mințile în legătură cu mintea Celui Infinit... Niciodată n-a vorbit nimeni mai înainte, care să aibă așa putere de a trezi mintea, de a aprinde năzuințele și de a antrena orice capacitate a trupului, minții și sufletului.”  
— Lift Him Up, p. 177.
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Joi  29 octombrie

4. ISUS, PIATRA DIN CAPUL UNGHIULUI

a. Ce cuvinte ale lui David au fost citate de Hristos? Cum Și-a arătat 
Isus autoritatea Sa ca Piatră din capul unghiului? Psalmii 
118:22, 23; Marcu 12:10, 11.

Psalmii 118:22, 23: „Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în 
capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea 
ochilor noștri.”

Marcu 12:10, 11: „Oare n-ați citit locul acesta din Scriptură: ,Piatra pe care au 
lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru, 
și este minunat în ochii noștri’?”„Hristos era Piatra din capul unghiului pentru sistemul iudaic și pen-tru întreg planul de mântuire. Această piatră de temelie era respinsă acum de zidarii iudei, de preoții și conducătorii lui Israel. Mântuitorul le-a atras atenția la profețiile care le arătau că sunt în pericol. Prin fiecare mijloc al puterii Sale, El căuta să le clarifice natura actului pe care ei erau pe cale să îl facă.” — Hristos, Lumina lumii, p. 597 (cap. Templul curățit din nou).
b. Cum este confirmat Isus ca Piatra din capul unghiului? Isaia 

28:16; Deuteronom 32:4; 1 Samuel 2:2.

Isaia 28:16: „De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată, pun ca temelie în 
Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatra din capul unghiului clădi-
rii, temelie puternică; cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă.”

Deuteronom 32:4: „El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârșite, căci toate căile Lui 
sunt drepte; El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate, El este drept și curat.”

1 Samuel 2:2: „Nimeni nu este sfânt ca Domnul; Nu este alt Dumnezeu decât Tine; 
Nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru.”„În înțelepciunea Sa infinită, Dumnezeu a ales piatra de temelie și tot El Însuși a așezat-o. El a numit-o `o temelie sigură.` Întreaga lume poate să așeze pe ea poverile și durerile sale; ea poate să le suporte pe toate. Ei pot construi pe ea în perfectă siguranță. Hristos este `o piatră încercată`. Pe cei 
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care se încred în El nu îi va dezamăgi niciodată. El a suportat orice încercare. El a îndurat apăsarea vinovăției lui Adam și vina urmașilor lui și a ieșit mai mult decât biruitor asupra puterilor celui rău. El a purtat poverile aruncate asupra Sa de către fiecare păcătos pocăit. În Hristos, inima vinovată a găsit alinare. El este temelia sigură. Toți cei care fac din El sprijinul lor se odih-nesc în siguranță deplină.” — Idem., pp. 598, 599.
Vineri  30 octombrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Ce înseamnă pentru tine răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea 
lui Hristos de la Iordan?

2. Ce au văzut și au auzit cei trei ucenici pe munte cu Hristos?
3. Cum a răspuns Isus când a fost întrebat cu privire la autoritatea 

Sa de a predica? De ce?
4. Ce I-a dat lui Isus o asemenea autoritate de a vorbi? Cum se apli-

ca aceasta la noi?
5. Ce avertizare viitoare a dat Isus când a vorbit despre Piatra din 

capul ughiului? De ce a făcut El aceasta?
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     SABAT, 7 NOIEMBRIE 2020

Darul Sabatului întâi 
pentru o biserică în MontrealCanada este cea de-a doua țară mai mare din lume ca suprafață, ocupând 9.984.670 kilometri2 (3.855.100 mile2). Populația sa actu-ală este de aproximativ 37 milioane. Printre țările G7, Canada are cea mai mare creștere demografică. Ea este organizată sub forma unei monar-hii constituționale și ca o federație de zece provincii și trei teritorii. Datorită istoriei sale, Canada are două limbi oficiale – engleza, vorbită de majoritatea canadienilor și franceza, limba nativă pentru aproximativ 20% din populație. Marea majorita-te a vorbitorilor nativi de franceză locuiesc în provincia Quebec. Sediul condu-cerii provinciei se află în orașul Quebec, dar centrul economic al provinciei este orașul Montreal, cel de-al doilea oraș ca mărime în lume cu vorbitori de limbă franceză, cu o populație de peste 4 milioane.Din cauza barierei lingvistice, lucrarea Evangheliei în Canada a fost cel mai mult dezvoltată în regiunea sa vorbitoare de limbă engleză. Totuși, din 2002, biserica noastră din Canada a închiriat diferite biserici protestante din Mon-treal, unde am ținut regulat servicii în Sabat, atât în franceză, cât și în engleză. De asemenea am susținut și lecții de gătit, studii biblice, am distribuit literatură spirituală și am ajuns la comunitate prin acțiuni de sănătate și mărturii perso-nale. Domnul a binecuvântat eforturile noastre. Credincioșii sunt puternici în credință și noi suflete intră în staul. Mulți vizitatori participă regulat la biserica noastră și câțiva se pregătesc pentru botez. Adunarea noastră reflectă o mare diversitate etnică, lingvistică și culturală, provenind din diferite țări precum China, Columbia, Franța, Haiti, Jamaica, Statele Unite, plus nativi din Canada.Marea noastră nevoie la acest moment este o casă de închinare care să slu-jească de asemenea drept centru pentru lucrarea Evangheliei pentru vorbitorii de limbă franceză din provincia Quebec și împrejurimi. Membrii bisericii noas-tră locale au făcut deja donații generoase și au adunat câteva fonduri, totuși suntem încă departe de avea suficient pentru a acoperi costurile clădirii.Ne rugăm ca Domnul să impresioneze mințile și inimile voastre cu simțământul marii noastre nevoi, dar de asemenea și al vastelor ocazii de a ajunge la sufletele din lumea vorbitoare de limbă franceză. Vă rugăm să oferiți în mod generos, când se adună acest dar special al Sabatului întâi, așa încât, într-o zi, o biserică să poată sta în picioare pentru slava lui Dumnezeu în aceas-tă zonă a lumii. Mulțumim și fie ca Dumnezeu să binecuvânteze în măsură bo-gată fiecare dar și pe fiecare dătător.

Din partea fraților și surorilor voastre din Câmpul Canadian 
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     Lecția 6  Sabat, 7 noiembrie 2020

Hristos, Slujitorul oamenilor
„[Hristos] S-a făcut pe Sine Însuși fără niciun renume și a luat 

chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.” (Filipeni 2:7, KJV).„Domnul nostru Isus Hristos a venit în această lume ca un slujitor ne-obosit al nevoilor omului. El a `luat neputințele noastre și a purtat păcate-le noastre,` ca să poată sluji fiecărei nevoi a omenirii. El a venit să înlăture povara bolii, și ticăloșiei, și păcatului. Era misiunea Lui aceea de a aduce oamenilor restaurare deplină; El a venit ca să le dea sănătate, și pace, și desăvârșire de caracter.” — Our Father Cares, p. 284.
Recomandare pentru studiu: Divina vindecare, pp. 17-22 (cap. Exemplul  

                       nostru).
Duminică  1 noiembrie

1. O VIAŢĂ DE SACRIFICIU DE SINE

a. Cât de departe ajunge slujirea lui Hristos? Marcu 2:2; 5:21, 24.

Marcu 2:2: „și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul 
dinaintea ușii. El le vestea Cuvântul.”

Marcu 5:21, 24: „După ce a trecut Isus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a 
adunat mult norod în jurul Lui. El stătea lângă mare. (24) Isus a plecat împreună 
cu el. Și după El mergea mult norod și-L îmbulzea.”„În mulțimea care se îngrămădea în jurul Mântuitorului, erau mulți care își petrecuseră viața lângă Marea Galileii.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 147 (cap. Nu judecând, ci lucrând).
b. Cât de apăsat era El de nevoile celorlalți? Marcu 3:20; Matei 8:20.

Marcu 3:20: „Au venit în casă și s-a adunat din nou norodul, așa că nu puteau nici 
măcar să prânzească.”

Matei 8:20: „Isus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar 
Fiul omului n-are unde-Și odihni capul.”
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„[Hristos] Își devota nopțile rugăciunii, [iar] de-a lungul zilei, era înghe-suit de o mare mulțime de oameni și nu avea timp pentru El Însuși, nici măcar să mănânce.” — Hristos, Lumina lumii, p. 321 (cap. Cine sunt frații Mei?) „Viața [lui Isus] a fost un sacrificiu de sine constant. El nu avea o casă în această lume, cu excepția celei pe care i-o oferea amabilitatea prietenilor Săi, ca unui călător. El a venit ca să trăiască în locul nostru viața celui mai sărac și să meargă și să lucreze printre cei în nevoie și suferinzi. Nerecunos-cut și neonorat, El venea și pleca dintre oamenii pentru care făcuse atât de mult.” — Divina vindecare, p. 19 (cap. Exemplul nostru).
Luni  2 noiembrie

2. PREOCUPÂNDU-SE PENTRU ALŢII

a. Deoarece nevoile oamenilor erau atât de urgente, ce a făcut 
Isus pentru a oferi odihnă ucenicilor Săi? Marcu 6:31. De ce?

Marcu 6:31: „Isus le-a zis: „Veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu, și odihniți-vă 
puțin.” Căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce.”„Deși timpul este scurt și există o mare lucrare care trebuie făcută, Dom-nului nu Îi face plăcere când ne prelungim perioada de activitate așa încât să nu mai rămână timp pentru odihnă, pentru studiul Bibliei și pentru comuniu-nea cu Dumnezeu. Toate acestea sunt esențiale ca să întărească sufletul, să ne așeze într-o poziție unde să putem primi înțelepciune de la Dumnezeu pentru a ne angaja talanții în slujba Stăpânului pentru cea mai înaltă răspundere.Când Isus a spus că secerișul era mare și lucrătorii erau puțini, El nu le-a cerut ucenicilor Săi ca fiind necesar să muncească neîntrerupt. El spune ucenicilor Săi că puterea lor era sever pusă la probă, că ei vor fi nepotriviți pentru lucrarea viitoare dacă nu se vor odihni pentru o vreme... În nume-le lui Isus, economisiți-vă puterile, ca după ce au fost reîmprospătate prin odihnă, să puteți face o lucrare mai mare și mai bună.” — My Life Today, p. 133.„Nu este înțelept ca să fim întotdeauna sub tensiunea muncii și a agitației, … pentru că în acest fel evlavia personală este neglijată și puterile minții și ale sufletului și ale trupului sunt suprasolicitate.Trebuie să manifestăm grijă cu privire la regularitatea orelor de somn și muncă. Trebuie să avem perioade de odihnă, perioade de recreere, perioa-de pentru meditație.” — Credința prin care trăiesc, p. 233.
b. Când oamenii au continuat să îi urmeze, ce a răspuns Isus? Cum 

S-a ocupat El de nevoile lor? Marcu 6:34-44.
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Marcu 6:34-44: „Când a ieșit din corabie, Isus a văzut mult norod și I s-a făcut 
milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor, și a început să-i învețe 
multe lucruri. Fiindcă ziua era pe sfârșite, ucenicii s-au apropiat de El și I-au zis: 
„Locul acesta este pustiu și ziua este pe sfârșite. Dă-le drumul să se ducă în cătune-
le și satele de primprejur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca.” „Dați-le 
voi să mănânce”, le-a răspuns Isus. Dar ei I-au zis: „Oare să ne ducem să cumpărăm 
pâini de două sute de lei și să le dăm să mănânce?” Și El i-a întrebat: „Câte pâini 
aveți? Duceți-vă de vedeți.” S-au dus de au văzut câte pâini au și au răspuns: „Cinci 
și doi pești.” Atunci le-a poruncit să-i așeze pe toți, cete-cete, pe iarba verde. Și au 
șezut jos în cete de câte o sută și de câte cincizeci. El a luat cele cinci pâini și cei 
doi pești. Și-a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea. Apoi a frânt pâinile 
și le-a dat ucenicilor, ca ei să le împartă norodului. Asemenea și cei doi pești, i-a 
împărțit la toți. Au mâncat toți și s-au săturat; și au ridicat douăsprezece coșuri 
pline cu firimituri de pâine și cu ce mai rămăsese din pești. Cei ce mâncaseră pâi-
nile erau cinci mii de bărbați.”„Isus, Mântuitorul prețios, nu a dat niciodată impresia că ar fi devenit obosit de insistențele sufletelor bolnave de păcat și ale celor bolnavi de di-ferite boli. ,Și Isus, când a ieșit afară, a văzut mult norod și a fost mișcat de milă față de ei’ (Marcu 6:34). Aceasta înseamnă mult pentru cei în suferință. El Își identifica interesul Său cu al lor. El lua parte la poverile lor. El le simțea temerile. El avea o milă intensă, care provoca durere inimii lui Hristos.”  
— That I May Know Him, p. 47.
c. După ce oamenii au fost hrăniți fizic și spiritual, cum S-a ocupat 

Isus pentru odihna Sa și a ucenicilor Săi? Marcu 6:45, 46.

Marcu 6:45, 46: „Îndată, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie și să trea-
că înaintea Lui de cealaltă parte, spre Betsaida. În timpul acesta, El avea să dea 
drumul norodului. După ce Și-a luat rămas-bun de la norod, S-a dus în munte ca 
să Se roage.”

Marți  3 noiembrie

3. CALEA SLUJIRII

a. Ce implică a-L urma pe Hristos pe calea slujirii? Marcu 8:34.

Marcu 8:34: „Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi și le-a zis: 
„Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea 
și să Mă urmeze.”
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„Hristos, Învățătorul iubit, spune: ,Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze.’ Da, urmați-L pe El prin situațiile rele ca și prin cele bune. Urmați-L pe El ajutându-i pe cei care au cea mai mare nevoie și sunt lipsiți de prieteni. Urmați-I în a vă uita pe voi înșivă, a fi bogați în fapte de lepădare de sine și sacrificiu de sine pentru a face bine altora; când sunteți vorbiți de rău, nu vorbiți de rău îna-poi; arătați dragoste și compasiune pentru rasa căzută. El nu Și-a considerat viața Lui prea scumpă, ci a renunțat la ea pentru noi toți. Urmați-L pe El de la umilul leagăn până la cruce. El a fost exemplul nostru. El vă spune că dacă vreți să fiți ucenicii Lui, trebuie să vă luați crucea, crucea disprețuită, și să Îl urmați. Putem noi să bem paharul? Putem noi să fim botezați cu acest botez?” — Mărturii, vol. 2, p. 178 (cap. Mândrie la tineret).
b. Cum compară Isus câștigul lumesc cu prețul plătit în slujba Sa? 

Marcu 8:35-37.

Marcu 8:35-37: „Căci oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își 
va pierde viața din pricina Mea și din pricina Evangheliei o va mântui. Și ce folo-
sește unui om să câștige toată lumea, dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om 
în schimb pentru sufletul său?”„Ce se poate compara cu pierderea unui suflet omenesc? Este o întreba-re pe care fiecare suflet trebuie să și-o pună pentru el însuși – fie a câștiga comorile vieții veșnice, fie a pierde totul din cauza neglijenței sale de a-L face pe Dumnezeu și neprihănirea Sa prima și singura datorie. Isus, Răs-cumpărătorul lumii, … privește cu mâhnire asupra numărului mare al celor care mărturisesc a fi creștini, care nu Îi slujesc Lui, ci lor înșiși. Ei abia dacă se gândesc la realitățile veșnice, deși El le atrage atenția la răsplata bogată care îl așteaptă pe cel credincios care Îi va sluji cu dragoste neîmpărțită...El dorește ca fiecare individ să simtă responsabilitatea sa de a folosi ast-fel timpul prețios de aici, din această lume, încât să fie zilnic roditor în fapte bune. Acesta este singurul scop vrednic al fiecărei ființe muritoare – de a-și folosi talentele date de Dumnezeu având în vedere rezultate eterne.” — That 
I May Know Him, p. 321.
c. Când ne predăm pe noi înșine cu totul lui Dumnezeu, pentru a-I 

sluji oriunde ne cheamă, ce asigurare ne dă El? Luca 22:35.

Luca 22:35: „Apoi, le-a mai zis: „Când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără 
încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva?” „De nimic”, I-au răspuns ei.
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Miercuri  4 noiembrie

4. CĂLCÂND PE URMELE STĂPÂNULUI

a. Ce solicitare a fost făcută cu privire la Iacov și Ioan și care a fost 
răspunsul lui Isus? Marcu 10:35-40.

Marcu 10:35-40: „Fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan, au venit la Isus și I-au zis: „Învă-
țătorule, am vrea să ne faci ce-Ţi vom cere.” El le-a zis: „Ce voiți să vă fac?” „Dă-ne”, 
I-au zis ei, „să ședem unul la dreapta Ta și altul la stânga Ta când vei fi îmbrăcat în 
slava Ta.” Isus le-a răspuns: „Nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am 
să-l beau Eu sau să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat Eu?” „Putem”, 
au zis ei. Și Isus le-a răspuns: „Este adevărat că paharul pe care-l voi bea Eu, îl veți 
bea și cu botezul cu care voi fi botezat Eu, veți fi botezați, dar cinstea de a ședea 
la dreapta sau la stânga Mea nu atârnă de Mine s-o dau, ci ea este numai pentru 
aceia pentru care a fost pregătită.”„În împărăția lui Dumnezeu, poziția nu este câștigată prin favoritism. Nu este câștigată, nici primită printr-o răsplată arbitrară. Aceasta este re-zultatul caracterului. Coroana și tronul sunt semnele unui obiectiv atins, ale unei stări ajunse; ele sunt dovezile biruirii de sine prin Domnul nostru Isus Hristos.” — Hristos, Lumina lumii, p. 549 (cap. Legea noii împărății).
b. Cum a folosit Isus această ocazie pentru a compara împărățiile 

lumii cu împărăția Sa? Marcu 10:41-44.

Marcu 10:41-44: „Cei zece, când au auzit lucrul acesta, au început să se mânie pe 
Iacov și pe Ioan. Isus i-a chemat la El și le-a zis: „Știți că cei priviți drept cârmuitori 
ai neamurilor domnesc peste ele și mai-marii lor le poruncesc cu stăpânire. Dar 
între voi să nu fie așa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru 
și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie robul tuturor.”„Adevărata fericire se găsește doar într-o viață de slujire. Cel care trăiește o viață nefolositoare, egoistă, este nefericit. El nu este mulțumit de el însuși și de nimeni altcineva. Domnul Își disciplinează lucrătorii ca să poată fi pregătiți pentru a ocupa locurile care le-au fost indicate. Astfel dorește El ca să îi facă potriviți pentru a face o slujbă mai acceptabilă... Sunt mulți cei care nu sunt mulțumiți să Îi slujească lui Dumnezeu în locul pe care El l-a desemnat pentru ei sau să facă, fără a se plânge, lucrarea pe care El le-a pus-o în mâini. Este drept ca să fim nemulțumiți de modul în care ne facem datoria, dar nu trebuie să fim nemulțumiți de datorie însăși, 
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pentru că am vrea să facem mai degrabă altceva. În providența Sa, Dumne-zeu pune înaintea ființelor umane slujba care va fi ca un tratament pentru mințile lor bolnave. Astfel, El caută să îi conducă pe oameni să lase deoparte preferința pentru eu, care, dacă este cultivată, îi va descalifica pentru lucra-rea pe care El o are pentru ei.” — In Heavenly Places, p. 229.
c. Cum a mărturisit viața lui Isus că El era cel mai mare Slujitor al 

tuturor? Marcu 10:45.

Marcu 10:45: „Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și 
dea viața răscumpărare pentru mulți!”„Hristos ar fi putut, din cauza vinovăției noastre, să Se îndepărteze de noi. Dar în loc să Se distanțeze, El a venit și a locuit printre noi, plin de toată plinătatea Dumnezeirii, pentru a fi una cu noi, ca prin harul Său să putem obține desăvârșirea. Printr-o moarte rușinoasă și de suferință, El a plătit răscumpărarea noastră. El a venit din cea mai înaltă formă de excelență; di-vinitatea Lui îmbrăcată cu umanitatea, a coborât pas cu pas în cele mai mari adâncimi ale umilinței. Nicio frânghie nu poate măsura adâncimea iubirii Sale.” — Asemenea lui Hristos, p. 17.
Joi  5 noiembrie

5. MAESTRUL ÎȘI SLUJEȘTE STUDENŢII

a. Ce a făcut Isus pentru ucenicii Săi în timpul Paștelui? Ioan 13:3-5.

Ioan 13:3-5: „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 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.”„Ucenicii tocmai erau în dispută cu privire la cine să fie cel mai mare în împărăția cerurilor. Ei nu puteau cădea de acord. Unul pretindea onoa-rea pentru el însuși; altul pentru sine. Niciunul dintre ucenici nu era  într-o condiție a minții potrivită să înțeleagă semnificația evenimentelor care urmau să vină sau să aprecieze solemnitatea ocaziei prezente. Ei nu erau pregătiți să participe la Cina Pascală.Hristos i-a privit cu tristețe. El știa că înaintea lor erau încercări și inima Sa plină de dragoste s-a plecat spre ei cu milă duioasă și simpatie. Ca o ma-
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nifestare a iubirii Sale pentru ei, El ,a luat un ștergar și S-a încins cu el. După aceea, a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu prosopul cu care era încins.’ Aceasta era o mare mustrare pentru ei toți.” — Reflecting Christ, p. 261.
b. Ce lecție de slujire le-a dat El? Ioan 13:12-16.

Ioan 13:12-16: „După ce le-a spălat picioarele, Și-a luat hainele, S-a așezat iarăși 
la masă și le-a zis: „Înțelegeți voi ce v-am făcut Eu? 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. Adevărat , adevărat vă 
spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul, mai mare decât 
cel ce l-a trimis.”„Prin ritualul umilinței suntem învățați o lecție impresionantă. Hris-tos ne-a arătat necesitatea umblării în umilință înaintea lui Dumnezeu și înțelegerii a ceea ce El a făcut pentru noi prin darul Fiului Său. Hristos știa că ucenicii Săi nu vor uita niciodată lecția umilinței dată lor la Ultima Cină. Luând asupra Lui cea mai umilă formă de slujire, El le-a aplicat celor doi-sprezece cea mai aspră mustrare care le putea fi dată.” — Idem.
Vineri  6 noiembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Numiți câteva modalități prin care Isus punea nevoile altora dea-
supra propriilor Sale nevoi umane.

2. Cum Se îngrijește Isus de lucrătorii Săi de astăzi? Ce se întâmplă 
când ne suprasolicităm?

3. Ce înseamnă în mod practic să Îl urmăm pe Hristos în lepădare de 
sine?

4. Cum putem găsi adevărata fericire? Cum ar trebui să reacționăm 
față de lucrarea pe care o pune Dumnezeu în mâinile noastre?

5. Cum au dat acțiunile lui Isus de la Ultima Cină o mustrare puterni-
că pentru ucenici?
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          Lecția 7  Sabat, 14 noiembrie 2020

Chemarea la un angajament total
„Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos.” 

(1 Corinteni 11:1).„Hristos a ales mai întâi câteva persoane și le-a invitat să-L urmeze. Apoi, ei au mers să își caute rudele și cunoștințele și le-au adus la Hristos. Acesta este modul în care trebuie să lucrăm noi. Câteva suflete scoase din lume și întemeiate în adevăr, vor fi lucrători pentru alții, așa cum au fost primii ucenici.” — Reflecting Christ, p. 245.
Recomandare pentru studiu: Slujitorii Evangheliei (1915), p. 111-116                 (cap. Consacrarea).
Duminică  8 noiembrie

1. ACCEPTÂND CHEMAREA

a. Pe cine a chemat Isus ca să-L urmeze mai întâi și care a fost răs-
punsul lor? Marcu 1:16-18.

Marcu 1:16-18: „Pe când trecea Isus pe lângă Marea Galileii, a văzut pe Simon 
și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. Isus 
le-a zis: „Veniți după Mine, și vă voi face pescari de oameni.” Îndată, ei și-au lăsat 
mrejele și au mers după El.”„Când Isus i-a invitat pe Petru și pe tovarășii lui să-L urmeze, ei și-au pă-răsit imediat bărcile și plasele. Unii dintre acești ucenici aveau prieteni care depindeau de sprijinul lor; dar când au primit invitația Mântuitorului, ei nu au ezitat, întrebând: Cum voi trăi și cum îmi voi susține familia? Au ascultat che-marea; și când, mai apoi Isus i-a întrebat: ,Când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva?’ ei au putut să răspundă: ,De nimic.’ [Luca 22:35.]”— Slujitorii Evangheliei, pp. 113, 114 (cap. Consacrarea).
b. Când Isus i-a chemat pe Iacov și Ioan, ce făceau ei? De ce ar tre-

bui să fim inspirați de modul în care au răspuns ei la chemarea 
Sa? Marcu 1:19, 20.

Marcu 1:19, 20: „A mers puțin mai departe și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe 
Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își dregeau mrejele. Îndată i-a chemat; 
și ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după El.”
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„Dumnezeu va chema oameni de la plug și de la vie și îi va trimite în slujba Sa, așa cum Hristos a chemat pescari de la ocupația lor zilnică... Acești slujitori devotați ai lui Hristos nu vor căuta cele mai înalte locuri, ci Îl vor urma pe Hristos pe calea lepădării de sine și sacrificiului și ei vor câștiga suflete pentru Mântuitorul.” — Manuscript Releases, no. 760, p. 11.
Luni  9 noiembrie

2. PREŢUL SLUJIRII

a. Ce s-a întâmplat când urmașii lui Hristos au răspândit Evanghe-
lia? Marcu 13:9, 12. Cum se va repeta istoria?

Marcu 13:9, 12: „Luați seama la voi înșivă. Au să vă dea pe mâna soboarelor ju-
decătorești și veți fi bătuți în sinagogi; din pricina Mea veți fi duși înaintea dregă-
torilor și înaintea împăraților, pentru ca să le slujiți de mărturie... Fratele va da la 
moarte pe frate-său și tatăl, pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinților 
lor și-i vor omorî.”„În istoria profeților și apostolilor, sunt multe exemple nobile de loiali-tate față de Dumnezeu. Martorii pentru Hristos au suferit închisoare, tortu-ră, chiar moarte, mai degrabă decât să calce poruncile lui Dumnezeu. Ra-portul lăsat de Petru și Ioan este la fel de curajos în orice eră a Evangheliei. Când stăteau pentru a doua oară în fața oamenilor care păreau hotărâți să îi distrugă, niciun fel de teamă sau ezitare nu s-a putut observa în cuvintele sau atitudinea lor.” — Istoria faptelor apostolilor, p. 81 (cap. Înaintea Sinedriului).„Va veni timpul când vom fi aduși înaintea consiliilor și înaintea a mii de oameni pentru Numele Său și fiecare va da o explicație pentru credința sa.” — Maranata, p. 252.
b. Când vom fi aduși să mărturisim înaintea altora, ce asigurare 

avem? Marcu 13:11; Matei 10:19.

Marcu 13:11: „Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai 
dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în 
ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt.”

Matei 10:19: „Dar , când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați, gândindu-vă 
cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus, vă va fi dat chiar în ceasul acela.”„Slujitorii lui Hristos nu trebuie să pregătească vreo serie de discursuri pe care să le prezinte când sunt aduși în situația de a le fi probată credința. 
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Pregătirea lor trebuie făcută zi de zi, strângând în inimile lor prețioasele adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu, hrănindu-se cu învățăturile lui Hris-tos și întărindu-și credința prin rugăciune; apoi, când vor fi aduși în încerca-re, Duhul Sfânt le va aduce aminte chiar adevărurile care vor atinge inimile celor care le vor auzi. Dumnezeu va aduce ca o străfulgerare în memoria lor cunoștința obținută în cercetarea sârguincioasă a Scripturilor, chiar la timpul la care este nevoie.” — Înalta noastră chemare, p. 356 (16 decembrie).
c. Deși vom fi urâți de toți oamenii pentru Numele lui Hristos, ce 

făgăduință a dat El tuturor urmașilor Lui? Marcu 13:13.

Marcu 13:13: „Veți fi urâți de toți pentru Numele Meu, dar cine va răbda până la 
sfârșit va fi mântuit.”„Lucrarea de mântuire nu este o joacă de copil, ca să fie apucată atunci când vrem și lăsată deoparte după buna noastră plăcere. Scopul statornic, efortul neobosit vor câștiga biruința în cele din urmă. Cel care rabdă până la sfârșit, este cel care va fi mântuit. Cei care continuă cu răbdare să facă binele sunt cei care vor avea viața veșnică și răsplata nemuritoare.” — Mărturii, vol. 2, p. 101, 102 (cap. Avertizări și mustrări).
Marți  10 noiembrie

3. CEL MAI MĂREŢ SLUJITOR

a. Ce preț urma să fie nevoit Isus să plătească în curând, pentru 
păcatele lumii? Marcu 9:31; 10:33, 34.

Marcu 9:31: „Căci învăța pe ucenicii Săi și zicea: „Fiul omului va fi dat în mâinile 
oamenilor; ei Îl vor omorî, și a treia zi după ce-L vor omorî, va învia.”

Marcu 10:33, 34: „Iată”, a zis El, „ne suim la Ierusalim, și Fiul omului va fi dat în 
mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei Îl vor osândi la moarte și-L 
vor da în mâinile neamurilor, care își vor bate joc de El, Îl vor bate cu nuiele, Îl vor 
scuipa și-L vor omorî, dar, după trei zile, va învia.”„În călătoria prin Galileea, Hristos a încercat din nou să pregăteas-că mințile ucenicilor pentru scenele care se aflau înaintea Lui. El le-a zis că urma să meargă la Ierusalim pentru a fi dat la moarte și a învia iarăși. Și El a adăugat anunțul solemn și ciudat al faptului că urma să fie trădat în mâinile vrăjmașilor Săi.” — Hristos, Lumina lumii, p. 432 (cap. Cine este mai mare?).
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b. Care a fost reacția ucenicilor când Isus le-a spus despre sufe-
rințele Sale viitoare? Marcu 9:32; 10:32.

Marcu 9:32: „Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea și se temeau să-L întrebe.”

Marcu 10:32: „Ei erau pe drum și se suiau la Ierusalim, și Isus mergea înaintea 
lor. Ucenicii erau tulburați și mergeau îngroziți după El. Isus a luat iarăși la El 
pe cei doisprezece și a început să le vorbească despre lucrurile care aveau să I se 
întâmple.”„Ucenicii acum n-au înțeles nici măcar cuvintele Lui. Deși umbra unei mari întristări a căzut peste ei, un spirit de rivalitate și-a găsit loc în inimile lor. Ei aveau o dispută între ei cu privire la cine să fie considerat cel mai mare în împărăție.” — Idem.
c. Cum au arătat ei că încă nu înțeleseseră natura împărăției Sale? 

Marcu 9:33-35.

Marcu 9:33-35: „Apoi au venit la Capernaum. Când era în casă, Isus i-a întrebat: 
„Despre ce vorbeați unul cu altul pe drum?” Dar ei tăceau, pentru că pe drum se 
certaseră între ei ca să știe cine este cel mai mare. Atunci, Isus a șezut jos, a chemat 
pe cei doisprezece și le-a zis: „Dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie cel 
mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor!”„Deși [Hristos] vorbise atât de clar despre ceea ce Îl aștepta, menționarea faptului că în curând urma să meargă la Ierusalim a aprins din nou speranța lor că împărăția urma să fie întemeiată. Aceasta condusese la întrebări cu privire la cine să ocupe cele mai înalte slujbe...Mântuitorul Și-a adunat ucenicii în jurul Său și le-a zis: ,Dacă dorește cineva să fie cel dintâi, acela să fie ultimul dintre toți și servul tuturor.’ În aceste cuvinte era o solemnitate și un caracter impresionant pe care uceni-cii erau departe de a-l înțelege. Ceea ce vedea Hristos, ei nu puteau să vadă. Ei nu înțelegeau natura împărăției lui Hristos și această ignoranță era cauza aparentă a disputei lor. Dar cauza reală se afla cu mult mai profund... Lupta pentru poziția cea mai înaltă era lucrarea aceluiași spirit care a fost originea marii lupte în lumile de sus și care L-a adus pe Hristos din ceruri ca să moară.”  
— Idem., p. 435.



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 202052

Miercuri  11 noiembrie

4. BINECUVÂNTĂRILE SLUJIRII

a. Ce comentariu al lui Petru a arătat natura angajamentului făcut 
de ucenici? Marcu 10:28.

Marcu 10:28: „Petru a început să-I zică: „Iată că noi am lăsat totul și Te-am ur-
mat.”„Isus i-a chemat să părăsească viața lor de mai înainte și să își unească interesele cu ale Sale. Petru a acceptat chemarea. Când a ajuns la țărm, Isus i-a invitat pe ceilalți trei ucenici: ,Urmează-Mă și te voi face pescar de oa-meni.’ Imediat, ei au lăsat totul și au mers după El.” — Hristos, Lumina lumii,  p. 249 (cap. Chemarea la mare).
b. Ce oferă Dumnezeu celor care sacrifică totul pentru El? Marcu 

10:29, 30.

Marcu 10:29, 30: „Isus a răspuns: „Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi 
lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde 
pentru Mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum, în veacul acesta, de o 
sută de ori mai mult: case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu prigo-
niri, iar în veacul viitor, viața veșnică.”„Înainte de a le cere să-și părăsească plasele și bărcile de pescari, Isus le dăduse asigurarea că Dumnezeu Se va îngriji de nevoile lor. Folosirea bărcii lui Petru pentru lucrarea Evangheliei a fost răsplătită din belșug. Cel care este ’bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă,’ a spus: ,Dați și vi se va da; o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra.’ (Ro-mani 10:12; Luca 6:38). În această măsură răsplătise El serviciul ucenicilor Săi. Și fiecare sacrificiu care este făcut în slujba Sa va fi recompensat după ,nemărginita bogăție a harului Său.’ (Efeseni 3:20; 2:7).” — Idem., p. 249.„Dacă trăim pentru a face bine altora și pentru a-L slăvi pe Dumnezeu, nu ne vom gândi la noi înșine, ci vom căuta să fim de folos în lume, binecu-vântând omenirea, și vom primi binecuvântarea: ,Bine ai lucrat’, de pe bu-zele Stăpânului...Am văzut că acei care trăiesc pentru un scop, care caută să fie de folos și să-i binecuvânteze pe semenii lor și să-L onoreze și să-L slăvească pe Răs-cumpărătorul lor, sunt cei cu adevărat fericiți de pe Pământ, în timp ce omul 
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care este agitat, nemulțumit și caută aceasta și probează aceea, sperând să găsească fericirea, se plânge întotdeauna de dezamăgire. Lui îi lipsește me-reu ceva, niciodată nu este satisfăcut, deoarece el trăiește doar pentru sine însuși. Fie ca scopul vostru să fie să faceți bine, să vă îndepliniți partea voas-tră în viață cu credincioșie.” — This Day with God, p. 280. „Dumnezeu nu ne promite comoditate, onoare sau bogăție în slujba Sa; dar ne asigură că toate binecuvântările de care avem nevoie vor fi ale noas-tre, împreună cu ,persecuții,’ și în lumea care va veni ,viața veșnică.’ Hris-tos nu va accepta nimic mai puțin decât o consacrare întreagă în slujba Sa. Aceasta este lecția pe care fiecare dintre noi trebuie să o învețe.” — Mărturii, vol. 5, p. 42 (cap. Educația dată de părinți).
Joi  12 noiembrie

5. CHEMAREA ADRESATĂ NOUĂ

a. Care ar trebui să fie prima noastră prioritate în viață astăzi, in-
diferent care ar fi vocația noastră specifică în viață? Matei 6:33.

Matei 6:33: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toa-
te aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.”„Nu trebuie să ne angajăm în vreo afacere, să urmărim vreo țintă, să cău-tăm vreo plăcere care ne-ar împiedica să promovăm neprihănirea Sa în carac-terul și viața noastră. Orice facem, să facem cu toată inima, ca pentru Domnul.” 
— Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 99 (cap. Adevăratul motiv în slujire).
b. Ce ar trebui să ne motiveze? Cum? 2 Corinteni 5:14,15.

2 Corinteni 5:14, 15: „Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că, 
dacă Unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, 
pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit 
și a înviat pentru ei.”„Când eul este pierdut în Hristos, adevărata dragoste izvorăște în mod spontan. Aceasta nu este o emoție sau un impuls, ci o decizie a unei voințe sfințite. Ea nu constă într-un sentiment, ci în transformarea în întregime a inimii, sufletului și caracterului, care sunt moarte față de eu și trăiesc pentru Hristos. Domnul și Mântuitorul nostru ne cere să ne predăm Lui. A preda eul lui Dumnezeu este tot ceea ce ne cere El, a ne da pe noi Lui, pen-
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tru ca El să ne folosească așa cum crede El de cuviință. Până nu ajungem în acest punct de predare, nu vom lucra cu bucurie, folositori sau cu succes, niciunde.” — Comentarii biblice AZȘ [Comentarii E. G. White], vol. 6, p. 1100, 1101.  (2 Corinteni cap. 5)
Vineri  13 noiembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Cum au reacționat ucenicii când au fost chemați să lucreze pentru 
Stăpân? Cum Se îngrijește Dumnezeu de lucrătorii Săi de astăzi?

2. Ce putem face în fiecare zi pentru a ne pregăti să fim martori pen-
tru Dumnezeu? Cum ne va ajuta El în momentul în care avem nevo-
ie?

3. Când Isus încerca să îi pregătească pe ucenici pentru scenele 
suferinței Sale, ce se petrecea între ei? De ce?

4. Înainte ca Isus să le ceară ucenicilor să își părăsească ocupațiile, ce 
asigurare le-a dat El? Cum? Ce putem să învățăm din aceasta?

5. Care ar trebui să fie criteriile pentru noi, atunci când decidem ce 
carieră să urmăm sau în ce activitate să ne angajăm?
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     Lecția 8  Sabat, 21 noiembrie 2020

Când Isus poruncește liniște
„Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are cea-

sul lui:... tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei.”  (Ecle-
siastul 3:1, 7, ultima parte).„Mântuitorul nu a mers niciodată în extreme, niciodată nu Și-a pier-dut auto-controlul, niciodată nu a violat legile bunului gust. El știa când să vorbească și când să păstreze tăcerea.” — Slujitorii Evangheliei, p. 137 (cap. Culesul fructelor – un vis).
Recomandare pentru studiu: Divina vindecare, pp. 54-58, 67-70, 95-98 (cap. Cu   
                                  natura și cu Dumnezeu, Atingerea credinței, Mântuit pentru a sluji).
Duminică  15 noiembrie

1. CÂND ALUNGA DEMONII
a. Ce poruncă le-a dat Isus duhurilor necurate? Marcu 1:23-27; 

3:11, 12. Ce a revelat acest lucru despre autoritatea Sa?

Marcu 1:23-27: „În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început 
să strige: „Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te 
știu cine ești: Ești Sfântul lui Dumnezeu!” Isus l-a certat și i-a zis: „Taci și ieși din 
omul acesta!” Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un 
strigăt mare. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții: „Ce este 
aceasta? O învățătură nouă! El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necu-
rate, și ele Îl ascultă!”

Marcu 3:11, 12: „Duhurile necurate, când Îl vedeau, cădeau la pământ înaintea 
Lui și strigau: „Tu ești Fiul lui Dumnezeu.” Dar El le poruncea îndată cu tot dina-
dinsul să nu-L facă cunoscut.”„Atenția oamenilor a fost distrasă de la Hristos și cuvintele Lui nu au mai fost luate în seamă. Era scopul lui Satan de a conduce victima sa în sinagogă. Dar Isus a mustrat demonul, spunând: ,Potolește-te și ieși afară din el. Și când diavolul l-a aruncat în mijlocul lor, el a ieșit afară din el și nu l-a rănit.’ ...Cel care l-a biruit pe Satan în pustia ispitirii a fost din nou adus față în față cu vrăjmașul Său. Demonul și-a exercitat toate puterile sale pentru a-și menține controlul asupra victimei. A pierde teren aici însemna a-I da lui Isus o biruință. Părea că omul torturat își va pierde viața în lupta cu dușmanul 
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care îi distrusese umanitatea. Dar Mântuitorul a vorbit cu autoritate și l-a eliberat pe captiv.” — Hristos, Lumina lumii, p. 255, 256 (cap. La Capernaum).
b. Cum a arătat Isus că nu dorea să se asocieze în niciun fel cu de-

monii? Luca 4:41.

Luca 4:41: „Din mulți ieșeau și draci, care strigau și ziceau: „Tu ești Hristosul, Fiul lui 
Dumnezeu.” Dar El îi mustra și nu-i lăsa să vorbească, pentru că știau că El este Hristosul.”

Luni  16 noiembrie

2. O PORUNCĂ PENTRU UNII CARE AU FOST VINDECAŢI

a. Cum a reacționat Isus față de un om cu lepră și ce i-a zis omului 
după ce l-a vindecat? Marcu 1:40-44. De ce?

Marcu 1:40-44: „A venit la El un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea Lui, 
Îl ruga și-I zicea: „Dacă vrei, poți să mă curățești.” Lui Isus I s-a făcut milă de el, a 
întins mâna, S-a atins de el și i-a zis: „Da, voiesc, fii curățit!” Îndată l-a lăsat lepra 
și s-a curățit. Isus i-a poruncit cu tot dinadinsul, i-a spus să plece numaidecât și 
i-a zis: „Vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arată preotului și adu pentru 
curățirea ta ce a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei.”„Dacă preoții ar afla împrejurările cu privire la vindecarea celui lepros, ura lor față de Hristos i-ar putea conduce să pronunțe o afirmație necinstită. Isus dorea să fie sigur de o decizie imparțială. El i-a cerut categoric omului să se abțină de a spune cuiva despre vindecare, ci să se prezinte fără întârziere la templu cu o jertfă, înainte ca zvonurile despre minune să se răspândească împrejur. Înainte ca preoții să poată accepta o astfel de jertfă, ei trebuia să examineze pe cel care o oferea și să confirme vindecarea lui completă.Această examinare a fost făcută. Preoții care îl condamnaseră pe lepros la exil, au confirmat acum vindecarea lui. Omul vindecat a fost reintegrat în cămin și societate... În pofida avertismentului lui Isus, el nu a mai putut as-cunde faptul că a fost vindecat și cu bucurie a mers să vestească puterea Ce-lui care l-a făcut întreg.” — Divina vindecare, p. 69, 70 (cap.  Atingerea credinței).
b. După ce a vindecat-o pe fiica lui Iair, ce poruncă a dat Isus mai 

apoi? Marcu 5:41-43; Ioan 5:2, 3, 8, 9. De ce totuși a ezitat Isus 
să vindece cu altă ocazie?

Marcu 5:41-43: „A apucat-o de mână și i-a zis: „Talita cumi”, care, tălmăcit, în-
seamnă: „Fetițo, scoală-te, îți zic!” Îndată, fetița s-a sculat și a început să umble, 
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căci era de doisprezece ani. Ei au rămas încremeniți. Isus le-a poruncit cu tărie să 
nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței.”

Ioan 5:2, 3, 8, 9: „În Ierusalim, lângă Poarta Oilor, este o scăldătoare, numită în 
evreiește Betesda, care are cinci pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mul-
țime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei... (8, 9) „Scoală-
te”, i-a zis Isus, „ridică-ți patul și umblă.” Îndată omul acela s-a făcut sănătos, și-a 
luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de Sabat.” „[Hristos] tânjea ca să Își manifeste puterea Sa vindecătoare și să facă întreg pe orice suferind. Dar era ziua Sabatului. Mulțimile mergeau la templu pentru închinare și El știa că un astfel de act de vindecare ar trezi prejudecățile iudeilor în așa măsură, încât I-ar încheia prematur lucrarea.” 
— Idem., p. 81 (cap. Vindecarea sufletului).
c. După ce Isus l-a vindecat pe omul surd și mut, ce a cerut El și 

care a fost rezultatul? Marcu 7:31-36.

Marcu 7:31-36: „Isus a părăsit ținutul Tirului și a venit iarăși, prin Sidon, la Ma-
rea Galileii, trecând prin ținutul Decapole. I-au adus un surd care vorbea cu anevo-
ie și L-au rugat să-Și pună mâinile peste el. El l-a luat la o parte din norod, i-a pus 
degetele în urechi și i-a atins limba cu scuipatul Lui. Apoi Și-a ridicat ochii spre cer, 
a suspinat și a zis: „Efata”, adică „Deschide-te!” Îndată i s-au deschis urechile, i s-a 
dezlegat limba și a vorbit foarte deslușit. Isus le-a poruncit să nu spună nimănui, 
dar, cu cât le poruncea mai mult, cu atât Îl vesteau mai mult.”„Privind în sus către cer, [Isus] a suspinat la gândul că existau urechi care nu vor fi deschise pentru adevăr, limbi care vor refuza să-L recunoască drept Mântuitor. La cuvântul: ,Deschide-te,’ vorbirea omului a fost restabilită și ne-luând în seamă porunca de a nu spune nimănui, el a făcut de cunoscut în jur istoria vindecării sale.” — Hristos, Lumina lumii, p. 404 (cap. Adevăratul semn).
Marți  17 noiembrie

3. O PORUNCĂ CONTRARĂ PENTRU ALŢII

a. Care era starea omului (sau oamenilor, așa cum descriu alte 
Evanghelii) din ținutul Gadarenilor? Marcu 5:1-5.

Marcu 5:1-5: „Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit 
Isus din corabie, L-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un 
duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l 
țină legat, nici chiar cu un lanț. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu 
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cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile, și nimeni nu-l putea domoli. 
Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre.”„Ucenicii și însoțitorii lor fug plini de groază; dar imediat observă că Isus nu este cu ei și se întorc să Îl caute. El stă acolo unde L-au lăsat. Cel care a liniștit furtuna, Cel care îl întâlnise înainte pe Satan și îl biruise, nu a fugit din fața acestor demoni. Când oamenii, scrâșnind din dinți și spumegând la gură, se apropie de El, Isus Își ridică mâna care a făcut semn valurilor să se potolească și oamenii nu se mai pot apropia. Ei stau înaintea Lui, urlând, dar neputincioși.” — Divina vindecare, p. 95, 96 (cap. Mântuit pentru a sluji).
b. Descrieți omul după ce Isus l-a vindecat de duhurile necurate. 

Marcu 5:15.

Marcu 5:15: „Au venit la Isus, și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de 
draci șezând jos îmbrăcat și întreg la minte; și s-au înspăimântat.”„Spiritele rele sunt forțate să își elibereze victimele și în demonizați se produce o minunată schimbare. Lumina strălucește în mințile lor. Ochii lor strălucesc de inteligență. Fețele lor, atât de mult timp deformate după chi-pul lui Satan, devin dintr-odată blânde, mâinile însângerate sunt liniștite și oamenii își înalță vocile în laudă lui Dumnezeu.” — Idem., p. 97.
c. Deși Isus le-a spus uneori acelor care erau vindecați să păstreze tăce-

rea, ce i-a spus omului vindecat de duhul necurat? Marcu 5:19. De ce?

Marcu 5:19: „Isus nu i-a dat voie, ci i-a zis: „Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot 
ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine.”„[Demonizații vindecați] nu puteau să îi învețe pe oameni așa cum o pu-teau face ucenicii care fuseseră zilnic cu Hristos. [Dar] ei puteau spune ceea ce știau; ceea ce ei înșiși văzuseră și auziseră și simțiseră din puterea lui Hristos. Aceasta este ceea ce oricine poate să facă atunci când inima i-a fost atinsă de harul lui Dumnezeu... Aceasta este mărturia la care ne cheamă Domnul și din lipsa căreia lumea piere.” — Hristos, Lumina lumii, p. 340 (cap. Taci, fii liniștită!).„Cel care a simțit puterea harului lui Hristos are o istorie de relatat ... Na-tura umană, obținându-și eficiența din marea sursă a înțelepciunii, devine in-strumentul, agenția de lucru, prin care Evanghelia își exercită puterea trans-formatoare asupra minții și inimii.” — Lift Him Up, p. 230. 
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Miercuri  18 noiembrie

4. CÂND UNII NU AU PĂSTRAT TĂCEREA

a. Ce s-a întâmplat când cei cărora le-a cerut Isus să păstreze tăce-
re au făcut exact contrarul? Marcu 1:45; 3:9; 5:24; 6:31.

Marcu 1:45: „Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună 
în gura mare lucrul acesta, așa că Isus nu mai putea să intre pe față în nicio cetate, 
ci stătea afară, în locuri pustii, și veneau la El din toate părțile.”

Marcu 3:9: „Isus a poruncit ucenicilor să-I țină la îndemână o corăbioară, ca să 
nu fie îmbulzit de norod.”

Marcu 5:24: „Isus a plecat împreună cu el. Și după El mergea mult norod și-L 
îmbulzea.”

Marcu 6:31: „Isus le-a zis: „Veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu, și odihniți-
vă puțin.” Căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să 
mănânce.”„Acțiunea [leprosului vindecat] de a trâmbița în jur chestiunea, a dus la îngreunarea lucrării Mântuitorului. Ea a făcut ca oamenii să se adune la El într-o asemenea mulțime încât El a fost forțat să Își întrerupă lucrarea pen-tru o vreme.” — Hristos, Lumina lumii, p. 265 (cap. Poți să mă curățești).
b. Când mulțimea a devenit considerabil de mare, ce a făcut Isus? 

De ce? Marcu 6:45,46; Matei 14:23.

Marcu 6:45, 46: „Îndată, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie și să trea-
că înaintea Lui de cealaltă parte, spre Betsaida. În timpul acesta, El avea să dea 
drumul norodului. După ce Și-a luat rămas-bun de la norod, S-a dus în munte ca 
să Se roage.”

Matei 14:23: „După ce a dat drumul noroadelor, S-a suit pe munte să Se roage 
singur la o parte. Se înnoptase, și El era singur acolo.”„Toată ziua [Isus] slujea mulțimilor care veneau la El și seara sau dimineața devreme, El ieșea în sanctuarul munților pentru comuniune cu Tatăl Său.Adesea lucrarea Sa neîntreruptă și conflictul cu vrăjmășia și învățăturile false ale rabinilor Îl făceau într-atât de cu totul ostenit încât mama și frații 
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Lui și chiar ucenicii se temeau că viața Sa va fi sacrificată. Dar când Se în-torcea de la orele de rugăciune, care încheiau ziua obositoare, ei remarcau privirea plină de pace de pe fața Lui, prospețimea și viața și puterea care păreau să străbată întreaga Sa ființă. De la orele petrecute singur cu Dum-nezeu, El Se întorcea, dimineață după dimineață, pentru a aduce oamenilor lumina cerului.” — Divina Vindecare, pp. 55, 56 (cap. Cu natura și cu Dumnezeu).„Într-o viață complet devotată pentru a face altora bine, Mântuitorul a găsit necesar să Se retragă de la activitatea neîncetată și de la contactul cu nevoile umane, pentru a căuta odihnă și comuniune neîntreruptă cu Tatăl Său. Pe când mulțimea care Îl urma se îndepărta, El mergea în munți și aco-lo, singur cu Dumnezeu, Își vărsa sufletul în rugăciune pentru acești sufe-rinzi, păcătoși și nevoiași.” — Idem., p. 58.
c. Pentru care alt motiv nu a dorit Isus uneori ca renumele Său să 

fie răspândit peste tot? Ioan 7:6, 30; 8:20.

Ioan 7:6, 30: „Isus le-a zis: „Vremea Mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeau-
na vă este prielnică... (30) Ei căutau deci să-L prindă și nimeni n-a pus mâna pe El, 
căci încă nu-I sosise ceasul.”

Ioan 8:20: „Isus a spus aceste cuvinte, pe când învăța pe norod în Templu, în locul 
unde era vistieria; și nimeni n-a pus mâna pe El, pentru că încă nu-I sosise ceasul.”„La timpul Sărbătorii Corturilor, călătoria lui [Hristos] la Ierusalim a fost făcută rapid și în secret. Când a fost îndemnat de frații Lui să Se facă desco-perit în public ca Mesia, răspunsul Său a fost: ,Vremea Mea n-a sosit încă.’ (Ioan 7:6). El Și-a făcut drumul la Ierusalim neobservat și a intrat în cetate neanunțat și neonorat de mulțime.” — Hristos, Lumina lumii, p. 485 (cap. Ultima 
călătorie din Galileea).
Joi  19 noiembrie

5. CÂND AR TREBUI SĂ PĂSTRĂM TĂCEREA

a. Ce ne spune Solomon despre vorbele noastre? Eclesiastul 3:1, 7 
(ultima parte). Cum a exemplificat Hristos acest sfat și cum pu-
tem face și noi la fel?

Eclesiastul 3:1, 7: „Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are 
ceasul lui... (7) ruptul își are vremea lui, și cusutul își are vremea lui; tăcerea își are 
vremea ei, și vorbirea își are vremea ei.”
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„Hristos n-a greșit niciodată în judecata Sa asupra oamenilor sau asupra adevărului. El nu a fost înșelat niciodată de aparențe. El nu a pus niciodată vreo întrebare decât dacă era în mod clar potrivită. El nu a dat niciodată un răspuns decât dacă se potrivea și era chiar la obiect... Hristos nu S-a dus niciodată în extreme, nu Și-a pierdut niciodată auto-controlul sau echilibrul minții sub influența anumitor emoții. El nu a încălcat niciodată legea bunu-lui gust și a discernământului când trebuia să vorbească sau când trebuia să păstreze tăcerea.” — That I May Know Him, p. 178.„Când unii pun întrebări care au rolul doar să aducă în minte confuzie și să semene semințele îndoielii, ei ar trebui să fie sfătuiți să se abțină de la asemenea întrebări. Trebuie să învățăm când să vorbim și când să păstrăm tăcerea, să învățăm să semănăm semințele credinței, să împărțim lumina, nu întunericul.” — Mărturii, vol. 6, p. 69 (cap. Adunările de tabără).
b. Numiți un tip de împrejurare în care este potrivit să rămânem 

tăcuți. Proverbe 27:2.

Proverbe 27:2: „Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale!”„Lepădarea de sine înseamnă... când ai putea să te lauzi pe tine însuți, să păstrezi tăcerea și să lași ca buzele altora să te laude. Lepădarea de sine este a face bine altora când înclinația te îndeamnă să te slujești pe tine însuți și să îți placi ție însuți.” — Idem., vol. 4, p. 521 (cap. Îmbunătățirea talentelor).
c. Cum a exemplificat Isus acest principiu în propria Sa viață ca 

Fiu al omului? Ioan 8:50 (prima parte); 7:18.

Ioan 8:50 p.p.: „Eu nu caut slava Mea...”

Ioan 7:18: „Cine vorbește de la sine caută slava lui însuși; dar cine caută slava 
Celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate.”

Vineri  20 noiembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. De ce nu a permis Hristos demonilor să vorbească?
2. De ce a cerut Isus leprosului să nu spună despre vindecarea lui?
3. De ce a dat Isus instrucțiuni contrare demonizatului vindecat?
4. Din ce motiv nu a vrut Isus ca renumele Său să se răspândească 

peste tot?
5. Când ar trebui să păstrăm tăcerea cu privire la întrebările pe care 

le avem? De ce? 
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          Lecția 9  Sabat, 28 noiembrie 2020

Cine Îl acceptă pe Isus?
„Adevărat, adevărat vă spun, că cine primește pe Acela pe care-l 

trimit Eu, pe Mine Mă primește și cine Mă primește pe Mine, primește 
pe Cel ce M-a trimis pe Mine.” (Ioan 13:20).„Acei care Îl primesc pe Hristos sunt mișcați și supuși prin manifes-tarea dragostei Sale și a umilinței, suferinței și morții Sale în favoarea lor.” — My Life Today, p. 77.
Recomandare pentru studiu: Mărturii, vol. 2, p. 679-681                                                                                (cap. Transferarea comorii pământești).
Duminică  22 noiembrie

1. OAMENII OBIȘNUIŢI ÎL PRIMESC PE MÂNTUITORUL

a. Descrieți atitudinea multor oameni cu privire la Isus și minuni-
le Sale. Marcu 7:37; 5:42 (partea a doua).

Marcu 7:37: „Ei erau uimiți peste măsură de mult și ziceau: „Toate le face de minune; 
chiar și pe surzi îi face să audă, și pe muți, să vorbească.”

Marcu 5:42 u.p.: „... Ei au rămas încremeniți.”„Niciodată mai înainte nu a vorbit cineva cu atâta putere încât să tre-zească gândurile, să aprindă năzuințele, să înalțe fiecare capacitate a trupu-lui, minții și sufletului.”— Educația, p. 81 (cap. Învățătorul trimis de la Dumnezeu).
b. Cum i-au răspuns oamenii obișnuiți lui Isus și slujbei Sale? Mar-

cu 12:37 (ultima parte). De ce?

Marcu 12:37 u.p.: „Și gloata cea mare Îl asculta cu plăcere.”„În mod discret, chiar din copilăria Sa, [Isus] a slujit altora și de aceea, când Și-a început lucrarea public, mulți L-au ascultat cu bucurie.” — Divina 
vindecare, p. 350 (cap. Lucrarea în cămin).
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 „Metoda lui Isus de a predica a fost minunată și atractivă și a fost întot-deauna caracterizată de simplitate. El a dezvăluit misterele împărăției ceru-rilor folosind ilustrații și simboluri cu care ascultătorii Săi erau familiarizați, și oamenii obișnuiți Îl ascultau cu bucurie; pentru că puteau înțelege cuvin-tele Sale.” — Christian Education, p. 126.
Luni  23 noiembrie

2. PRIMIND CUVÂNTUL

a. Ce este reprezentat prin sămânța din parabola semănătorului? 
Marcu 4:14, 15. Unde este semănată sămânța?

Marcu 4:14, 15: „Semănătorul seamănă Cuvântul. Cei înfățișați prin sămânța că-
zută lângă drum sunt aceia în care este semănat Cuvântul, dar, după ce l-au auzit, 
vine Satan îndată și ia Cuvântul semănat în ei.”„Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu și sufletul care îl primește, este considerat a fi născut din nou, nu dintr-o sămânță care putrezește, ci dintr-una care nu putrezește, care este vie și rămâne pe vecie...Sămânța bună a cuvântului cade în inimă și imediat se dă pe față prima dezvoltare a experienței creștine. Această experiență este asemănată cu un fir de iarbă gingaș sau cu un copil mic. Firul de iarbă este frumos și copilul este atractiv, dar dacă nu ar mai exista dezvoltare în continuare, am consi-dera planta ca oprită din creștere și copilul ca pipernicit. Cel proaspăt con-vertit trebuie să progreseze în cunoștință, să crească în har. Hristos privește la copiii Săi și nu este în necunoștință cu privire la modul în care se dezvoltă sămânța.” — The Signs of the Times, 27 martie, 1893.
b. Care sunt cele trei dovezi care indică faptul că sămânța a fost 

semănată într-o inimă receptivă? Marcu 4:20; Luca 8:15.

Marcu 4:20: „Alții, apoi, sunt înfățișați prin sămânța căzută în pământ bun. Aceș-
tia sunt cei ce aud Cuvântul, îl primesc și fac rod: unul treizeci, altul șaizeci și altul 
o sută.”

Luca 8:15: „Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au 
auzit Cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac rod în răbdare.”„Ascultătorul reprezentat de terenul cel bun primește cuvântul ’nu ca și când ar fi cuvântul oamenilor, ci ca și când este adevărul, cuvântul lui 
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Dumnezeu’ (1 Tesaloniceni 2:13). Doar cel care primește Scripturile ca vo-cea lui Dumnezeu vorbindu-i lui personal, este un adevărat învățăcel. El se înfioară în fața cuvântului; pentru el acesta este o realitate vie. El își deschi-de înțelegerea și inima pentru a-l primi.” — Parabolele Domnului Hristos, p. 59 (cap. Ieșit-a semănătorul să semene). „Cuvântul lui Dumnezeu vine adesea în conflict cu trăsăturile de ca-racter ereditare sau cultivate ale omului și cu obiceiurile sale de viață. Dar ascultătorul care are un pământ bun, primind cuvântul, acceptă toate condițiile și cerințele sale. Deprinderile, obiceiurile și practicile sale, sunt aduse în supunere față de cuvântul lui Dumnezeu. — Idem., p. 60.
c. Ce arătăm noi dacă păstrăm sau nu cuvintele lui Hristos? Ce 

spune Hristos despre cuvintele Sale? Ioan 14:23, 24.

Ioan 14:23, 24: „Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubește cineva, va păzi cu-
vântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. 
Cine nu Mă iubește nu păzește cuvintele Mele. Și cuvântul pe care-l auziți nu este 
al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis.”„Trebuie să fim aduși în supunere față de Isus Hristos. Nu trebuie să mai trăim în viața noastră de egoism obișnuită, ci Hristos să locuiască în noi. Caracterul Său să fie reprodus în natura noastră. Astfel vom aduce roadele Duhului Sfânt — ,unul treizeci, altul șaizeci și altul o sută’.” — Idem., p. 61.
Marți  24 noiembrie

3. TEMÂNDU-SE DE MÂNTUITOR

a. Care a fost reacția ucenicilor când se aflau în pericol pe mare? 
Cum L-au văzut ei pe Isus după aceea? Marcu 4:38-41.

Marcu 4:38-41: „Și El dormea la cârmă, pe căpătâi. Ucenicii L-au deșteptat și I-au 
zis: „Învățătorule, nu-Ţi pasă că pierim?” El S-a sculat, a certat vântul și a zis mării: 
„Taci! Fără gură!” Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: „Pentru ce 
sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință?” I-a apucat o mare frică și ziceau unii 
către alții: „Cine este Acesta de Îl ascultă chiar și vântul, și marea?”„O tăcere s-a lăsat asupra ucenicilor. Nici chiar Petru nu a mai încercat să își exprime uimirea care îi umplea inima.” — Hristos, Lumina lumii, p. 335 (cap. Taci, fii liniștită!).
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b. Ce au simțit preoții cei mai de seamă cu privire la Isus după ce 
El a curățit templul a doua oară? Ce au vrut ei să facă după ace-
ea? Marcu 11:18.

Marcu 11:18: „Preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au auzit cuvintele aces-
tea, căutau cum să-L omoare, căci se temeau de El, pentru că tot norodul era uimit 
de învățătura Lui.”„Cu trei ani mai înainte, conducătorii templului fuseseră rușinați de fuga lor din fața poruncii lui Isus. Ei se mirau de atunci de propriile lor temeri și de ascultarea lor neîntrebătoare față de un singur Om umil. Ei simțiseră că era im-posibil ca supunerea lor înjositoare să se mai repete. Totuși acum ei erau mai înfricoșați decât înainte și s-au grăbit și mai mult ca să asculte porunca Sa. Nu a fost nimeni care să îndrăznească să pună la îndoială autoritatea Sa. Preoții și negustorii au fugit din prezența Sa, conducându-și turmele înaintea lor...După o perioadă, preoții și conducătorii s-au aventurat înapoi în templu. Când panica s-a diminuat, ei au fost cuprinși de neliniște ca să afle care era următoarea mișcare a lui Isus.” — Idem., p. 591, 592 (cap. Templul curățit din nou).„Fariseii erau complet uluiți și tulburați. Unul pe care ei nu Îl puteau in-timida era Cel care poruncea. Isus Își luase poziția ca apărător al templului. Niciodată mai înainte nu Își asumase El o asemenea autoritate regească. Ni-ciodată mai înainte cuvintele și faptele Lui nu avuseseră o așa mare putere. El făcuse lucrări minunate prin Ierusalim, dar niciodată mai înainte într-o manieră atât de solemnă și impresionantă. În prezența poporului care fuse-se martor la lucrările Sale minunate, preoții și conducătorii nu au îndrăznit să își arate în mod deschis dușmănia față de El. Deși înfuriați și confuzi din cauza răspunsului Său, nu erau capabili să mai îndeplinească ceva în acea zi.” 
— Idem., p. 593. 
c. Descrieți modul în care Dumnezeu dorește să ne temem de El. 

Evrei 12:28.

Evrei 12:28: „Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne 
arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu ev-
lavie și cu frică...”„În vorbirea noastră, în cântarea noastră, în toate activitățile noastre spirituale, trebuie să dăm pe față acel calm și acea demnitate și teamă evla-vioasă care animă pe fiecare adevărat copil al lui Dumnezeu.” – Solii alese,  vol. 3, p. 373 (cap. 54: Cazul Mackin).
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Miercuri  25 noiembrie

4. RESPINGÂNDU-L PE ISUS, CUVÂNTUL

a. Care a fost atitudinea lui Isus față de tânărul conducător bogat? 
Care a fost răspunsul conducătorului? Marcu 10:17-22.

Marcu 10:17-22: „Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la El un 
om care a îngenuncheat înaintea Lui și L-a întrebat: „Bunule Învățător, ce să fac 
ca să moștenesc viața veșnică?” „Pentru ce Mă numești bun?”, i-a zis Isus. „Nimeni 
nu este bun, decât Unul singur: Dumnezeu. Cunoști poruncile: ,Să nu preacurvești; 
să nu ucizi; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să nu înșeli; să cinstești 
pe tatăl tău și pe mama ta.’” El I-a răspuns: „Învățătorule, toate aceste lucruri le-
am păzit cu grijă din tinerețea mea.” Isus S-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: „Îți 
lipsește un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, și vei avea o comoară în cer. 
Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-Mă.” Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a 
plecat întristat de tot, căci avea multe avuții.”„Hristos a privit fix fața tânărului om ca și cum i-ar fi citit viața și cer-cetat caracterul. El îl iubea și tânjea să îi dea acea pace, și acel har, și acea bucurie care i-ar fi schimbat substanțial caracterul. [Hristos] tânjea să vadă în el o inimă smerită și pocăită, conștientă de dragostea supremă pe care trebuie să I-o dea lui Dumnezeu și să își ascundă lipsurile în desăvârșirea lui Hristos.” — Hristos, Lumina lumii, p. 519 (cap. Îți 
mai lipsește un lucru). „[Isus] părăsise totul pentru salvarea omului și l-a chemat pe tânărul bărbat să vină după El și să Îi urmeze exemplul și l-a asigurat că îi va da o comoară în cer. A tresăltat inima tânărului de bucurie la această asigu-rare că urma într-adevăr să aibă o comoară în cer? Oh, nu! Comorile sale pământești erau idolul său; ele eclipsau valoarea moștenirii veșnice.”  
— Mărturii, vol. 2, p. 679 (cap. Transferarea comorii pământești).
b. Numiți un motiv comun pentru care oamenii resping Cuvântul 

lui Dumnezeu. Ioan 8:47; 6:60.

Ioan 8:47: „Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea 
n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu.”

Ioan 6:60: „Mulți din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: „Vorbi-
rea aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere?”
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„[Unii] nu pot suporta ocara de dragul lui Hristos. Când cuvântul lui Dumnezeu le arată unele păcate pe care ei le cultivă sau când cere renunțare la sine sau sacrificiu, ei sunt ofensați. I-ar costa prea mult efort ca să facă o schimbare radicală în viețile lor. Ei privesc la inconveniențele și încercările actuale și uită de realitățile veșnice. Asemenea ucenicilor care L-au părăsit pe Isus, ei sunt gata să spună: ,Vorbirea aceasta este prea de tot; cine poate s-o sufere?’ (Ioan 6:60).”— Parabolele Domnului Hristos, p. 47, 48 (cap. Ieșit-a 
semănătorul să semene).
c. Ce poate face dificil de acceptat Cuvântul? Matei 6:24.

Matei 6:24: „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul și va iubi 
pe celălalt; sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt: nwu puteți sluji lui Dum-
nezeu și lui Mamona.”„O unire cu Hristos... ne costă ceva. Trebuie să aibă loc o lucrare dure-roasă de detașare și de asemenea, o lucrare de atașare. Mândria, egoismul, vanitatea, asemănarea cu lumea – păcatul în toate formele lui – trebuie bi-ruite, dacă vrem să intrăm în unire cu Hristos. Motivul pentru care mulți consideră viața creștină atât de regretabil de grea, motivul pentru care sunt atât de nestatornici, atât de schimbători, este că ei încearcă să se atașeze ei înșiși de Hristos fără a se detașa de acești idoli pe care îi cultivă.” — Credința 
prin care trăiesc, p. 221.
Joi  26 noiembrie

5. ÎL VEI ACCEPTA PE ISUS?

a. Ce chemare ni se adresează fiecăruia dintre noi astăzi? Iosua 
24:15.

Iosua 24:15: „Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți 
să slujiți: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau 
dumnezeilor amoriților, în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea 
vom sluji Domnului.”„Hristos ne-a ales mai întâi, plătind un preț infinit pentru răscumpăra-rea noastră; și cel care crede cu adevărat Îl alege pe Hristos ca primul și ultimul și cel mai bun dintre toate. Dar această unire ne costă ceva. Este o unire de completă dependență, în care intră o ființă mândră. Toți cei care formează această unire trebuie să simtă nevoia lor de sângele ispășitor al 
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lui Hristos. Ei trebuie să treacă printr-o schimbare a inimii. Ei trebuie să își supună propria voință, voinței lui Dumnezeu.” — Solii către tineret, p. 118 (cap. 
Unirea cu Hristos).
b. Unde începe alegerea de a-L urma pe Dumnezeu și ce urmează 

acestei alegeri? Proverbe 23:26.

Proverbe 23:26: „Fiule, dă-Mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile 
Mele!”„Dumnezeu îți cere să-I dai inima ta. Puterile tale, talentele tale, afecțiunile tale, toate ar trebui supuse Lui, ca El să poată lucra în tine voința și înfăptuirea după buna Sa plăcere și să te facă potrivit pentru viața veșnică.Când Hristos locuiește în inimă, sufletul va fi atât de plin de dragostea Sa, de bucuria comuniunii cu El, încât se va uni cu El; și în contemplarea Lui, eul va fi uitat. Dragostea față de Hristos va fi izvorul de acțiune. Acei care simt iubirea constrângătoare a lui Dumnezeu, nu întreabă cât de puțin poa-te fi oferit pentru a satisface cerințele lui Dumnezeu; ei nu cer cel mai scăzut standard, ci țintesc să atingă în mod desăvârșit conformarea cu voința Mân-tuitorului lor.” — My Life Today, p. 7.
Vineri  27 noiembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. De ce Îl ascultau oamenii cu bucurie pe Isus în slujirea Sa publică?
2. Descrieți adevărații învățăcei. Ce conduce toate acțiunile lor?
3. Care erau sentimentele preoților și conducătorilor, după ce Isus a 

curățat templul pentru a doua oară?
4. Care sunt unele motive pentru care oamenii Îl refuză pe Isus și Cu-

vântul Său?
5. Descrieți cât de completă ar trebui să fie predarea noastră de sine. 
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         SABAT, 5 DECEMBRIE 2020

Darul Sabatului întâi pentru 
literatură în AfricaMulțumită generozității donato-rilor noștri în cadrul darului pentru Sabatul întâi pentru literatură și prin harul lui Dumnezeu, există acum două tipografii care funcționează în Afri-ca. În ultimii ani, Conferința Generală a AZȘMR a suportat cheltuieli mari de trans-port a unor pachete imense de Lecții Biblice pentru Sabat și alte publicații trimise prin transport maritim. Dar începând cu primele două trimestre din 2020, frații noștri din Africa sunt binecuvântați să poată tipări și distribui aceste materiale pline de adevăr pe propriul lor continent. Regiunea Africa de Nord tipărește literatură în Rwanda și Regiunea Africa de Sud, în Angola.Ce progres este acesta! Cu sprijin adițional, aceste instituții de publicații vor fi curând capabile să traducă și să producă mai multe publicații în lim-bile africane native.„Mulți sunt gata să cerceteze adevărul, pentru că îngerii lui Dumnezeu le-au pregătit inimile pentru a-l primi. Publicațiile ar trebui să fie distribui-te, scrise în limbajul cel mai clar și mai simplu, explicând subiectele de inte-res vital și făcând de cunoscut lucrurile care urmează să vină asupra lumii. Starea Pământului cere ca lumina să strălucească în întuneric. Nu se va trezi poporul căruia i-au fost încredințate responsabilități sacre și nu va pune deoparte orice nepăsare, orice gelozie, orice înțelegere greșită și nu se vor apuca de lucrare cu energie hotărâtă? Oameni care pretind a fi învățători ai adevărului biblic îi vor asalta pe cei care îmbrățișează adevărul, care nu au experiență în a întâmpina obiecțiile și vor căuta să-i copleșească prin afirmații false și raționamente viclene. Ținând seama de aceasta, cât și din alte motive, este necesar să avem publicații care să explice doctrinele și să întâmpine argumentele celor care obiectează. Dacă acei care vin la credință pot avea o expunere clară a adevărurilor în care se lovește, ei vor fi înarmați cu argumente cu care să-i întâmpine pe împotrivitori și să se apere. În apă-rarea lor, ei vor semăna în mod inconștient semințele adevărului... Dumne-zeu ne-a dat o mare lumină cu privire la adevăruri importante și aceasta trebuie să ajungă în lume.” – The Home Missionary, 1 februarie 1890.Când darul Sabatului întâi este strâns pentru literatura din Africa, vă rugăm să dați cu generozitate ca sufletele prețioase să poată fi întărite în adevărul prezent pentru aceste ultime zile!

  Departamentul de Publicații al Conferinței Generale
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       Lecția 10  Sabat, 5 decembrie 2020

Isus vorbește despre Împărăția Sa
„Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privi-

rile. Nu se va zice: `Uite-o aici` sau `Uite-o acolo!` Căci Împărăția lui 
Dumnezeu este înlăuntrul vostru.” (Luca 17:20, 21).„Împărăția lui Dumnezeu începe în inimă. Nu vă uitați aici sau acolo pentru manifestări ale puterii pământești care să-i marcheze venirea.”  
— Hristos, Lumina lumii, p. 506 (cap. Fără să atragă privirea).
Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, p. 419-425, 509, 510                                                                   (cap. Schimbarea la față, Nu cu arătarea în afară).
Duminică  29 noiembrie

1. O ALUZIE PRECOCE CU PRIVIRE LA SUFERINŢELE  
                                                                               MÂNTUITORULUI

a. Ce întrebări au adresat ucenicii lui Ioan către Isus? Cum au în-
cercat cărturarii și fariseii să Îl deprecieze în ochii poporului? 
Marcu 2:18.

Marcu 2:18: „Ucenicii lui Ioan și fariseii obișnuiau să postească. Ei au venit și au 
zis lui Isus: „Pentru ce ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc, iar ucenicii Tăi nu 
postesc?”„[Fariseii] i-au căutat pe ucenicii lui Ioan Botezătorul și au încercat să îi instige împotriva Mântuitorului. Acești farisei nu acceptaseră misiunea Botezătorului. Ei arătaseră cu dispreț la viața lui cumpătată, la obiceiurile sale simple, la îmbrăcămintea sa aspră și îl declaraseră fanatic...Acum când Isus a venit amestecându-se cu poporul, mâncând și bând la mesele lor, ei Îl acuzau că ar fi lacom și băutor de vin. Chiar acei care fă-ceau această acuzație, erau ei înșiși vinovați. Așa după cum Dumnezeu este reprezentat greșit și îmbrăcat de Satan cu propriile sale atribute, tot astfel solii Domnului au fost prezentați în mod fals de către acești oameni răi.”  
— Hristos, Lumina lumii, p. 275, 276 (cap. Levi-Matei).
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b. Cum a folosit Isus această ocazie pentru a profeți suferințele 
Sale? Marcu 2:19, 20.

Marcu 2:19, 20: „Isus le-a răspuns: „Oare pot posti nuntașii câtă vreme este mi-
rele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot posti. Vor veni zile când va fi luat 
mirele de la ei, și atunci vor posti în ziua aceea.”„Cuvintele lui Hristos evocau o imagine luminoasă, dar deasupra ei se întindea o umbră grea, pe care doar ochiul Său o putea discerne.” — Idem., p. 277.
Luni  30 noiembrie

2. DESCOPERIND UCENICILOR VIITORUL

a. Cum le-a descoperit în mod clar Isus ucenicilor Săi viitorul? 
Marcu 8:31; 9:31.

Marcu 8:31: „Atunci a început să-i învețe că Fiul omului trebuie să pătimească 
mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie 
omorât și după trei zile să învieze.”

Marcu 9:31: „Căci învăța pe ucenicii Săi și zicea: „Fiul omului va fi dat în mâinile 
oamenilor; ei Îl vor omorî, și a treia zi după ce-L vor omorî, va învia.”

b. Care a fost răspunsul lui Petru? Ce au făcut ucenicii în general? 
Marcu 8:32; 9:32.

Marcu 8:32: „Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru însă L-a luat deoparte și 
a început să-L mustre.”

Marcu 9:32: „Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea și se temeau să-L în-
trebe.”

c. Cum a încercat Isus să corecteze obișnuita înțelegere greșită cu 
privire la împărăția Sa? Ioan 18:36. Cum confundă mulți oa-
meni împărăția harului cu împărăția viitoare de slavă?

Ioan 18:36: „Împărăția Mea nu este din lumea aceasta”, a răspuns Isus. „Dacă ar 
fi Împărăția Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în 
mâinile iudeilor, dar, acum, Împărăția Mea nu este de aici.”
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„Astăzi, în lumea religioasă există mulțimi care, după cum cred ei, lucrează pentru întemeierea împărăției lui Hristos ca o stăpânire pământească trecătoa-re. Ei doresc ca să-L facă pe Domnul nostru conducătorul împărățiilor acestei lumi, conducător în sălile ei de judecată și în adunările ei, în instanțele ei le-gislative, în palatele și piețele ei. Ei se așteaptă ca El să conducă prin decrete legale, impuse de autoritatea umană. Cum Hristos nu este acum aici în persoa-nă, ei înșiși vor prelua acțiunea în locul Lui, pentru a exercita legea împărăției Sale. Stabilirea unei astfel de împărății este ceea ce își doreau iudeii în zilele lui Hristos. Ei L-ar fi primit pe Isus, dacă El ar fi fost dornic să instaureze o domnie vremelnică, să impună ceea ce ei considerau ca legi ale lui Dumnezeu și să îi facă interpreți ai voinței Sale și agenți ai autorității Sale. Dar El a spus: ,Împărăția Mea nu este din lumea aceasta.’ (Ioan 18:36). El nu accepta un tron pământesc.” 
— Hristos, Lumina lumii, p. 509, 510 (cap. Fără să atragă privirea).„Acum, ca în zilele lui Hristos, lucrarea împărăției lui Dumnezeu nu e cu cei care pretind în mod vehement recunoaștere și susținere din partea conducătorilor pământești și a legilor omenești, ci cu cei care declară oa-menilor, în Numele Lui, acele adevăruri spirituale care vor lucra în primitori experiența lui Pavel: ,Sunt răstignit împreună cu Hristos: totuși trăiesc; însă nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.’ (Galateni 2:20).” – Idem., p. 510.„Mulți dintre noi sunt pietre dure din carieră. Dar când prindem ade-vărul lui Dumnezeu, influența lui ne mișcă. El ne înalță și înlătură de la noi orice nedesăvârșire și păcat, indiferent de ce natură ar fi. Astfel, suntem pregătiți să Îl vedem pe Împărat în frumusețea Sa și în cele din urmă să ne unim cu îngerii curați și cerești în împărăția de slavă.” — Sfaturi despre sănă-
tate, p. 44 (cap. Răscumpărați de Dumnezeu).
Marți  1 decembrie

3. ÎMPĂRĂŢIA VIITOARE DE SLAVĂ ÎN MINIATURĂ

a. Ce le-a spus Isus ucenicilor despre vederea împărăției Sale vii-
toare? Marcu 9:1.

Marcu 9:1: „El le-a mai zis: „Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care 
nu vor muri până nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venind cu putere.”

b. Cui i-a fost dată o întrezărire a împărăției Sale de slavă? De ce? 
Marcu 9:2-4, 7.

Marcu 9:2-4, 7: „După șase zile, Isus a luat cu El pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și 
i-a dus singuri deoparte pe un munte înalt. Acolo S-a schimbat la față înaintea 
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lor. Hainele Lui s-au făcut strălucitoare și foarte albe, de o albeață pe care niciun 
înălbitor de pe pământ n-o poate da. Ilie li s-a arătat împreună cu Moise și stăteau 
de vorbă cu Isus... (7) A venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui. Și din nor s-a auzit 
un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultați!”„Mântuitorul a văzut tristețea ucenicilor Săi și tânjea să le ușureze ne-cazul prin asigurarea că nu era în zadar credința lor. Nu toți, chiar dintre cei doisprezece, pot primi descoperirile pe care dorește El să le dea. Doar cei trei care trebuie să fie martori la agonia Sa din Ghetsimani au fost aleși să fie cu El pe munte. Acum povara rugăciunii Sale este ca lor să le fie dată o manifestare a slavei pe care El a avut-o la Tatăl înainte să fi fost lumea, ca împărăția Lui să fie descoperită ochilor omenești și ca ucenicii Săi să poată fi întăriți să o privească. El Se roagă ca ei să poată fi martori la o manifestare a divinității Sale, care să îi mângâie în ceasurile supremei Lui agonii prin cunoștința faptului că El este cu siguranță Fiul lui Dumnezeu și că moartea Sa rușinoasă este parte din planul de mântuire...Isus era îmbrăcat cu lumina cerului, așa cum va apărea atunci când va veni ,pentru a doua oară, fără păcat, pentru mântuire.’ Pentru că El va veni ,în slava Tatălui Său cu sfinții îngeri’ (Evrei 9:28; Marcu 8:38). Făgăduința Mântuitorului față de ucenici a fost acum împlinită. Pe munte, împărăția vi-itoare a fost reprezentată în miniatură, — Hristos, Regele, Moise reprezen-tantul sfinților înviați și Ilie al celor înălțați la ceruri.Ucenicii nu înțeleg încă scena; dar se bucură că blândul Învățător, Cel umil și smerit, Cel care pribegea din loc în loc ca un străin lipsit de ajutor, este onorat de cei privilegiați în ceruri. Ei cred că Ilie a venit ca să anunțe domnia lui Mesia și că împărăția lui Hristos este aproape să fie întemeiată pe Pământ. Amintirea temerii și dezamăgirii lor este alungată pentru tot-deauna. Aici, unde slava lui Dumnezeu este descoperită, ei își doresc să mai zăbovească... Ucenicii sunt încrezători că Moise și Ilie au fost trimiși ca să-L protejeze pe Stăpânul lor și să instituie autoritatea Sa ca împărat. Dar înainte de coroană, trebuie să vină crucea.” — Hristos, Lumina lumii,  p. 420-422 (cap. Schimbarea la față).
c. Ce a poruncit Isus ucenicilor cu privire la schimbarea la față? 

Cum a arătat răspunsul lor că nu au înțeles natura împărăției 
Sale? Marcu 9:8-10.

Marcu 9:8-10: „Îndată, ucenicii s-au uitat împrejur și n-au mai văzut pe nimeni, 
decât pe Isus singur cu ei. Pe când se coborau de pe munte, Isus le-a poruncit să 
nu spună nimănui ce au văzut, până va învia Fiul omului dintre cei morți. Ei au 
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păstrat în ei lucrul acesta și se întrebau între ei ce să însemne învierea aceea dintre 
cei morți.”

Miercuri  2 decembrie

4. ILUSTRAŢII ALE ÎMPĂRĂŢIEI HARULUI

a. Descrieți paralela care există între creșterea seminței și 
împărăția lui Dumnezeu. Marcu 4:26-29.

Marcu 4:26-29: „El a mai zis: „Cu Împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când 
aruncă un om sămânța în pământ; fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, 
sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Pământul rodește singur: întâi un 
fir verde, apoi spic, după aceea grâu deplin în spic și, când este coaptă roada, pune 
îndată secera în ea, pentru că a venit secerișul.”„Hristos a folosit alte ilustrații... căutând să întoarcă gândurile lor de la speranța unei împărății lumești către lucrarea harului lui Dumnezeu în su-flet.” — Parabolele Domnului Hristos, p. 62 (cap. Întâi un fir verde, apoi spic). „Încolțirea seminței reprezintă începutul vieții spirituale și dezvoltarea plantei este o ilustrație a dezvoltării caracterului. Nu poate exista viață fără creștere. Planta trebuie fie să crească, fie să moară. Așa cum creșterea ei este silențioasă și imperceptibilă, dar continuă, așa este și creșterea carac-terului...Planta crește primind ceea ce Dumnezeu i-a dat pentru susținerea vieții. În același fel, creșterea spirituală este obținută prin cooperare cu agenții di-vini. La fel cum planta are rădăcina în sol, și noi trebuie să avem rădăcini în Hristos. După cum planta primește razele de soare, roua și ploaia, la fel și noi trebuie să primim Duhul Sfânt.” — Educația, p. 105, 106 (cap. Lecții de viață).
b. Cum este împărăția lui Dumnezeu ca o sămânță a unui grăunte 

de muștar? Marcu 4:30-32.

Marcu 4:30-32: „El a mai zis: „Cu ce vom asemăna Împărăția lui Dumnezeu, sau 
prin ce pildă o vom înfățișa? Se aseamănă cu un grăunte de muștar, care, când este 
semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ, dar, 
după ce a fost semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile și face 
ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui.”„La începuturile ei, împărăția lui Hristos părea umilă și nesemnificativă. Comparativ cu împărățiile pământești, ea părea a fi cea mai neînsemnată 
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dintre toate. Pretenția lui Hristos de a fi împărat era ridiculizată de conducă-torii acestei lumi. Totuși în adevărurile puternice încredințate urmașilor Săi, împărăția Evangheliei deținea o viață divină. Și cât de rapidă era creșterea sa, cât de răspândită influența sa! …La fel, lucrarea harului în inimă este mică la începuturile ei. Un cuvânt este rostit, o rază de lumină este revărsată în suflet, o influență este exercita-tă și acesta este începutul unei noi vieți; și cine poate estima rezultatele ei?” 
— Parabolele Domnului Hristos, p. 77, 78 (cap. Asemenea unui grăunte de muștar). 

 

c. Care vor fi rezultatele creșterii seminței Cuvântului în noi? Ioan 
15:5, 8; 2 Corinteni 5:17.

Ioan 15:5, 8: „Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în Mine și în cine 
rămân Eu aduce multă roadă, căci, despărțiți de Mine, nu puteți face nimic. ... 
(8) Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit și voi veți fi 
astfel ucenicii Mei.”

2 Corinteni 5:17: „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi 
s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”„Dumnezeu dorește să manifeste prin tine sfințenia, bunăvoința, com-pasiunea propriului Său caracter. Totuși Mântuitorul nu a poruncit ucenici-lor să lucreze ca să aducă rod. El le-a spus să rămână în El.” — Hristos, Lumina 
lumii, p. 677 (cap. Să nu vi se tulbure inima).
Joi  3 decembrie

5. ÎMPĂRĂŢIA HARULUI ÎNTEMEIATĂ

a. Cum a procedat Dumnezeu pentru a-Și întemeia împărăția ha-
rului? Romani 5:6-10.

Romani 5:6-10: „Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuve-
nită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, 
dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. 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.”
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„Împărăția harului a fost instituită imediat după căderea omului, când a fost conceput un plan de răscumpărare pentru rasa vinovată. El a existat atunci în intenția și prin făgăduința lui Dumnezeu; și prin credință, oamenii puteau deveni supușii acesteia. Totuși, ea nu a fost în fapt întemeiată până la moartea lui Hristos. Chiar și după ce a intrat în misiunea Sa pământească, Mântuitorul, obosit de încăpățânarea și nerecunoștința oamenilor, putea să Se dea înapoi de la jertfa de pe Calvar. În Ghetsimani, paharul durerii tremu-ra în mâna Lui. El ar fi putut chiar atunci să Își șteargă sudoarea însânge-rată de pe frunte și să lase rasa umană să piară în nelegiuirea ei. Dacă ar fi făcut acest lucru, nu ar mai fi putut exista mântuire pentru oamenii căzuți. Dar când Mântuitorul Și-a dat viața și cu ultima suflare a strigat ,S-a sfârșit,’ atunci împlinirea planului de mântuire a fost asigurată. Făgăduința mântu-irii, făcută perechii păcătoase în Eden, a fost ratificată. Împărăția harului, care existase înainte prin făgăduința lui Dumnezeu, a fost atunci întemeia-tă.” — Marea luptă, p. 347, 348 (cap. Lumină prin întuneric).
b. Cine trebuie incluși în invitația pentru împărăția harului? Cu ce 

insistență trebuie ei invitați? Luca 14:21-23.

Luca 14:21-23: „Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. 
Atunci, stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: ,Du-te degrabă în piețele și 
ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi.’ La urmă, robul a zis: 
,Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc.’ Și stăpânul a zis robului: ,Ieși 
la drumuri și la garduri și, pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intre, ca să mi se umple 
casa.”

Vineri  4 decembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Unde începe împărăția lui Dumnezeu? De ce așteaptă mulți oa-
meni o împărăție vremelnică?

2. Ce principii opuse există în Împărăția lui Dumnezeu în comparație 
cu o împărăție lumească?

3. Cum a fost împărăția viitoare descoperită celor trei ucenici? Cu ce 
scop?

4. Descrieți cum este comparată împărăția harului cu creșterea 
seminței.

5. Când a fost instituită împărăția harului? Când a fost ea întemeiată?
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         Lecția 11  Sabat, 12 decembrie 2020

Proclamând Împărăția
„Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine 

noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.” (Ioan 9:4).„Intrarea triumfală a lui Hristos în Ierusalim a fost o slabă prefigura-re a venirii Sale pe norii cerului cu putere și slavă în mijlocul triumfului îngerilor și bucuria sfinților.” — Hristos, Lumina lumii, p. 580 (cap. Un po-
por blestemat).
Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, p. 529-536, 569-572,   589-593 (cap. Lazăre, vino afară, Împăratul tău vine,  

 Templul curățit din nou).
Duminică  6 decembrie

1. UN TIMP PENTRU FIECARE SCOP

a. Ce a fost întotdeauna în mintea lui Isus când lua în considerare 
lucrarea vieții Sale și cum ar trebui să ne influențeze aceasta pe 
noi? Ioan 9:4; 4:34.

Ioan 9:4: „Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noap-
tea, când nimeni nu mai poate să lucreze.”

Ioan 4:34: „Isus le-a zis: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis și să 
împlinesc lucrarea Lui.”„Viața Mântuitorului pe Pământ nu a fost o viață de tihnă și dedicare Sie Însuși, ci El trudea cu un efort persistent, serios, neobosit pentru mântuirea omenirii pierdute. De la iesle la Calvar, El a urmat calea lepădării de sine și nu a căutat să fie eliberat de sarcinile anevoioase, călătoriile dureroase și grija și munca epuizantă. El a spus: ,Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească și să Își dea viața ca răscumpărare pentru mulți.’ (Matei 20:28). Acesta era marele obiectiv al vieții Sale. Orice altceva era secundar și subordonat acestuia. Hrana și băutura Sa erau a face voia lui Dumnezeu și a încheia lucrarea Sa. Eul și propriul interes nu făceau parte din lucrarea Sa.Tot astfel, cei care sunt părtași la harul lui Hristos vor fi gata să facă orice sacrificiu pentru ca alții pentru care El a murit, să poată avea parte de darul ceresc.” — Calea către Hristos, p. 78 (cap. Viața și faptele noastre).
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b. Care a fost răspunsul lui Isus când I se cerea să facă lucruri care 
ar fi scurtat timpul Său de lucru? Ioan 7:6, 8.

Ioan 7:6, 8: „Isus le-a zis: „Vremea Mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna 
vă este prielnică. ... (8) Suiți-vă voi la praznicul acesta; Eu încă nu Mă sui la praz-
nicul acesta, fiindcă nu Mi s-a împlinit încă vremea.”

Luni  7 decembrie

2. CAPODOPERA MINUNILOR

a. Ce a îngăduit Dumnezeu să i se întâmple unuia dintre cei mai 
apropiați prieteni ai lui Isus, și când a mers Isus să îl vadă? Ioan 
11:14, 17.

Ioan 11:14, 17: „Atunci, Isus le-a spus pe față: „Lazăr a murit... (17)  Când a venit, 
Isus a aflat că Lazăr era de patru zile în mormânt.”„Dacă ar fi fost Hristos în camera bolnavului, Lazăr nu ar fi murit; pen-tru că Satan nu ar fi avut nicio putere asupra lui. Moartea nu și-ar fi putut în-drepta săgeata asupra lui Lazăr în prezența Dătătorului de viață. De aceea, Hristos a rămas la distanță. El a îngăduit ca vrăjmașul să își exercite puterea sa, ca El să îl poată respinge, ca pe un vrăjmaș învins.” — Hristos, Lumina lumii, p. 528 (cap. Lazăre, vino afară).„Dacă l-ar fi refăcut din boală la sănătate, minunea care este cea mai evidentă  dovadă a caracterului Său divin, nu ar fi fost înfăptuită.” — Idem.
b. Ce a făcut Isus apoi? Ioan 11:38-44.

Ioan 11:38-44: „Isus S-a înfiorat din nou în Sine și S-a dus la mormânt. Mormân-
tul era o peșteră, la intrarea căreia era așezată o piatră. „Dați piatra la o parte”, 
a zis Isus. Marta, sora mortului, I-a zis: „Doamne, miroase greu, căci este mort de 
patru zile.” Isus i-a zis: „Nu ți-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dum-
nezeu?” Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Și Isus a ridicat ochii în sus 
și a zis: „Tată, Îți mulțumesc că M-ai ascultat. Știam că totdeauna Mă asculți, dar 
vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu M-ai trimis.” 
După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: „Lazăre, vino afară!” Și mortul 
a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un 
ștergar. Isus le-a zis: „Dezlegați-l și lăsați-l să meargă.”„Hristos ar fi putut să comande pietrei să se dea deoparte și ea ar fi as-
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cultat de glasul Său. El ar fi putut porunci îngerilor care erau aproape de El să facă acest lucru. La porunca Lui, mâini invizibile ar fi înlăturat piatra. Dar ea trebuia să fie dată deoparte de mâini omenești. Astfel, Hristos a arătat că omenirea trebuie să coopereze cu divinitatea. Ceea ce poate să facă puterea omenească, nu este chemată să facă puterea divină. Dumnezeu nu îl scutește pe om de ajutorul pe care trebuie să îl dea. El îl întărește, cooperează cu el, atunci când folosește puterile și capacitățile date lui.” — Idem., p. 535.
c. Care a fost reacția preoților și conducătorilor? Ioan 11:47-54.

Ioan 11:47-54: „Atunci, preoții cei mai de seamă și fariseii au adunat soborul și 
au zis: „Ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă-L lăsăm așa, toți vor 
crede în El și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru, și neamul.” Unul din 
ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: „Voi nu știți nimic; oare nu vă 
gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară 
tot neamul?” Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci, fiindcă era mare preot în anul 
acela, a prorocit că Isus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neamul 
acela, ci și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Din 
ziua aceea, au hotărât să-L omoare. De aceea Isus nu mai umbla pe față printre 
iudei, ci a plecat de acolo în ținutul de lângă pustie, într-o cetate numită Efraim, și 
a rămas acolo împreună cu ucenicii Săi.”„Mulți dintre cei care au fost martori la învierea lui Lazăr au fost conduși să creadă în Isus. Dar ura preoților împotriva Lui, s-a intensificat... Ei erau mai mult ca oricând, hotărâți să pună capăt lucrării lui Hristos...Până aici, saducheii nu încurajaseră planul de a-L omorî pe Hristos. Dar după învierea lui Lazăr, ei au hotărât că doar prin moartea Sa puteau fi oprite condamnările Sale neînfricate la adresa lor.” — Idem., p. 537, 538 (cap. 
Uneltirile preoților). „Capodopera minunilor lui Hristos – învierea lui Lazăr – pecetluise ho-tărârea preoților de a scăpa lumea de Isus și de lucrările Sale minunate, care le distrugeau rapid influența asupra poporului.” — Istoria faptelor apostolilor, p. 66 (cap. La poarta templului).
Marți  8 decembrie

3. DE CE O INTRARE TRIUMFALĂ?

a. Descrieți pregătirile pentru sosirea lui Isus în Ierusalim pentru 
ultima dată. Marcu 11:1-10.
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Marcu 11:1-10: „Când s-au apropiat de Ierusalim și au fost lângă Betfaghe și Be-
tania, înspre Muntele Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi și le-a zis: 
„Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Îndată ce veți intra în el, veți găsi un mă-
găruș legat, pe care n-a încălecat încă niciun om; dezlegați-l și aduceți-Mi-l. Dacă 
vă va întreba cineva: ,Pentru ce faceți lucrul acesta?’ să răspundeți: ,Domnul are 
trebuință de el.’ Și îndată îl va trimite înapoi aici.” Ucenicii s-au dus, au găsit mă-
gărușul legat afară, lângă o ușă, la cotitura drumului, și l-au dezlegat. Unii din 
cei ce stăteau acolo le-au zis: „Ce faceți? De ce dezlegați măgărușul acesta?” Ei au 
răspuns cum le poruncise Isus. Și i-au lăsat să plece. Au adus măgărușul la Isus, și-
au aruncat hainele pe el și Isus a încălecat pe el. Mulți oameni își așterneau hainele 
pe drum, iar alții presărau ramuri pe care le tăiaseră de pe câmp. Cei ce mergeau 
înainte și cei ce veneau după Isus strigau: „Osana! Binecuvântat este cel ce vine în 
Numele Domnului! Binecuvântată este Împărăția care vine, Împărăția părintelui 
nostru David! Osana în cerurile preaînalte!”

b. Care dintre profețiile Vechiului Testament au fost împlinite de 
Hristos când a îngăduit ca să fie primit ca un rege? Isaia 
62:10,11; Zaharia 9:9.

Isaia 62:10,11: „Treceți, treceți pe porți! Pregătiți o cale poporului! Croiți, croiți 
drum, dați pietrele la o parte! Ridicați un steag peste popoare! Iată ce vestește 
Domnul până la marginile pământului: „Spuneți fiicei Sionului: ,Iată, Mântuitorul 
tău vine; iată, plata este cu El și răsplătirile merg înaintea Lui.’”

Zaharia 9:9: „Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! 
Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe 
un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe.”

c. Care a fost reacția poporului la acest eveniment? Matei 21:10; 
Luca 19:39. Cum a influențat aceasta viitorul lui Isus?

Matei 21:10: „Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fieca-
re zicea: „Cine este acesta?”

Luca 19:39: „Unii farisei din norod au zis lui Isus: „Învățătorule, ceartă-Ţi ucenicii!”„Acei care au fost odată orbi... sunt primii care deschid drumul în aceas-tă procesiune minunată... Unul pe care El l-a înviat din morți conduce ani-malul pe care stă El. Cei odată surzi și muți, cu urechile deschise și limbile dezlegate, ajută la intensificarea strigătelor vesele de osanale. Cei infirmi, cu pași energici și inimile pline de recunoștință, sunt acum cei mai activi în a rupe ramuri de palmier și a le presăra în calea Lui, ca un tribut de onoare la 
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adresa puternicului Vindecător. Leprosul, cel care a auzit cuvintele înspăi-mântătoare ale preotului: ,Necurat,’ ... este acolo... Demonizatul este acolo, fără a mai avea acum vreun cuvânt smuls prin forță de pe buzele lui, de către puterea lui Satan.” — Christ Triumphant, p. 253.„Din mulțimile adunate ca să participe la Paște, mii merg să Îl întâmpine pe Isus. Ei salută fluturând ramuri de palmier și izbucnind în cântece sfinte. Preoții de la temple sună din trâmbiță pentru serviciul de seară, însă doar puțini sunt care să răspundă și conducătorii își spun unul altuia alarmați: ,Lumea merge după El.’Niciodată mai înainte în viața Sa pământească, nu a permis Isus o astfel de demonstrație. El prevedea limpede rezultatul. Urma să Îl aducă la cruce...Evenimentele asociate cu intrarea aceasta triumfală urma să fie conversația fiecărei limbi și urma să Îl aducă pe Isus în gândul tuturor. După răstignirea Sa, mulți urma să rememoreze aceste evenimente în legătura lor cu judecata și moartea Sa. Ei urma să fie conduși să cerceteze profețiile și să fie convinși că Isus era Mesia; și în toate ținuturile, convertiții la credință urma să se înmulțească.” — Hristos, Lumina lumii, p. 571 (cap. Împăratul tău vine).
Miercuri  9 decembrie

4. URMĂTORUL PAS SPRE CRUCE

a. Care a fost unul dintre primele lucruri pe care le-a făcut Isus 
când a intrat în Ierusalim? Marcu 11:15-17.

Marcu 11:15-17: „Au ajuns în Ierusalim și Isus a intrat în Templu. A început să scoa-
tă afară pe cei ce vindeau și cumpărau în Templu; a răsturnat mesele schimbătorilor 
de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun 
vas prin Templu. Și-i învăța și zicea: „Oare nu este scris: ,Casa Mea se va chema o casă 
de rugăciune pentru toate neamurile’? Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.”„La începutul slujirii Sale, Hristos alungase de la templu pe cei care îl în-tinau prin tranzacțiile lor nesfințite; și purtarea Lui severă și divină aprinse-se groaza în inimile comercianților intriganți. La încheierea misiunii Sale, El a revenit în templu și l-a găsit la fel de profanat ca înainte. Starea lucrurilor era chiar mai rea decât înainte...Indignarea lui Isus a fost provocată; El știa că sângele Său, care urma să fie în curând vărsat pentru păcatele lumii, urma să fie tot la fel de puțin apreciat de preoți și bătrâni cum era sângele animalelor pe care îl vărsau în continuu...Hristos a vorbit cu o putere care a mișcat poporul ca o furtună puter-nică: ,Este scris, Casa Mea se va numi o casă de rugăciune; dar voi ați făcut 
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din ea o peșteră de tâlhari.’ Glasul Său a răsunat ca o trâmbiță prin templu. Neplăcerea de pe fața Sa semăna cu un foc mistuitor. Cu autoritate, El a po-runcit: ,Luați deci, aceste lucruri de aici.’ (Ioan 2:16).” — Hristos, Lumina lumii, p. 589–591 (cap. Templul curățit din nou).
b. Care a fost reacția preoților? De ce s-au simțit ei astfel? Marcu 11:18.

Marcu 11:18: „Preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au auzit cuvintele aces-
tea, căutau cum să-L omoare, căci se temeau de El, pentru că tot norodul era uimit 
de învățătura Lui.”„Fariseii erau complet nedumeriți și tulburați. Unul pe care ei nu Îl puteau intimida, era Cel care poruncea. Isus Își luase funcția de păzitor al templului. Niciodată mai înainte nu Și-a atribuit o asemenea autoritate regească. Nicio-dată mai înainte nu avuseseră cuvintele și acțiunile Sale o așa mare putere. El făcuse lucrări minunate prin Ierusalim, dar niciodată mai înainte nu acționase El într-un mod atât de solemn sau impresionant. În prezența poporului, care fusese martor la lucrările Lui minunate, preoții și conducătorii nu au îndrăz-nit să Îi arate vrăjmășie deschisă. Deși înfuriați și confuzi la răspunsul Său, ei au fost incapabili să mai realizeze ceva în acea zi.” — Idem., p. 593.
c. Ce a făcut Isus ca să evite un nou conflict în acest timp? Marcu 

11:19.

Marcu 11:19: „Ori de câte ori se însera, Isus ieșea din cetate.”

Joi  10 decembrie

5. ISUS PROFEŢEȘTE DIN NOU MOARTEA SA

a. Relatați parabola pe care a prezentat-o apoi Isus poporului. 
Marcu 12:1-11.

Marcu 12:1-11: „Isus a început pe urmă să le vorbească în pilde. „Un om a sădit 
o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn, apoi a 
arendat-o unor vieri și a plecat din țară. La vremea roadelor, a trimis la vieri un 
rob ca să ia de la ei din roadele viei. Vierii au pus mâna pe el, l-au bătut și l-au 
trimis înapoi cu mâinile goale. A trimis iarăși la ei un alt rob; ei l-au rănit la cap 
și l-au batjocorit. A mai trimis un altul, pe care l-au omorât, apoi a trimis mulți 
alții, dintre care pe unii i-au bătut, iar pe alții i-au omorât. Mai avea un singur fiu 
preaiubit; la urmă, l-a trimis și pe el la ei. ,Vor primi cu cinste pe fiul meu’, zicea el. 
Dar vierii aceia au zis între ei: ,Iată moștenitorul, veniți să-l omorâm, și moșteni-
rea va fi a noastră.’ Și au pus mâna pe el, l-au omorât și i-au aruncat trupul afară 
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din vie. Acum ce va face stăpânul viei? Va veni, va nimici pe vierii aceia și via o va 
da altora. Oare n-ați citit locul acesta din Scriptură: ,Piatra pe care au lepădat-o 
zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru, și este 
minunat în ochii noștri’?”

b. Care a fost reacția conducătorilor lui Israel? De ce? Marcu 12:12.

Marcu 12:12: „Ei căutau să-L prindă, dar se temeau de norod. Pricepuseră că 
împotriva lor spusese Isus pilda aceasta. Și L-au lăsat și au plecat.”„Vorbitorii nu pricepuseră inițial aplicația parabolei, dar acum au văzut că ei își pronunțaseră propria condamnare. În parabolă, stăpânul Îl reprezintă pe Dumnezeu, via, națiunea iudaică și moștenirea, legea divină care era protecția lor. Turnul era un simbol al templului. Stăpânul viei a făcut tot ce era necesar pentru prosperitatea ei. ,Ce aș mai fi putut face viei mele,’ spune el, ,și nu i-am făcut?’ (Isaia 5:4). Astfel era reprezentată grija neobosită a lui Dumnezeu pen-tru Israel. Și la fel cum vierii trebuia să îi înapoieze stăpânului partea cuvenită din roadele viei, la fel și poporul lui Dumnezeu trebuia să Îl onoreze printr-o viață corespunzătoare privilegiilor lor sacre. Dar așa cum vierii omorâseră pe slujitorii pe care stăpânul i-a trimis la ei după roade, la fel și evreii dăduseră la moarte profeții pe care Dumnezeu i-a trimis la ei pentru pocăință. Sol după sol fusese ucis. Până aici aplicația parabolei nu putea fi pusă sub semnul între-bării și în ceea ce urma, nu era cu nimic mai puțin evidentă. În preaiubitul fiu pe care stăpânul viei l-a trimis în cele din urmă la robii săi neascultători și pe care ei au pus mâna și l-au omorât, preoții și conducătorii au văzut o imagine clară a lui Isus și a destinului Său nemijlocit. Ei deja plănuiau să Îl ucidă pe Cel pe care Tatăl Îl trimisese la ei într-un ultim apel. În pedeapsa aplicată vierilor nerecunoscători era portretizată osânda celor care urma să Îl dea pe Hristos la moarte.” — Hristos, Lumina lumii, p. 596, 597 (cap. Templul curățit din nou). 
Vineri  11 decembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Care era marele scop al vieții lui Isus?
2. Cum a grăbit învierea lui Lazăr venirea împărăției?
3. Cum urma intrarea triumfală să convingă sufletele despre divini-

tatea lui Isus?
4. Care a fost rezultatul curățirii templului de către Isus pentru a 

doua oară?
5. Ce imagine distinctă a fost prezentată preoților și conducătorilor 

prin parabola viei? Cum au reacționat ei?
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         Lecția 12  Sabat, 19 decembrie 2020

Părăsit de prieteni și dușmani
„Atunci toți ucenicii L-au părăsit și au fugit.” (Marcu 14:50).„[Fiul lui Dumnezeu] a fost îndurerat, a fost disprețuit și respins, un om al durerii și obișnuit cu suferința. Maiestatea cerului a trebuit să pă-răsească locul lucrării Sale din nou și din nou deoarece Satan Îi zdrobea călcâiul și în cele din urmă răutatea lui Satan și-a atins puterea maximă atunci când acesta a inspirat și a controlat mințile oamenilor răi ca să-L răstignească.” — Christ Triumphant, p. 248.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, p. 698-715 (cap. Înaintea lui  
                                                                                       Ana și a curții de judecată a lui Caiafa).
Duminică  13 decembrie

1. TRĂDAT DE UN PRIETEN

a. Cum L-a trădat Iuda pe Isus? Marcu 14:10, 11, 43-46.

Marcu 14:10, 11, 43-46: „Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, s-a dus 
la preoții cei mai de seamă, ca să le vândă pe Isus. Când au auzit ei lucrul acesta, 
s-au bucurat și i-au făgăduit bani. Și Iuda căuta un prilej nimerit ca să-L dea în 
mâinile lor... (43-46) Și îndată, pe când vorbea El încă, a venit Iuda, unul din cei 
doisprezece, și împreună cu el a venit o mulțime de oameni cu săbii și cu ciomege, 
trimiși de preoții cei mai de seamă, de cărturari și de bătrâni. Vânzătorul le dăduse 
semnul acesta: „Pe care-L voi săruta, Acela este; să-L prindeți și să-L duceți sub 
pază.” Când a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Isus și I-a zis: „Învățătorule!” Și L-a 
sărutat mult. Atunci, oamenii aceia au pus mâna pe Isus și L-au prins.”„Cazul lui Iuda mi-a fost prezentat ca o lecție pentru toți. Iuda a fost cu Hristos de-a lungul întregii perioade a slujirii publice a Mântuitorului. El a avut tot ceea ce Hristos ar fi putut să-i dea. Dacă el și-ar fi folosit capacitățile cu cea mai serioasă sârguință, el și-ar fi putut spori talentele. Dacă ar fi cău-tat să fie o binecuvântare, în loc de a fi un om care punea la îndoială critica și era egoist, Domnul l-ar fi folosit pentru înaintarea împărăției Sale. Dar Iuda era un speculant. El gândea că poate să coordoneze finanțele bisericii și prin istețimea sa în afaceri, să obțină câștig. El era cu inima împărțită. El iubea lauda lumii. El refuza să renunțe la lume pentru Hristos. El nu și-a legat  



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2020 85

niciodată interesele veșnice de Hristos. El avea o religie superficială și de aceea el L-a speculat pe Stăpânul său și L-a trădat preoților, fiind pe deplin convins că Hristos nu va îngădui să fie prins.” — Comentarii biblice ale AZȘ [Comentarii E. G. White], vol. 5, p. 1101, 1102. (Matei cap. 26)
b. Cum a fost profețit acest lucru? Psalmii 41:9.

Psalmii 41:9: „Chiar și acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrede-
rea și care mânca din pâinea mea, ridică și el călcâiul împotriva mea.”

Luni  14 decembrie

2. PĂRĂSIT DE UN PRIETEN APROPIAT

a. Când Isus le-a zis ucenicilor că toți se vor poticni din cauza Lui, 
ce a insistat Petru? Ce detalii suplimentare i-a oferit Isus?  
Marcu 14:27-31.

Marcu 14:27-31: „Isus le-a zis: „În noaptea aceasta, toți veți avea un prilej de po-
ticnire, pentru că este scris: ,Voi bate Păstorul, și oile vor fi risipite.’ Dar, după ce voi 
învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.” Petru i-a zis: „Chiar dacă toți ar avea 
un prilej de poticnire, eu nu voi avea.” Și Isus i-a zis: „Adevărat îți spun că astăzi, 
chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de 
Mine de trei ori.” Dar Petru I-a zis cu și mai multă tărie: „Chiar dacă ar trebui să mor 
împreună cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” Și toți ceilalți au spus același lucru.”

b. Cum s-au împlinit cuvintele lui Isus? Marcu 14:66-72.

Marcu 14:66-72: „Pe când stătea Petru jos în curte, a venit una din slujnicele mare-
lui preot. Când a văzut pe Petru încălzindu-se, s-a uitat țintă la el și i-a zis: „Și tu erai 
cu Isus din Nazaret!” El s-a lepădat și a zis: „Nu știu, nici nu înțeleg ce vrei să zici.” 
Apoi a ieșit în pridvor. Și a cântat cocoșul. Când l-a văzut slujnica, a început iarăși să 
spună celor ce stăteau acolo: „Acesta este unul dintre oamenii aceia.” Și el s-a lepădat 
din nou. După puțină vreme, cei ce stăteau acolo au zis iarăși lui Petru: „Nu mai înca-
pe îndoială că ești unul din oamenii aceia, căci ești galileean și graiul tău seamănă 
cu al lor.” Atunci, el a început să se blesteme și să se jure: „Nu cunosc pe Omul acesta 
despre care vorbiți!” Îndată a cântat cocoșul a doua oară. Și Petru și-a adus aminte 
de vorba pe care i-o spusese Isus: „Înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepă-
da de Mine de trei ori.” Și, gândindu-se la acest lucru, a început să plângă.”„Petru L-a urmat pe Domnul său după ce a fost trădat. El era neliniștit să vadă ce se va întâmpla cu Isus. Dar când a fost acuzat că era unul dintre uce-nicii Săi, teama pentru propria sa siguranță, l-a condus să declare că el nu-L 
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cunoștea pe acel om. Ucenicii erau remarcați pentru puritatea limbajului lor și Petru, ca să îi convingă pe acuzatorii săi că nu era unul dintre ucenicii lui Hristos, a negat acuzația de trei ori cu blesteme și jurăminte.” — Experiențe și 
viziuni, p. 169 (cap. Judecarea lui Hristos).„Când cântatul cocoșului i-a amintit de cuvintele lui Hristos, surprins și șocat de ceea ce tocmai făcuse, s-a întors și a privit la Stăpânul lui. În acel moment, Hristos a privit la Petru și dincolo de privirea aceea îndurerată, în care erau amestecate milă și dragoste față de el, Petru s-a înțeles pe sine însuși. El a ieșit afară și a plâns cu amar. Acea privire a lui Hristos, i-a frânt inima. Petru a ajuns la punctul de cotitură și s-a pocăit cu amar de păcatul lui. Privirea lui Hristos, i-a asigurat iertarea.” — Parabolele Domnului Hristos,  p. 152, 154 (cap. Doi închinători).
c. Cum au exprimat scriitorii Vechiului Testament acest senti-

ment de abandonare? Psalmii 88:8 (prima parte); 69:8; Iov 
19:13, 14. De ce a îngăduit Isus acest lucru?

Psalmii 88:8 p.p.: „Ai îndepărtat de la mine pe toți prietenii mei...” 

Psalmii 69:8: „Am ajuns un străin pentru frații mei și un necunoscut pentru fiii 
mamei mele.”

Iov 19:13, 14: „A depărtat pe frații mei de la mine, și prietenii mei s-au înstrăinat 
de mine. Rudele mele m-au părăsit, și cei mai de aproape ai mei m-au uitat.”„Ca să-i salveze pe păcătoși, Hristos a părăsit căminul Său din cer și a venit pe pământ ca să sufere și să moară. Pentru aceasta a trudit El și a ago-nizat și s-a rugat, până când, cu inima frântă și părăsit de cei pe care venise să îi salveze, El Și-a dat viața pe Calvar.” — The Sanctified Life, p. 82.„Nimic altceva decât iubirea veșnică, răscumpărătoare, care va rămâne pentru totdeauna un mister, nu L-ar fi putut determina pe Hristos să Își pără-sească onoarea și maiestatea din ceruri și să vină într-o lume păcătoasă, pentru a fi neglijat, disprețuit și respins de cei pe care venise să îi mântuiască și în cele din urmă să sufere pe cruce.” — Mărturii, vol. 2, p. 207 (cap. Suferințele lui Hristos).
Marți  15 decembrie

3. DISPREŢUIT ȘI RESPINS DE OAMENI

a. Ce s-a întâmplat cu martorii care au fost aduși de preoții cei mai 
de seamă ca să mărturisească împotriva lui Hristos? Marcu 
14:55-59.
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Marcu 14:55-59: „Preoții cei mai de seamă și tot soborul căutau vreo mărturie 
împotriva lui Isus, ca să-L omoare, dar nu găseau niciuna. Pentru că mulți făceau 
mărturisiri mincinoase împotriva Lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau. Unii 
s-au sculat și au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva Lui și au zis: „Noi L-am 
auzit zicând: ,Eu voi strica Templul acesta, făcut de mâini omenești, și în trei zile 
voi ridica un altul, care nu va fi făcut de mâini omenești.’” Nici chiar în privința 
aceasta nu se potrivea mărturisirea lor.”„Martori mincinoși au fost mituiți ca să-L acuze pe Isus că ar fi instigat rebeliune și ar fi căutat să înființeze o stăpânire separată. Dar mărturiile lor s-au dovedit a fi ambigue și contradictorii. La interogatoriu, ei și-au falsificat propriile afirmații...Cuvintele lui Hristos au fost prezentate în mod eronat. Dacă ei le-ar fi ra-portat exact așa cum le-a rostit El, ei nu ar fi putut garanta condamnarea Sa nici chiar de către Sinedriu.” — Hristos, Lumina lumii, p. 705, 706 (cap. Înaintea 
lui Ana și a curții de judecată a lui Caiafa).
b. Când a fost întrebat dacă El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, 

care a fost răspunsul lui Isus? Cum a întâmpinat Marele Preot 
aceste cuvinte? Marcu 14:61-64.

Marcu 14:61-64: „Isus tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot L-a întrebat 
iarăși și I-a zis: „Ești Tu Hristosul, Fiul Celui Binecuvântat?” „Da, sunt”, i-a răspuns 
Isus. „Și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii ceru-
lui.” Atunci, marele preot și-a rupt hainele și a zis: „Ce nevoie mai avem de martori? 
Ați auzit hula. Ce vi se pare?” Toți L-au osândit să fie pedepsit cu moartea.”„Convingere amestecată cu patimă, l-a condus pe Caiafa să acționeze așa cum a făcut-o. El era furios pe el însuși pentru faptul că a crezut cuvintele lui Hristos și în loc să își predea inima sub un adânc simțământ al adevărului și să mărturisească faptul că Isus era Mesia, el și-a sfâșiat hainele sale preoțești în semn de împotrivire hotărâtă. Acest gest avea o semnificație profundă. Puțin a realizat Caiafa însemnătatea lui. În acest gest, făcut pentru a-i influența pe judecători și a obține condamnarea lui Hristos, marele preot s-a condamnat pe el însuși. Prin legea lui Dumnezeu, el era descalificat de la preoție. El și-a pronunțat asupra lui însuși sentința de moarte.” — Idem., p. 708.
c. Cum a fost profeția lui Isaia împlinită în judecata lui Isus? Isaia 

53:3,7.

Isaia 53:3, 7: „Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu sufe-
rința, era așa de disprețuit, că îți întorceai fața de la El, și noi nu L-am băgat în 
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seamă... (7) Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe ca-
re-l duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.”„Priviți la Cel care cu un singur cuvânt ar fi putut să cheme legiuni de în-geri în ajutorul Său, cum este supus batjocurii și glumelor, insultei și urii. El Se oferă pe Sine ca jertfă pentru păcat. Când este insultat, nu amenință; când este acuzat pe nedrept, El nu Își deschide gura. El Se roagă pe cruce pentru ucigașii Săi. El moare pentru ei; El plătește un preț infinit pentru fiecare din ei. El poartă pedeapsa păcatelor omului fără nicio murmurare. Și această victimă care nu se plânge, este Fiul lui Dumnezeu.” — Lift Him Up, p. 233.
Miercuri  16 decembrie

4. PĂRĂSIT DE CINEVA CARE FĂCEA PE PLACUL POPORULUI

a. Care a fost atitudinea lui Pilat cu privire la tăcerea lui Isus? 
Marcu 15:2-5.

Marcu 15:2-5: „Pilat L-a întrebat: „Ești Tu Împăratul iudeilor?” „Da, sunt”, i-a răs-
puns Isus. Preoții cei mai de seamă Îl învinuiau de multe lucruri. Pilat L-a întrebat 
din nou: „Nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri Te învinuiesc ei!” Isus n-a mai dat 
niciun răspuns, lucru care a mirat pe Pilat.”„[Pilat] nu credea că prizonierul ar fi complotat împotriva stăpânirii. Blândețea și înfățișarea Sa umilă erau deopotrivă în contradicție cu acuzația față de El. Pilat era convins că o intrigă profundă fusese pusă la cale pentru a distruge un om nevinovat care stătea în calea demnitarilor iudei. Întor-cându-se către Isus, L-a întrebat: ,Ești Tu Împăratul iudeilor?’ Mântuitorul a răspuns: ,Tu ai spus.’ Și în timp ce vorbea, fața I S-a luminat ca și când o rază de soare ar fi strălucit asupra ei.” — Hristos, Lumina lumii, p. 726 (cap. În sala de 
judecată a lui Pilat).
b. Cum a încercat Pilat să Îl salveze pe Hristos? Marcu 15:6-11.

Marcu 15:6-11: „La fiecare Praznic al Paștelor, Pilat le slobozea un întemnițat, pe 
care-l cereau ei. În temniță era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarășii 
lui din pricina unui omor pe care-l săvârșiseră într-o răscoală. Norodul s-a suit și 
a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea totdeauna. Pilat le-a 
răspuns: „Voiți să vă slobozesc pe Împăratul iudeilor?” Căci pricepuse că preoții cei 
mai de seamă din pizmă Îl dăduseră în mâna lui. Dar preoții cei mai de seamă au 
ațâțat norodul să ceară lui Pilat să le slobozească mai bine pe Baraba.”
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„Pilat ... și-a amintit de un obicei de care putea să se slujească pentru a obține eliberarea lui Hristos. Era un obicei ca la această sărbătoare să se elibereze un prizonier pe care îl alegea poporul. Acest obicei era o invenție păgână; nu era nicio umbră de dreptate în el, dar era foarte apreciat de iudei. Autoritățile romane din acel timp țineau închis un prizonier numit Baraba, care era condamnat la moarte. Sub acoperirea unui entuziasm re-ligios, el era un ticălos împietrit și fără nădejde, predispus la răzvrătire și cruzime. Oferindu-i poporului posibilitatea să aleagă între acest om și ne-vinovatul Mântuitor, Pilat s-a gândit că va trezi în ei simțul dreptății. El spe-ra să câștige simpatia lor față de Isus, în ciuda preoților și conducătorilor.”  
— Hristos, Lumina lumii, p. 733 (cap. În sala de judecată a lui Pilat).
c. Deși Pilat era convins că Hristos era nevinovat, ce a făcut el? De 

ce? Marcu 15:12-15; Matei 27:24.

Marcu 15:12-15: „Pilat a luat din nou cuvântul și le-a zis: „Dar ce voiți să fac cu 
Acela pe care-L numiți Împăratul iudeilor?” Ei au strigat din nou: „Răstignește-L!” 
„Dar ce rău a făcut?” le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige și mai tare: „Răstig-
nește-L!” Pilat a vrut să facă pe placul norodului și le-a slobozit pe Baraba, iar pe 
Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat să fie răstignit.”

Matei 27:24: „Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă 
zarvă, a luat apă, și-a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: „Eu sunt nevinovat 
de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră!”„Pilat tânjea să Îl elibereze pe Isus. Dar el vedea că nu poate face acest lucru și în același timp să își păstreze propria poziție și onoare. Decât să își piardă puterea sa lumească, el a ales să sacrifice o viață nevinovată. Cât de mulți, ca să evite pierdere sau suferință, sacrifică, în același fel, principiul. Conștiința și datoria le indică o cale, dar interesul personal le indică o altă cale.” — Conflict and Courage, p. 324.
Joi  17 decembrie

5. DUMNEZEU NU NE PĂRĂSEȘTE NICIODATĂ

a. Cum s-a manifestat umanitatea lui Isus în momentele în care 
murea? Marcu 15:34. Cum a fost Hristos capabil să obțină 
biruința asupra sentimentului de a fi părăsit?

Marcu 15:34: „Și în ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eloi , Eloi, Lama 
Sabactani?”, care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru 
ce M-ai părăsit?”
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„În mijlocul întunericului îngrozitor, aparent părăsit de Dumnezeu, Hristos băuse drojdiile paharului vaiului omenesc. În acele ore cumplite El Se bazase pe dovezile acceptării Tatălui Său care Îi fuseseră date până atunci. El era familiarizat cu caracterul Tatălui Său; El înțelegea drep- tatea Sa, mila Sa și marea Sa iubire. Prin credință, El S-a odihnit în Cel pe care fusese întotdeauna bucuria Sa să Îl asculte. Și când în supunere El S-a încredințat lui Dumnezeu, simțământul pierderii favorii Tatălui Său a dispă-rut. Prin credință, Hristos a fost biruitor.” — Hristos, Lumina lumii, p. 756 (cap. 
Golgota).
b. Deși putem să fim părăsiți de cei mai apropiați și mai dragi 

nouă, ce ne făgăduiește Dumnezeu? Psalmii 27:10; Evrei 13:5  
(a doua parte); Isaia 49:16.

Psalmii 27:10: „Căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă pri-
mește.”

Evrei 13:5 (u.p.): „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.”

Isaia 49:16: „Iată că te-am săpat pe mâinile Mele, și zidurile tale sunt totdeauna 
înaintea ochilor Mei!”„Încrede-te în Domnul Isus să te conducă pas cu pas pe calea dreaptă. Poți să primești asigurare și putere la fiecare pas de înaintare, pentru că poți fi sigur că mâna ta este în mâna Lui. Poți să ,alergi și să nu obosești’; poți ,să umbli și să nu te ostenești,’ pentru că poți realiza prin credință că mâna ta se află în mâna lui Hristos. Nu te vei scufunda în descurajare, pentru că atunci când continui să Îl cunoști pe Domnul, încrezându-te în El, vei avea asigura-rea că Acel care niciodată nu părăsește pe cei care se încred deplin în El, este Ajutorul tău permanent.” – The Upward Look, p. 320.
Vineri  18 decembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Ce caracteristici ale lui Iuda s-au dovedit a duce la căderea lui?
2. De ce a ajuns Petru să Îl lepede pe Hristos?
3. De ce au fost cuvintele lui Hristos prezentate eronat de către mar-

torii mincinoși?
4. De ce a îngăduit Pilat ca un om nevinovat să moară? Cum putem fi 

în pericolul de a acționa în mod similar?
5. Cum Și-a găsit Isus pacea când S-a simțit părăsit de Dumnezeu?
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   Lecția 13  Sabat, 26 decembrie 2020

Speranțe năruite și apoi renăscute
„Nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Isus, care a fost răstignit. 

Nu este aici; a înviat, după cum zisese.” (Matei 28:5, 6).„Nu jeliți precum cei lipsiți de speranță și de ajutor. Isus trăiește și pentru că El trăiește, și noi vom trăi. Cu inimile pline de recunoștință, cu buzele atinse de foc sfânt, să lăsăm să răsune cântecul de bucurie: Hristos a înviat! El trăiește să mijlocească pentru noi. Prindeți această speranță și ea va ține sufletul ca o ancoră sigură, încercată.” — Hristos, 
Lumina lumii, p. 794 (cap. De ce plângi?).
Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, p. 741-757, 779-787                  (cap. Golgota, A înviat Domnul).
Duminică  20 decembrie

1. PURTÂND CRUCEA

a. Cum L-au tratat oamenii pe Isus, Mântuitorul lumii? Marcu 
15:16-20.

Marcu 15:16-20: „Ostașii au adus pe Isus în curte, adică în palat, și au adunat toată 
ceata ostașilor. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit o cunună de spini 
și I-au pus-o pe cap. Apoi au început să-I ureze și să zică: „Plecăciune, Împăratul iu-
deilor!” Și-L loveau în cap cu o trestie, Îl scuipau, îngenuncheau și I se închinau. După 
ce și-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina de purpură, L-au îmbrăcat în 
hainele Lui și L-au dus să-L răstignească.”

b. Cine a purtat crucea lui Isus? Marcu 15:21. Cât de semnificativ a 
fost acest act? Luca 14:27; Galateni 6:2.

Marcu 15:21: „Au silit să ducă crucea lui Isus pe un trecător care se întorcea de la 
câmp, numit Simon din Cirene, tatăl lui Alexandru și al lui Rufus.”

Luca 14:27: „Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după Mine nu poate fi uce-
nicul Meu.”

Galateni 6:2: „Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hris-
tos.”
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„Persecutorii lui [Hristos] au văzut că este imposibil pentru El să Își ducă mai departe povara. Ei erau încurcați încercând să găsească pe cineva care să poarte înjositoarea povară. Iudeii înșiși nu puteau face aceasta, de-oarece întinarea i-ar fi împiedicat să mai ia Paștele. Nimeni din gloata care Îl urma, nu s-ar fi umilit să poarte crucea.În acest moment, Simon din Cirene ... întâlnește mulțimea. El aude batjocurile și cuvintele obscene ale gloatei. El se oprește cu uimire văzând această scenă; și în timp ce el își exprimă compasiunea, ei pun mâna pe el și îi așază crucea pe umeri.Simon auzise despre Isus. Fiii săi credeau în Mântuitorul, dar el însuși nu era un ucenic. Purtarea crucii spre Calvar a fost o binecuvântare pentru Simon și mereu după aceea el a fost recunoscător pentru această lucrare a Providenței. Ea l-a condus să aleagă să ia crucea lui Hristos și chiar să stea cu bucurie sub povara ei.” — Hristos, Lumina lumii, p. 742 (cap. Golgota).
Luni  21 decembrie

2.  ISUS ÎMPLINEȘTE PROFEŢIA

a. Cine a fost răstignit împreună cu Hristos? Cum a împlinit aceasta 
ceea ce fusese prevestit în Scriptură? Marcu 15:27, 28; Isaia 53:12.

Marcu 15:27, 28: „Împreună cu El au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta și altul 
la stânga Lui. Astfel s-a împlinit Scriptura, care zice: ,A fost pus în numărul celor 
fărădelege’.”
Isaia 53:12: „De aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari și va împărți 
prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine Însuși la moarte și a fost pus în 
numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora și S-a rugat pentru 
cei vinovați.”„Cu inima plină de dor El asculta să prindă vreo expresie de credință din partea ucenicilor Săi. El a auzit doar cuvinte de tristețe: ,Noi aveam încrede-re că El avea să fie Cel care urma să răscumpere pe Israel.’ Cât de plăcută a fost atunci pentru Mântuitorul exprimarea credinței și dragostei din partea tâlharului care murea! În timp ce conducătorii iudei Îl lepădau și chiar uce-nicii se îndoiau de divinitatea Lui, sărmanul tâlhar, pe marginea veșniciei, L-a numit: Isus, Domnul. Mulți erau gata să Îl numească Domn când făcea minuni și după ce S-a ridicat din mormânt; dar nimeni nu L-a recunoscut astfel când atârna pe cruce, în afară de tâlharul pocăit care a fost salvat în ceasul al unsprezecelea...
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Tâlharii răstigniți cu Isus erau așezați ,de o parte și de alta și Isus în mij-loc.’ Aceasta s-a realizat sub îndrumarea preoților și conducătorilor. Poziția lui Hristos între tâlhari indica faptul că El era cel mai mare criminal dintre cei trei. Astfel a fost împlinită Scriptura: ,El a fost pus în numărul celor fă-rădelege’ (Isaia 53:12). Dar preoții nu au văzut deplina însemnătate a ac-tului lor. Așa după cum Isus, răstignit împreună cu tâlharii, a fost așezat ,în mijloc,’ la fel și crucea Lui a fost așezată în mijlocul unei lumi care zăcea în păcat.” — Hristos, Lumina lumii, p. 750, 751 (cap. Golgota).„Ca înlocuitor și garant al omului, nelegiuirea oamenilor a fost pusă asu-pra lui Hristos; El a fost socotit ca un călcător al Legii, ca să îi poată răscum-păra de sub blestemul legii... El, Cel care a purtat păcatul, suferă pedeapsa juridică pentru nelegiuire și devine păcat pentru om.” — Istoria mântuirii,  p. 225 (cap. Răstignirea Domnului Hristos).
b. Ce au făcut ei cu hainele lui Hristos când El a fost răstignit? Cum 

a fost prezis acest lucru de către David? Marcu 15:24; Psalmii 
22:18.

Marcu 15:24: „După ce L-au răstignit, I-au împărțit hainele între ei trăgând la 
sorți, ca să știe ce să ia fiecare.”

Psalmii 22:18: „... își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa 
mea.”„Cu secole înainte de răstignire, Mântuitorul a prevăzut tratamentul pe care urma să îl primească. [Psalmii 22:16–18, citat.] Profeția cu privire la hainele Sale a fost îndeplinită fără sfatul sau intervenția prietenilor sau dușmanilor Celui răstignit. Hainele Sale au fost date soldaților care L-au pus pe cruce. Hristos a auzit afirmațiile oamenilor în timp ce își împărțeau hainele între ei. Tunica Sa era țesută fără cusături și ei au zis, ,Să nu o rupem, ci să tra-gem la sorți pentru ea, a cui să fie.’”— Hristos, Lumina lumii, p. 746 (cap. Golgota).
Marți  22 decembrie

3. ULTIMELE ORE ALE LUI ISUS

a. Cum a răspuns natura când Regele ei murea pe cruce? Marcu 15:33.

Marcu 15:33: „La ceasul al șaselea, s-a făcut întuneric peste toată țara până la 
ceasul al nouălea.”
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„Natura neînsuflețită și-a exprimat simpatia față de Autorul ei insultat și muribund. Soarele a refuzat să privească scena îngrozitoare. Razele sale bogate, strălucitoare luminau pământul la miezul zilei, când dintr-odată pă-rea că ele au dispărut. Un întuneric deplin a învăluit crucea și toate împre-jurimile, ca un văl funerar. Întunericul a durat trei ore întregi. La ceasul al nouălea întunericul teribil s-a ridicat de peste oameni, dar încă Îl înfășura pe Mântuitorul ca și cu o manta. Fulgere agitate păreau că sunt azvârlite către El în timp ce stătea atârnat pe cruce.” — Istoria mântuirii, p. 226 (cap. 
Răstignirea Domnului Hristos).
b. Ce alte evenimente supranaturale au avut loc când a murit Isus? 

Marcu 15:37, 38; Matei 27:50-53.

Marcu 15:37: „Dar Isus a scos un strigăt tare și Și-a dat duhul.”

Matei 27:50-53: „Isus a strigat iarăși cu glas tare și Și-a dat duhul. Și îndată, per-
deaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutre-
murat, 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.„În momentul în care Hristos a murit, preoții slujeau la templu înaintea perdelei care despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor. Dintr-odată au simțit că pământul se cutremură sub ei și perdeaua templului, o draperie puternică și bogată, care [până în acel moment — n.tr.] fusese reînnoită în fiecare an, a fost ruptă în două de sus până jos de același cap de mână care a scris cuvin-tele de osândă pe pereții palatului lui Belșațar.” – Idem. „Ruperea perdelei templului a arătat că jertfele și ritualurile iudaice nu mai aveau să fie primite. Marea Jertfă fusese adusă și fusese acceptată și Duhul Sfânt care a coborât în Ziua Cincizecimii a purtat mințile ucenicilor de la sanctuarul pământesc la cel ceresc, unde Isus intrase cu însuși sân-gele Său, ca să reverse asupra ucenicilor Săi privilegiile ispășirii Sale. Dar iudeii au fost lăsați în întuneric deplin. Ei au pierdut toată lumina pe care ar fi putut-o avea din planul de mântuire și totuși credeau încă în jertfele și darurile lor inutile. Sanctuarul din cer luase locul celui de pe Pământ, totuși ei nu au recunoscut această schimbare. De aceea ei nu puteau beneficia de mijlocirea lui Hristos în Locul Sfânt.” — Experiențe și viziuni, p. 259, 260 (cap. 
O bază solidă).„Când Isus, atârnând pe cruce, a strigat: ,S-a sfârșit,’ stâncile s-au rupt, pământul s-a cutremurat și unele morminte au fost deschise.” — Idem.,  p. 184 (cap. Învierea lui Hristos).
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Miercuri  23 decembrie

4. EL A ÎNVIAT!

a. Cine a ieșit în față și s-a ocupat de o îngropare onorabilă pentru 
Isus, și ce a făcut el? Marcu 15:43, 46; Matei 27:59, 60.

Marcu 15:43, 46: „a venit Iosif din Arimateea, un sfetnic cu vază al soborului, 
care și el aștepta Împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să 
ceară trupul lui Isus... Și Iosif a cumpărat o pânză subțire de in, a dat jos pe Isus de 
pe cruce, L-a înfășurat în pânza de in și L-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. 
Apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului.”

Matei 27:59, 60: „Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in și l-a 
pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care-l săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o 
piatră mare la ușa mormântului și a plecat.” „Chiar și în moarte, trupul lui Hristos era foarte prețios pentru ucenicii Săi. Ei doreau să-I facă o înmormântare onorată, dar nu știau cum să reali-zeze acest lucru...În această urgență, Iosif din Arimatea și Nicodim au venit să îi ajute pe ucenici. Amândoi acești oameni erau membri ai Sinedriului și se cunoșteau cu Pilat. Ambii erau bărbați bogați și cu influență. Ei erau hotărâți că trupul lui Isus trebuia să aibă o înmormântare onorabilă.Iosif a mers cu îndrăzneală la Pilat și a cerut de la el trupul lui Isus...Cererea lui Iosif a fost acceptată. În timp ce Ioan se frământa cu privi-re la îngroparea Stăpânului său, Iosif s-a întors cu ordinul lui Pilat pentru trupul lui Hristos; și Nicodim a venit aducând un amestec scump de mir și aloe, în greutate de aproape o sută de livre (n.t. aproximativ 45 litri), pentru îmbălsămarea Sa. Celui mai onorat din tot Ierusalimul nu i s-a arătat mai mult respect la moarte. Ucenicii erau uimiți să-i vadă pe acești conducători bogați la fel de interesați ca și ei înșiși în îngroparea Domnului lor.” — Hris-
tos, Lumina lumii, p. 772, 773 (cap. În mormântul lui Iosif).
b. După ce s-au odihnit în Sabat, cine a venit foarte devreme la 

mormânt, duminică dimineața și ce au descoperit ele? Marcu 
16:1-6; Matei 28:5,6.

Marcu 16:1-6: „După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama 
lui Iacov, și Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. În 
ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis-de-dimineață, pe când răsărea 
soarele. Femeile ziceau una către alta: „Cine ne va prăvăli piatra de la ușa mor-
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mântului?” Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, 
fusese prăvălită. Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, 
îmbrăcat într-un veșmânt alb, și s-au înspăimântat. El le-a zis: „Nu vă înspăimân-
tați! Căutați pe Isus din Nazaret, care a fost răstignit. A înviat, nu este aici; iată 
locul unde Îl puseseră.”

Matei 28:5, 6: „Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: „Nu vă temeți, căci 
știu că voi căutați pe Isus, care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum 
zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul.”„Pe când [femeile] zăboveau în acel loc, dintr-odată au observat că nu erau singure. Un tânăr îmbrăcat în haine strălucitoare stătea deasupra mor-mântului. Era îngerul care rostogolise piatra. El a luat înfățișarea umanității ca să nu le sperie pe aceste prietene ale lui Isus. Totuși în jurul său, lumina slavei cerești strălucea încă și femeile s-au speriat. Ele s-au întors să fugă, dar cuvintele îngerului le-au oprit pașii. ,Nu vă temeți,’ le-a zis el; ,pentru că știu că voi căutați pe Isus, care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, așa cum a spus. Veniți de vedeți locul în care a fost pus.’” — Idem., p. 788, 789 (cap. De 
ce plângi?).
c. Ce trebuia să facă ele în continuare? Cum au reacționat? Marcu 

16:7, 8; Matei 28:7, 8.

Marcu 16:7, 8: „Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor Lui și lui Petru că merge îna-
intea voastră în Galileea; acolo Îl veți vedea, cum v-a spus.” Ele au ieșit din mor-
mânt și au luat-o la fugă, pentru că erau cuprinse de cutremur și de spaimă. Și 
n-au spus nimănui nimic, căci se temeau.”

Matei 28:7, 8: „și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor Lui că a înviat dintre cei 
morți. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veți vedea. Iată că 
v-am spus lucrul acesta.” Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare 
bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor Lui.”

Joi  24 decembrie

5. HRISTOS ÎMPUTERNICEȘTE PE URMAȘII SĂI

a. Cui S-a arătat Isus și care a fost reacția lor? Marcu 16:9-14; Luca 
24:13-15.

Marcu 16:9-14: „Isus, după ce a înviat, în dimineața zilei dintâi a săptămânii, S-a 
arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese șapte draci. Ea s-a dus și a 
dat de știre celor ce fuseseră împreună cu El, care plângeau și se tânguiau. Când 
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au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. După aceea, S-a arătat 
într-alt chip la doi dintre ei pe drum, când se duceau la țară. Aceștia s-au dus de au 
spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. În sfârșit, S-a arătat celor 
unsprezece, când ședeau la masă, și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea 
inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-L văzuseră înviat.”

Luca 24:13-15: „În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat, numit Emaus, 
care era la o depărtare de șaizeci de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre 
tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Isus* S-a apropiat și mergea 
pe drum împreună cu ei.”„Când [Maria] s-a întors la mormânt, ea L-a văzut pe Isus stând aproape, dar nu L-a cunoscut. El i-a vorbit cu gingășie, interesându-Se despre cauza necazului ei și întrebând-o pe cine căuta. Presupunând că El era grădinarul, ea L-a rugat, ca dacă El L-a luat pe Domnul ei, să îi spună unde L-a pus, ca să poată să Îl ia. Isus i-a vorbit cu vocea Sa cerească, spunând: ,Marie!’ Ea era obișnuită cu tonul acelei voci dragi și a răspuns dintr-odată: ,Învățătorule!’ și în bucuria ei era gata să Îl îmbrățișeze; dar Isus i-a zis: ,Nu Mă atinge; pentru că nu M-am suit încă la Tatăl Meu: ci du-te la frații Mei și spune-le că Mă sui la Tatăl Meu și Tatăl vostru; la Dumnezeul Meu și Dumnezeul vostru.’ Plină de bucurie, ea s-a grăbit la ucenici cu vestea bună. Isus S-a înălțat imediat la Tatăl Său ca să audă de pe buzele Sale că El acceptase jertfa Sa și să primească toată puterea în cer și pe Pământ.” — Experiențe și viziuni, p. 187 (cap. Învierea lui 
Hristos).
b. Ce misiune a fost dată urmașilor lui Hristos și cum au răspuns 

ei? Marcu 16:15-18, 20.

Marcu 16:15-18, 20: „Apoi le-a zis: „Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți 
Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu 
va crede va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede: în Numele 
Meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vor bea 
ceva de moarte, nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se 
vor însănătoși... (20) Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra 
împreună cu ei și întărea Cuvântul prin semnele care-l însoțeau.”„Asupra tuturor locuitorilor Pământului, înălțați sau de jos, bogați sau săraci, trebuia ca lumina cerului să strălucească în raze limpezi și puternice. Ucenicii trebuia să fie colaboratori cu Răscumpărătorul lor în lucrarea de salvare a lumii.” — Hristos, Lumina lumii, p. 818 (cap. Duceți-vă și învățați toate 
neamurile).
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Vineri  25 decembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Cum a fost purtarea crucii un punct de cotitură în viața lui Simon?
2. De ce a fost Isus așezat între tâlhari pe cruce? Cum a împlinit aceas-

ta profeția?
3. Cum a simpatizat natura cu Autorul ei muribund?
4. Cum S-a îngrijit Dumnezeu de înmormântarea lui Isus? Cine a ieșit 

în față ajutând?
5. Care a fost principala preocupare a lui Isus după ce a înviat din 

morți?
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Sugestii pentru ora de studiu din Sabat, după amiază:
Solii pentru tineret

Octombrie

   3 – cap. 35 și cap. 36
10 – cap. 37, cap. 38 și cap. 39
17 – cap. 40 și cap. 41
24 – cap. 42 și cap. 43
31 – cap. 44, cap. 45 și cap. 46

Noiembrie
  7 – Secțiunea 5: cap. 47, cap. 48 și cap. 49
14 – cap. 50 și cap. 51
21 – cap. 52, cap. 53 și cap. 54
28 – cap. 55, cap. 56 și cap. 57

Decembrie 

  5 –  Secțiunea 6: cap. 58, cap. 59 și cap. 60
12 – cap. 61, cap. 62 și cap. 63
19 – cap. 64, cap. 65 și cap. 66
26 – cap. 67 și cap. 68

 Apusul soarelui pentru diferite zone ale țării:

Octombrie
  2. B: 18:54; CT: 18:44; IS: 18:47; SV: 18:52; MS: 18:59; CJ: 19:03; SM: 19:05; AR: 19:12
  9. B: 18:41; CT: 18:31; IS: 18:33; SV: 18:38; MS: 18:46; CJ: 18:49; SM: 18:51; AR: 18:59
16. B: 18:29; CT: 18:19; IS: 18:20; SV: 18:24; MS: 18:33; CJ: 18:36; SM: 18:38; AR: 18:46
23. B: 18:18; CT: 18:08; IS: 18:07; SV: 18:12; MS: 18:21; CJ: 18:24; SM: 18:25; AR: 18:34
30. B: 17:07; CT: 16:58; IS: 16:56; SV: 17:00; MS: 17:09; CJ: 17:12; SM: 17:13; AR: 17:23

Noiembrie
  6. B: 16:58; CT: 16:48; IS: 16:45; SV: 16:49; MS: 16:59; CJ: 17:02; SM: 17:03; AR: 17:13
13. B: 16:50; CT: 16:41; IS: 16:36; SV: 16:40; MS: 16:50; CJ: 16:53; SM: 16:54; AR: 17:04
20. B: 16:44; CT: 16:34; IS: 16:29; SV: 16:33; MS: 16:43; CJ: 16:46; SM: 16:46; AR: 16:57
27. B: 16:39; CT: 16:30; IS: 16:24; SV: 16:27; MS: 16:38; CJ: 16:41; SM: 16:41; AR: 16:52

Decembrie
  4. B: 16:36; CT: 16:27; IS: 16:21; SV: 16:24; MS: 16:35; CJ: 16:38; SM: 16:37; AR: 16:49
11. B: 16:36; CT: 16:27; IS: 16:20; SV: 16:23; MS: 16:34; CJ: 16:37; SM: 16:36; AR: 16:49
18. B: 16:38; CT: 16:28; IS: 16:21; SV: 16:24; MS: 16:36; CJ: 16:39; SM: 16:38; AR: 16:50
25. B: 16:41; CT: 16:32; IS: 16:25; SV: 16:28; MS: 16:40; CJ: 16:42; SM: 16:41; AR: 16:54  



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2020100



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2020 101




