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cuvânt înainte
În acest ceas al istoriei pământului, cuvintele inspirate ale apostolului Pavel se 

potrivesc foarte bine: „Noaptea a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de 
faptele întunericului, şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii” (Romani 13:12). Ca 
ucenici ai Celui răstignit, viitorul nostru pe acest pământ se arată plin de provo-
cări. Totuşi, cu binecuvântata speranţă ce urmează, cât de important este pentru 
noi să strângem şi să preţuim toate razele de lumină strânse care au strălucit plin 
de har asupra cărării noastre, pentru că „nu avem nimic, de ce să ne temem pentru 
viitor, decât să ne temem să uităm calea pe care ne-a condus Domnul până aici, şi 
învăţăturile Sale din istoria noastră trecută” (The General Conference Daily Bulle-
tin, 29 ianuarie 1893). 

A ne aminti de manifestările providenţei lui Dumnezeu şi a recapitula fiecare 
învăţătură pe care ne-a dat-o în istoria noastră trecută - acestea sunt esenţiale pen-
tru a ne întări credinţa. Ele oferă o temelie sigură - o platformă pe care putem sta 
în siguranţă. Pentru acest motiv, studenţii şcolii de Sabat din întreaga lume vor fi 
întemeiaţi şi întăriţi în adevărurile fundamentale încredinţate poporului rămăşiţei 
lui Dumnezeu din aceste ultime zile.

Servei Domnului i-au fost arătaţi „trei paşi - prima, a doua şi a treia solie 
îngerească. Îngerul meu însoţitor a spus: ‚Vai de cel care va muta o piatră sau va 
mişca fie şi numai cât un ac aceste solii. A înţelege cu adevărat aceste solii este de o 
importanţă vitală. Destinul sufletelor depinde de felul în care sunt primite acestea.’ 
Am fost coborâtă din nou prin aceste solii, şi am văzut cât de scump îşi plătise po-
porul lui Dumnezeu experienţa sa. Aceasta fusese obţinută prin multe suferinţe şi 
printr-un conflict sever. Dumnezeu i-a condus de-a lungul drumului, pas cu pas, 
până când i-a aşezat pe o platformă ce nu poate fi mişcată. Am văzut persoane care 
s-au apropiat de platformă pentru a-i examina temelia. Unii au păşit imediat pe ea, 
plini de bucurie. Alţii începeau să găsească greşeli în temelie. Ei doreau să fie făcu-
te îmbunătăţiri, şi atunci temelia ar fi fost mai perfectă, şi poporul mai fericit. Unii 
au coborât de pe temelie pentru a o examina şi au declarat că aceasta fusese aşezată 
greşit. Dar am văzut că aproape toţi stăteau fermi pe temelie şi îi îndemnau pe cei 
care coborâseră să înceteze cu plângerile lor; pentru că Dumnezeu era Maestrul 
Clăditor, şi ei luptau contra Lui. Ei [cei ce stăteau fermi-n.tr.] rememorau lucrarea 
minunată a lui Dumnezeu, care îi condusese la această platformă, şi în unire îşi 
ridicau ochii spre cer şi Îl lăudau pe Dumnezeu cu o voce tare. Aceasta i-a atins 
pe unii dintre cei care se plânseseră şi părăsiseră platforma, şi, cu o privire umilă 
aceştia au păşit din nou pe ea.” (Experienţe şi viziuni, p. 258, 259 engl.). 

Ne rugăm ca un studiu mai aprofundat al acestor principii vitale să consolide-
ze în credinţă pe fiecare credincios. 

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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Sabat, 3 ianuarie 2009
Darul  Sabatului  Întâi  

pentru Misiunea din Kasai-ul Occidental, Congo

Misiunea Kasai-ul Occidental este si-
tuată în centrul Republicii Democrate 
Congo (RDC), care este de asemenea 
centrul continentului african şi in-
clude provincia ce îi poartă numele. 
Scutită de războiae şi de catastrofe 
naturale, Kasai-ul Occidental este una 
dintre cele trei provincii mai populate 
ale RDC.

Această provincie este de asemenea 
cunoscută pentru producţia de diamante. 

Cu toate acestea, această producţie de nestemate nu a îmbunătăţit ni-
ciodată viaţa majorităţii populaţiei. Pe lângă absenţa industriei, costurile 
ridicate de viaţă, lipsa de electricitate şi poziţia sa geografică, majoritatea 
populaţiei suferă de sărăcie şi din cauza şomajului.

Solia reformaţiunii a ajuns în această provincie în jurul anilor 1990 
prin intermediul a trei misionari germani, şi de atunci solia s-a extins atât 
de rapid, încât Misiunea din Kasai-ul Occidental devine numeric a doua 
misiune după Angola. Începând din 2000 facem parte din Mişcarea de Re-
formă a Adventiştilor de Ziua a Şaptea, şi în 2005 Conferinţa Generală a 
organizat ca o misiune cele 40 de grupuri existente. 

Cei trei ani de organizare ca misiune ne-au permis să obţinem echipa-
mentul necesar pentru a îmbunătăţi condiţia grea de slujire a lucrătorilor 
noştri curajoşi. Încă nu există clădiri ale bisericii, nici sediu, nici mijloace 
de transport sau de comunicare.

Prin dezvoltarea talentelor şi abilităţilor noastre, credem că echipa-
mentul bisericii noastre ne va ajuta să câştigăm mai multe suflete, precum 
şi să îi menţinem pe alţii credincioşi în adevăr.

Ne bazăm foarte mult pe darurile voastre generoase în acest prim Sabat 
din 2009 aşa încât să putem face faţă problemelor majore ale unei regiuni 
subdezvoltate, care au fost un obstacol în calea dezvoltării lucrării. 

Vă mulţumim anticipat, 

Fraţii şi surorile voastre din misiunea Kasai-ul Occidental
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   Lecţia 1               Sabat, 3 ianuarie 2009

dumnezeirea
„Viaţa veşnică este aceasta, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu 

adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimes Tu” (Ioan 17:3).

„Există trei persoane vii în trio-ul ceresc... Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.”—
Mărturii Speciale, Seria B, nr. 7, p. 63 (engl.).

Studiu recomandat:  Experienţe şi viziuni, p. 54, 55, 125-127 (engl.) (rom. cap.  
                          Sfârşitul celor 2300 de zile, şi cap. Darul lui Dumnezeu pentru om).

Duminică       28 decembrie

1.  duMneZeu, tatĂL
a.  ce spune Biblia despre dumnezeu, tatăl? ioan 16:27 (prima  
 parte); 1 timotei 1:17. ce avertizări ni se dau referitor la a-L  
 compara pe dumnezeu cu lucrurile pământeşti?

„Dumnezeu nu poate fi comparat cu lucrurile pe care le-au făcut mâi-
nile Sale. Acestea sunt doar lucruri pământeşti, care suferă sub blestemul 
rostit de Dumnezeu din cauza păcatelor omului. Tatăl nu poate fi descris 
de lucrurile pământeşti. Tatăl este toată plinătatea Dumnezeirii întrupată, 
şi este nevăzut ochiului muritor.” - Evanghelizarea, p. 614 (engl.) (rom. cap. 
Reprezentarea greşită a Dumnezeirii).

„Lucrurile minunate din natură descoperă caracterul [lui Dumnezeu] şi 
puterea Sa de Creator. Ele sunt darul Său către rasa căzută, pentru a-Şi arăta 
puterea şi pentru a arăta că El este un Dumnezeu al iubirii. Dar nimeni nu 
este autorizat să spună că Dumnezeu Însuşi este în persoană, în floare sau în 
frunză sau în copac. Aceste lucruri sunt produsul mâinilor lui Dumnezeu, 
descoperind iubirea Sa pentru omenire.” - Slujirea medicală, p. 94 (engl.) (rom. 
Secţiunea V, cap. Dumnezeu descoperit în Cuvântul şi lucrările Sale).

„Natura nu este Dumnezeu, nici nu a fost vreodată Dumnezeu. Vocea 
naturii mărturiseşte despre Dumnezeu, dar natura nu este Dumnezeu. Fi-
ind creată de El, aceasta doar dă mărturie despre puterea lui Dumnezeu.” 
- The Review and Herald, 8 noiembrie 1898.

b.  cum este descoperit caracterul lui dumnezeu? romani 1:20-25;  
 ioan 17:5,6.

„Hristos a venit ca un Salvator personal în lume. El fost reprezentantul 
unui Dumnezeu personal.” - Ibid.
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Luni          29 decembrie

2.  duMneZeu, FiuL - iSuS HriStoS
a.  care a fost misiunea lui isus înainte şi după întruparea Sa? 1 petru  
 2:21, 22; 1 ioan 3:5.

„După cădere, Hristos a devenit instructorul lui Adam. El a acţionat 
în locul lui Dumnezeu faţă de omenire, salvând rasa umană de la moarte 
imediată. El a luat asupra Sa lucrarea de mijlocire între Dumnezeu şi om. 
La împlinirea vremii, El urma să fie descoperit în formă umană. El trebuia 
să ia poziţia Sa la conducerea omenirii asumându-şi natura umană, dar nu 
păcătoşenia umană” - The Signs of the Times, 29 mai 1901. 

„În gând, în cuvânt şi în faptă, Isus a fost lipsit de păcat. Desăvârşirea 
caracteriza tot ceea ce făcea El.” - In Heavenly Places, p. 166.

b.  cu ce cuvinte Îl prezintă ioan pe Hristos? ioan 1:1-4. ca Fiu al  
 omului, a încetat Hristos vreodată să fie dumnezeu? Matei 1:23;  
 isaia 9:6; 1 timotei 3:16; tit 2:13, 14. 

„Deşi pentru o vreme slava divină a lui Hristos a fost acoperită de un 
văl şi eclipsată prin faptul că El a luat asupra Sa natura umană, totuşi, El nu 
a încetat să fie Dumnezeu atunci când a devenit om. Natura umană nu a 
luat locul celei divine, nici cea divină nu a luat locul celei umane. Aceasta 
este taina evlaviei. Cele două expresii, „uman” şi „divin”, au fost strâns şi in-
separabil unite în Hristos, totuşi ele aveau o individualitate distinctă. Deşi 
Hristos S-a umilit pe Sine pentru a deveni om, Dumnezeirea încă Îi mai 
aparţinea. Dumnezeirea nu putea fi pierdută în timp ce El stătea credincios 
şi neschimbat în loialitatea Sa.” - The Signs of the Times, 10 mai 1899.

„Iehova este numele dat lui Hristos.” - Ibid., 3 mai 1899.
„Vorbind despre pre-existenţa Sa, Hristos poartă mintea înapoi prin se-

cole nesfârşite. El ne asigură că nu a existat niciodată un timp când El să nu fi 
fost în părtăşie strânsă cu Dumnezeul cel veşnic.” - Ibid., 29 august 1900.

„În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor (Ioan 1:4). Aici nu este 
menţionată viaţa fizică, ci nemurirea, viaţa care este proprietatea exclusivă 
a lui Dumnezeu. Cuvântul, care era cu Dumnezeu, şi care era Dumnezeu, 
avea această viaţă... În El era viaţa, originară, neîmprumutată, nederivată. 
Această viaţă nu este inerentă omului.” - Selected Messages, bk.1, p. 296.

„Dacă Hristos a făcut toate lucrurile, El a existat înainte de toate lucru-
rile. Cuvintele rostite în privinţa aceasta sunt atât de hotărâte, încât nimeni 
nu trebuie să fie lăsat în îndoială. Hristos era Dumnezeu în esenţă, şi în cel 
mai înalt sens. El a fost cu Dumnezeu din toată veşnicia, Dumnezeu peste 
toate, binecuvântat pentru veşnicie.” - The Review and Herald, 5 aprilie 1906.
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Marţi           30 decembrie

3.  Întruparea
a.  ce plan a fost îndeplinit la întruparea lui Hristos? ioan 3:16;  
 1 ioan 4:9,10; 3:8.

„Dumnezeirea a fost umplută de milă pentru rasa umană, iar Tatăl, 
Fiul şi Duhul Sfânt s-au strâns pentru a elabora un plan de mântuire. Pen-
tru a îndeplini pe deplin acest plan, s-a hotărât ca Hristos, singurul Fiu al 
lui Dumnezeu, să se ofere ca jertfă pentru păcat. Şi, dându-L pe Hristos, 
Dumnezeu a dat toate resursele cerului, pentru ca nimic să nu lipsească 
din lucrarea de ridicare a omului. Ce metru poate măsura adâncimea aces-
tei iubiri? Dumnezeu a făcut aşa încât să fie imposibil pentru om să spună 
că El ar fi putut face mai mult.” – The Review and Herald, 2 mai 1912.

„Marea înjosire din partea lui Dumnezeu este un mister dincolo de pu-
terea noastră de imaginaţie. Măreţia planului nu poate fi înţeleasă pe deplin, 
iar înţelepciunea infinită nu ar fi putut crea un plan care să îl întreacă. Aces-
ta putea avea succes doar dacă divinitatea era îmbrăcată în umanitate, dacă 
Hristos devenea om, şi suferea mânia pe care o adusese păcatul din cauza 
încălcării legii lui Dumnezeu. Prin acest plan, marele şi înfricoşatul Dumne-
zeu putea fi drept şi totuşi putea să îi îndreptăţească pe toţi cei ce cred în Isus, 
şi care Îl primesc să fie Salvatorul lor personal.” - Ibid., 22 octombrie 1895.

b.  care au fost scopurile întrupării lui Hristos? Luca 19:10; evrei  
 2:14,15; isaia 42:21.

„Isus a luat poziţia unuia care a venit să caute şi să salveze ce era pier-
dut” - Ibid., 30 iunie 1896.

„Binecuvântat este sufletul care poate să spună: ‘Sunt vinovat înaintea 
lui Dumnezeu, dar Isus este Apărătorul meu. Am călcat Legea Sa. Nu mă 
pot salva singur; dar fac din sângele preţios care a curs pe Calvar tot argu-
mentul meu. Sunt pierdut în Adam, dar restaurat în Hristos.’ ” - The Youth’s 
Instructor, 8 noiembrie 1894.

„Hristos a venit să reabiliteze cerinţele sfinte ale legii. El a venit să trăiască 
o viaţă de ascultare de cerinţele ei, şi să dovedească astfel falsitatea acuzaţiilor 
aduse de Satan cum că este imposibil pentru om să ţină legea lui Dumnezeu. 
Ca om, El a întâlnit ispitele şi le-a biruit în tăria dată lui de Dumnezeu. Când 
mergea din loc în loc făcând binele, vindecându-i pe cei chinuiţi de Satan, 
El le prezenta clar oamenilor caracterul Legii lui Dumnezeu şi natura slujirii 
Sale. Viaţa Sa dă mărturie despre faptul că e posibil ca şi noi să ascultăm de 
legea lui Dumnezeu.” - Mărturii, vol. 8, p. 207, 208 (engl.) (rom. Secţiunea a III-a, 
cap. Domnul Hristos, exemplul nostru - Viaţa Lui ne învaţă ascultarea).
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Miercuri                    31 decembrie

4. duMneZeu, duHuL SFÂnt
a.  ce a spus isus despre duhul Sfânt pe care Îl va trimite lumii? ioan  
 16:13; 14:16, 17. 

„Mângâietorul pe care a promis Hristos că Îl va trimite după ce Se va 
înălţa la cer este Duhul în plinătatea Dumnezeirii, arătând puterea harului 
divin tuturor acelora care Îl primesc pe Hristos şi care cred în El ca Mân-
tuitor personal. Există trei persoane vii în trio-ul ceresc; în numele acestor 
trei mari puteri, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, sunt botezaţi cei care Îl primesc 
în credinţă pe Hristos ca Mântuitor personal şi aceste puteri vor coopera 
cu cel ascultător.” - In Heavenly Places, p. 336.

„Duhul Sfânt a fost cel mai mare dintre darurile pe care le putea cere 
[Isus] de la Tatăl pentru înălţarea poporului Său. Duhul trebuia să fie dat 
ca agent regenerator, şi fără acesta, jertfa lui Hristos nu ar fi folosit la nimic. 
Puterea răului se întărise de-a lungul secolelor, iar supunerea oamenilor 
faţă de această putere satanică era uimitoare. Rezistenţa contra păcatului şi 
biruinţa asupra lui erau posible doar prin influenţa puternică a Celei de a 
treia Persoane a Dumnezeirii, care urma să vină cu energie nemodificată, 
în plinătatea puterii divine.” - Hristos, Lumina lumii¸ p. 671 (engl.) (rom. cap. 
Să nu vi se tulbure inima).

„Duhul Sfânt nu trebuie doar să sfinţească, ci şi să convingă. Nimeni 
nu se poate pocăi de păcatele sale, dacă nu este convins de vina sa. Cât de 
necesar este deci să avem Duhul Sfânt cu noi când lucrăm pentru a ajunge 
la sufletele pierdute.” - The Review and Herald, 16 iulie 1895.

b.  ce dovadă biblică avem că duhul Sfânt este dumnezeu? Fapte  
 5:3.3. ce alte dovezi ne arată că duhul Sfânt are o personalitate?  
 Fapte 13:2; romani 8:16,26,27; 1 corinteni 2:10.

„Duhul Sfânt este o persoană; căci El mărturiseşte cu duhul nostru că 
suntem copii ai lui Dumnezeu...

Duhul Sfânt are personalitate, altfel n-ar putea da mărturie duhurilor noas-
tre şi cu duhurile noastre că suntem copiii lui Dumnezeu. El trebuie să fie de 
asemenea o persoană divină, altfel n-ar putea cerceta tainele care sunt ascunse 
în mintea lui Dumnezeu. ‚Căci cine ştie lucrurile omului decât duhul omului 
care este în el? Tot astfel lucrurile lui Dumnezeu nu le ştie nimeni, decât Duhul 
lui Dumnezeu’ (1 Corinteni 2:11).” Manuscript Releases, vol. 20, pg.68,69.
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Joi                          1 ianuarie

5.  Viaţa VeŞnicĂ eSte aceaSta
a.  care este singurul mijloc prin care putem primi viaţa veşnică atât  
 aici cât şi în viaţa de după aceea? ioan 3:36; 6:47; 17:3.

„Nu este destul a crede despre Hristos; trebuie să credem în El. Singura 
credinţă ce ne aduce vreun beneficiu este aceea care se prinde de El ca 
Salvator personal; care ne însuşeşte meritele Sale. Mulţi consideră credinţa 
o opinie. Credinţa salvatoare este o tranzacţie prin care cei care Îl primesc 
pe Hristos se unesc într-o relaţie de legământ cu Dumnezeu. Credinţa ade-
vărată este viaţă. O credinţă vie însemnă o creştere în putere, o încredere 
lipsită de griji, prin care sufletul primeşte o putere cuceritoare.” - Hristos, 
Lumina lumii, p. 347 engl. (rom. cap. Atingerea credinţei).

b.  care este dorinţa profundă a lui Hristos referitor la urmaşii Săi de  
 pe pământ? ioan 6:37-40; 14:1; 17:24. 

„Prin rugăciune sinceră suntem aduşi în legătură cu mintea celui In-
finit. Se poate să nu avem o dovadă remarcabilă când faţa Răscumpărăto-
rului nostru se apleacă asupra noastră în compasiune şi iubire, dar El face 
lucrul acesta. Se poate să nu simţim atingerea Sa vizibilă, însă mâna Sa este 
asupra noastră cu iubire şi gingăşie compătimitoare.” – Calea către Hristos, p. 
97 (engl.) (rom. cap. Înaltul privilegiu al rugăciunii).

„Inima lui Dumnezeu tânjeşte după copiii Săi pământeşti cu o iubire mai 
puternică decât moartea. Renunţând la Fiul Său, El a revărsat tot cerul într-
un dar. Viaţa Salvatorului şi moartea şi mijlocirea Sa, slujirea îngerilor, apelu-
rile Duhului Sfânt, Tatăl care lucrează deasupra tuturor şi prin toţi, interesul 
neîncetat al fiinţelor cereşti - toate acestea sunt înrolate în favoarea mântuirii 
omului.” - Ibid. p. 21 (engl.) (rom. cap. Păcătosul are nevoie de Mântuitorul).

Vineri             2 ianuarie

ÎntreBĂri recapituLatiVe perSonaLe

a.  ce concepţii greşite, larg răspândite, despre dumnezeu tatăl ar  
 trebui să îndepărtăm?
b.  observaţi câteva puncte cheie despre care unii nu sunt conştienţi  
 în ceea ce Îl priveşte pe isus Hristos.
c.  de ce a fost necesar ca Hristos, creatorul nostru, să coboare pe  
 pământ ca om?
d.  de ce este atât de important duhul Sfânt pentru a ne asigura  
 mântuirea?
e.  ce factori sunt implicaţi în salvarea noastră pentru viaţă veşnică?
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   Lecţia 2                Sabat, 10 ianuarie 2009

Sfintele Scripturi
„Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să 

mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire” (2 Timotei 3:16).

„Doar cel care primeşte Scripturile ca vocea lui Dumnezeu vorbindu-i 
lui însuşi este o persoană care învaţă cu adevărat. El tremură în faţa cuvân-
tului; pentru că pentru el acesta este o realitate vie.” - Parabolele Domnului, p. 
59 (engl.) (rom. cap. Ieşit-a Semănătorul să samene).

Studiu recomandat: Educaţia, p. 185-192 (engl.) (rom. cap. Studierea şi predarea  
                                  Bibliei).

Duminică                   4 ianuarie

1.  cuVÂntuL inSpirat aL Lui duMneZeu 
a.  ce spune apostolul pavel despre originea Sfintelor Scripturi?  
 2 timotei 3:15-17.

„Singura noastră siguranţă este în a primi întreaga Biblie, fără a lua doar 
porţiuni separate din ea, ci crezând întregul adevăr. Picioarele voastre sunt 
pe nisip mişcător dacă depreciaţi un cuvânt din cele scrise. Biblia este un 
mesaj divin, şi este exact atât de real un mesaj pentru suflet, ca şi când o voce 
din cer s-ar auzi vorbindu-ne. Cu ce teamă, reverenţă şi umilinţă ar trebui să 
venim să cercetăm Scripturile. ” - The Signs of the Times, 18 septembrie 1893.

b.  ce a spus isus despre scrierile Vechiului testament? ioan 5:39;  
 Luca 24:27, 45. care va fi rezultatul studiului constant al Scripturi- 
 lor şi al ascultării de ele? psalmii 119:11; 2 timotei 3:15.

„Cei care se hrănesc neîncetat din Cuvântul lui Dumnezeu nu se vor în-
toarce, aşa cum au făcut Adam şi Eva, ca să nu asculte de Legea lui Dumnezeu. 
Cuvântul lui Dumnezeu le va da har şi putere.” - Ibid., 5 septembrie 1895.

„Dacă e studiat şi ascultat, Cuvântul lui Dumnezeu lucrează în ini-
mă, supunând fiecare însuşire nesfântă.” - Parabolele Domnului, p. 100 (engl.) 
(rom. cap. Asemenea aluatului).
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Luni             5 ianuarie

2.  teMa centraLĂ a ScripturiLor
a.  care a înţeles apostolul pavel că este tema centrală în predicarea  
 evangheliei mântuirii? 1 corinteni 2:1,2.

„Mesia cel răstignit este punctul central al întregului creştinism. Cele 
mai importante lecţii pe care să le înveţe profesorii şi studenţii sunt acelea 
care indică nu spre lume, ci dinspre lume spre crucea de pe Calvar.” - Sfaturi 
pentru părinţi, profesori şi elevi, p. 23, 24 (engl.) (rom. cap. Ştiinţa de căpătâi).

„Tema centrală a Bibliei, tema în jurul căreia se centrează fiecare altă 
temă din întreaga carte, este planul de mântuire, restaurarea în sufletul 
omenesc a chipului lui Dumnezeu.” - Educaţia, p. 125 (engl.) (rom. cap.Educa-
ţia spirituală şi cultivarea minţii).

b.  În toate predicile prezentate, care este ideea principală ce nu ar  
 trebui să lipsească? 1 corinteni 1:23,24; 15:3; efeseni 2:20. 

 

„Aduceţi-L pe Hristos în fiecare predică. Ocupaţi-vă cu caracterul pre-
ţios, mila, şi slava lui Isus Hristos; pentru că Hristos luând chip în noi 
înseamnă speranţa slavei.“ - Selected Messages, bk. 1, p. 158.

“Într-un limbaj simplu spuneţi fiecărui suflet ce trebuie să facă pentru a fi 
salvat. Dumnezeu este ajutorul vostru; El vă cheamă să descoperiţi bogăţiile 
ascunse, de nepătruns ale harului lui Hristos. Nu predicaţi fanteziile voastre, 
ci predicaţi-L pe Hristos. Lăsaţi ca lumina neprihănirii Sale să strălucească 
în inimile voastre, şi să fie descoperită în învăţăturile voastre. Credinţa vie în 
Hristos trebuie să fie tocmai urzeala şi băteala fiecărei predici, rezumatul şi 
esenţa fiecărui discurs; trebuie întreţesută în fiecare apel şi în fiecare rugăciu-
ne.” - Mărturii speciale pentru slujbaşi şi lucrători, nr.7, p. 8, 9 (engl.).

„Există un adevăr central care trebuie păstrat în minte atunci când stu-
diem Scripturile - Hristos şi El răstignit. Fiecare alt adevăr este învestit cu 
influenţă şi putere proporţionale cu relaţia lor cu această temă. Doar în 
lumina crucii putem să discernem caracterul înălţat al Legii lui Dumne-
zeu. Sufletul paralizat de păcat poate fi înzestrat cu viaţă doar prin lucrarea 
îndeplinită pe cruce de Autorul mântuirii noastre.” - The SDA Bible Com-
mentary [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1084 (engl.) (rom. CBNT, capitolul 
referitor la 1 Corinteni 2).
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Marţi             6 ianuarie

3.  cuVÂntuL inFaiLiBiL aL Lui duMneZeu
a.  de ce este atât de important să studiem cuvântul lui dumnezeu şi  
 să punem în practică învăţăturile Sale? psalm 119:105, 116, 133;  
 proverbe 2:1-5.  

„Pentru toţi, vârstnici şi tineri, cuvântul lui Dumnezeu este: Lăsaţi ca 
adevărul lui Dumnezeu să fie întreţesut în minte şi în suflet. Rugăciunea 
voastră să fie: ‚O, Doamne, păstrează-mi sufletul aşa ca să nu Te dezono-
rez.’ Înălţaţi rugăciunile voastre către Dumnezeu, pentru ca El să sfinţeas-
că sufletul în gând, cuvinte, spirit, în fiecare tranzacţie. Stăruiţi pe lângă 
Dumnezeu ca nici un fir de egoism să nu fie ţesut în materialul caracterului 
vostru. Prezentaţi rugăciunea: ‚Sfinţeşte inima mea prin adevăr. Lasă ca în-
gerii Tăi să păzească sufletul meu în integritate strictă. Fă ca mintea mea să 
fie impresionată de maximele simple, cercetătoare ale Cuvântului Tău, date 
pentru a mă conduce în această viaţă ca o pregătire pentru viaţa viitoare, 
veşnică’. ” - The Review and Herald, 19 iulie 1906.

„Marele principiu menţinut de aceşti reformatori [englezi] - acelaşi pe 
care l-au ţinut şi valdenzii, Wycliffe, John Huss, Luther, Zwingli şi cei care 
s-au unit cu ei - era autoritatea infailibilă a Sfintelor Scripturi ca regulă de 
credinţă şi de vieţuire practică.” - Marea luptă, p. 249 (engl.) (rom. cap. Refor-
matorii englezi de mai târziu).

b.  ce asigurare avem referitor la infailibilitatea profeţiilor Biblice şi a  
 prezicerilor ei? isaia 34:16; 55:10, 11.

„În Cuvântul Său Domnul le-a încredinţat oamenilor cunoştinţa ne-
cesară pentru mântuire. Sfintele Scripturi trebuie să fie acceptate ca o des-
coperire a voii Sale infailibilă şi plină de autoritate. Ele sunt standardul de 
caracter, sunt cele care descoperă doctrinele şi testează experienţa.” - Harul 
uimitor al lui Dumnezeu, p. 148 (engl.).

„Cuvântul singurului Dumnezeu adevărat este infailibil. Infinita înţelep-
ciune, sfinţire, putere şi iubire sunt unite pentru a ne indica standardul după 
care măsoară Dumnezeu caracterul. Cuvântul lui Dumnezeu defineşte atât 
de simplu legile împărăţiei Sale încât nimeni nu e nevoie să umble în întune-
ric. Legea Sa este transcrierea caracterului Său.” - In Heavenly Places, p. 137.

„Tot ceea ce profeţia a prezis că va avea loc până în momentul prezent, 
a fost înregistrat pe paginile istoriei, şi putem fi siguri că tot ceea ce trebuie 
să mai vină se va împlini când va fi rândul lor.” - Educaţia, p. 178 (engl.) (rom. 
cap. Istoria şi profeţia).
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Miercuri             7 ianuarie

4.  cuM SĂ StudieM BiBLia
a.  care este sfatul dat celor care vor să afle adevărul? isaia 28:9,10,13;  
 Fapte 17:10,11.

„Biblia este propriul ei interpret. Un pasaj se va dovedi a fi cheia care 
va deschide alte pasaje, şi în acest mod se va revăsa lumina asupra semnifi-
caţiei ascunse a cuvântului. Comparând diferite texte care tratează aceeaşi 
temă, văzând accentul lor în fiecare parte, adevărata semnificaţie a Scrip-
turilor va deveni evidentă.” - Christian Education, p. 85.

„Nestematele bogate ale adevărului nu stau la suprafaţă. Trebuie să sapi 
după ele. Ia-ţi Biblia şi compară pasaj cu pasaj şi verset cu verset, şi vei găsi 
preţioasele bijuterii ale adevărului. Ar trebui să pui preţioasele nestemate 
de lumină într-un loc frumos şi să le agăţi pe culoarele memoriei.” - The 
Review and Herald, 16 aprilie 1889.

„Deschideţi Biblia înaintea tinerilor noştri, şi atrageţi-le atenţia la co-
morile ei ascunse, învăţaţi-i să caute bijuteriile ei de adevăr, şi ei vor câştiga 
o tărie intelectuală pe care studiul a tot ceea ce poate cuprinde filozofia nu 
o poate da. Marile teme pe care le tratează Biblia, simplitatea demnă a afir-
maţiilor ei inspirate, temele înalte pe care le prezintă minţii, lumina clară 
şi puternică de la tronul lui Dumnezeu, care luminează înţelegerea, vor 
dezvolta puterile minţii într-un grad care abia poate fi înţeles, şi nu poate 
fi explicat niciodată pe deplin.” - Solii pentru tineret, p. 254, 255 (engl.) (rom. 
cap. Valoarea studiului biblic).

b.  ce factor important este necesar pentru a înţelege adevărurile  
 Bibliei? iacov 1:5-8; efeseni 6:18; evrei 12:28.

„Ar trebui să venim cu reverenţă când studiem Biblia, simţind că sun-
tem în prezenţa lui Dumnezeu. Toată uşurătatea şi tot ce este banal ar tre-
bui dat de o parte. În timp ce unele paragrafe din Cuvânt se înţeleg uşor, 
adevărata însemnătate a altor părţi nu este atât de uşor de pătruns. E nevo-
ie de studiu răbdător şi de meditaţie şi rugăciune serioasă. Fiecare student, 
când îşi deschide Biblia, trebuie să ceară iluminarea Duhului Sfânt; şi avem 
promisiunea sigură că aceasta ne va fi dată.” - Ibid., p. 261 (rom. cap. Valoarea 
studiului Bibliei).

„Dacă vii să studiezi Biblia în umilinţă, cerând în rugăciune serioasă 
călăuzire, îngerii lui Dumnezeu vor deschide înaintea ta realităţile ei vii.”- 
The Signs of the Times, 18 septembrie 1893.
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Joi              8 ianuarie

5.  StudiaZĂ atÂt tiMp cÂt poţi
a.  ce stă scris despre cei care nu studiază Biblia? 2 timotei 4:2-4.

„Mulţimile nu doresc Biblia pentru că aceasta interferează cu dorinţele 
inimii păcătoase; şi Satan le oferă înşelăciunile pe care le iubesc.“ - Marea 
luptă, p. 595 (engl.) (rom. cap. Scripturile, apărarea noastră).

„ ‚Doctrina sănătoasă’ este adevărul biblic - adevăr care va promova 
pietatea şi devoţiunea, întărind în credinţă poporul lui Dumnezeu.” - Sluji-
torii evangheliei, p. 311 (engl.) (rom. cap. Vestitorii dimineţii).

b.  În timpul de încercare, ce se va întâmpla celor care neglijează să  
 studieze adevărurile lui dumnezeu acum, în acest timp de probă?  
 amos 8:11, 12.

„Cei care nu au preţuit cuvântul lui Dumnezeu se grăbeau dintr-o parte în 
alta, alergând de la o mare la alta, şi de la nord la est, pentru a căuta cuvântul 
lui Dumnezeu. Îngerul a spus: ‚Nu îl vor găsi... Au trecut nepăsători pe lân-
gă mântuire zi după zi, preţuind bogăţiile pământeşti şi plăcerile lumeşti mai 
mult decât comorile sau îndemnurile cereşti. Ei L-au respins pe Isus şi i-au 
dispreţuit pe sfinţii Săi. Cel mânjit trebuie să rămână pentru totdeauna mânjit’.” 
- Experienţe şi viziuni, p. 281, 282 (engl.) (rom. cap. Timpul de strâmtorare).

„Cei care refuză să fie ciopliţi de profeţi şi care nu reuşesc să îşi curăţe 
sufletele ascultând de tot adevărul, şi care sunt dispuşi să creadă că poziţia 
lor este cu mult mai bună decât este în realitate, vor sfârşi prin a ajunge în 
timpul căderii plăgilor, şi atunci vor vedea că au avut nevoie să fie ciopliţi şi 
formaţi pentru clădire. Dar nu va mai fi timp în care să facă aceasta şi nici 
un Mijlocitor care să pledeze înaintea Tatălui în favoarea lor.” - Ibid., p. 71 
(engl.) (rom. cap. Pregătirea pentru sfârşit).

Vineri              9 ianuarie

ÎntreBĂri recapituLatiVe perSonaLe

a.  de ce trebuie să ascultăm de tot ceea ce descoperă dumnezeu - şi nu doar  
 să culegem şi să alegem ce ne convine?
b.  care este cea mai importantă temă a întregii Scripturi?
c.  de ce profeţia nu este niciodată plictisitoare, ci încurajează sufletul?
d.  descrieţi metoda de studiu a lui dumnezeu şi ce atitudine trebuie să  
 avem pentru aceasta. 
e.  de ce este absolut esenţia să luăm chiar acum în serios studiul Bibliei?
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    Lecţia 3              Sabat, 17 ianuarie 2009

originea păcatului
„Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost 

doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor! Tu ziceai în inima ta: ‚Mă voi sui 
în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu, 
voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază-noaptei; mă voi 
sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt“ (Isaia 14:12-14).

„Păcatul şi-a avut originea în cel care, după Hristos, fusese cel mai ono-
rat de către Dumnezeu şi care stătea ca primul în putere şi slavă între locui-
torii cerului.” - Marea luptă, p. 493 (engl.) (rom. cap. Originea răului).

Studiu recomandat:  Patriarhi şi profeţi, p. 33-43 (engl.) (rom. cap. De ce a  
    fost îngăduit păcatul?).

Duminică       11 ianuarie

1.  un ÎnGer ÎnĂLţat
a.  Folosind imaginea regelui tirului, cum îl descrie profetul ezechiel  
 pe Lucifer? ezechiel 28:13,14.

„Lucifer fusese un heruvim acoperitor. El stătuse în lumina prezenţei 
lui Dumnezeu. El fusese cea mai înălţată dintre fiinţele create, şi fusese pri-
mul în a descoperi Universului scopurile lui Dumnezeu.” - Hristos, Lumina 
lumii, p. 758 (engl.) (rom. cap. S-a sfârşit).

„Deşi toată slava [lui Lucifer] era de la Dumnezeu, acest înger puternic 
a ajuns să o considere că îi aparţinea lui însuşi. Nemulţumit cu poziţia sa, 
deşi era onorat mai presus decât oastea cerească, el s-a aventurat să râv-
nească omagiul ce I se cuvenea doar Creatorului.” - Patriarhi şi profeţi, p. 35 
(engl.) (rom. cap. De ce a fost îngăduit păcatul?).

b.  deşi avea deja o poziţie atât de înaltă, care era ambiţia lui Lucifer?  
 isaia 14:13,14.

„Dacă Lucifer ar fi dorit cu adevărat să fie ca Cel Prea Înalt, el nu şi-ar 
fi părăsit postul desemnat lui în cer; pentru că Spiritul celui Prea Înalt se 
manifestă prin slujire neegoistă. Lucifer dorea puterea lui Dumnezeu, dar 
nu şi caracterul Său. El căuta pentru sine însuşi locul cel mai înalt.” - Hris-
tos, Lumina lumii, p, 435, 436 (engl.) (rom. cap. Cine este cel mai mare?).
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Luni            12 ianuarie

2.  reVoLtĂ Şi reBeLiune
a.  ce argument a folosit Lucifer pentru a-i convinge pe îngeri să i se  
 alăture? psalm 55:21. 

„Nemulţumit cu poziţia sa, deşi era onorat mai presus decât oastea ce-
rească, [Lucifer] s-a aventurat să râvnească la omagiul ce I se cuvenea doar 
Creatorului. În loc de a căuta să Îl facă pe Dumnezeu cel dintâi în afecţiu-
nile şi credincioşia tuturor fiinţelor create, dorinţa sa a fost de a-şi asigura 
sieşi slujirea şi loialitatea lor. Şi, râvnind după slava cu care Tatăl cel veşnic 
Îl învestise pe Fiul Său, acest prinţ al îngerilor aspira la puterea care era o 
prerogativă doar a lui Hristos.” - Patriarhi şi profeţi, p. 35 (engl.) (rom. cap. De 
ce a fost îngăduit păcatul?).

„Discordia pe care comportamentul său o cauzase în cer a fost pusă de 
Satan pe seama legii şi a guvernării lui Dumnezeu. El declară că tot răul este re-
zultatul administraţiei divine. Pretinse că scopul său era acela de a îmbunătăţi 
statutele lui Iehova.” - Marea luptă, p. 498 (engl.) (rom. cap. Originea răului).

b.  după ce Lucifer a convins o mare parte din îngeri despre nevoia  
 unei schimbări în guvernarea lui dumnezeu, ce s-a întâmplat cu  
 aceşti îngeri? apocalipsa 12:4 (prima parte).

„Satan a tras după sine în rebeliunea sa a treia parte din îngeri. Ei s-au 
întors de la Tatăl şi de la Fiul Său şi s-au unit cu instigatorul rebeliunii.”- 
Mărturii, vol. 3, p. 115 (engl.) (rom. cap. A lucra printre comunităţi).

„Lucifer a prezentat scopurile lui Dumnezeu într-o lumină falsă - inter-
pretându-le greşit şi distorsionându-le pentru a stârni disensiuni şi nemulţu-
mire. El i-a provocat cu viclenie pe ascultătorii săi să dea glas sentimentelor 
lor; apoi el a repetat expresiile lor când a slujit scopurilor sale, ca dovadă că 
îngerii nu erau pe deplin în armonie cu guvernarea lui Dumnezeu. În timp 
ce pretindea pentru sine însuşi a fi perfect loial lui Dumnezeu, recomanda 
insistent necesitatea unor schimbări în ordinea şi legile cerului, pentru stabi-
litatea guvernării divine. Astfel, în timp ce lucra să dea naştere la opoziţie faţă 
de Legea lui Dumnezeu şi să instige cu nemulţumirea sa minţile îngerilor 
supuşi lui, în mod ostentativ părea a căuta să îndepărteze nemulţumirea şi 
să îi împace cu ordinea cerului pe îngerii nemulţumiţi. În timp ce în secret 
instiga discordia şi rebeliunea, făcea, cu o viclenie desăvârşită, să pară că sin-
gurul său scop era de a promova loialitatea şi de a păstra armonia şi pacea.” 
- Patriarhi şi profeţi, p. 38 (engl.) (rom. cap. De ce a fost îngăduit păcatul?).
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Marţi            13 ianuarie

3.  LeGea de neScHiMBat a Lui duMneZeu
a.  ce spune Biblia despre Legea lui dumnezeu? psalm 19:7; 111:7,8;  
 romani 7:12. ce a sugerat Lucifer despre aceasta?

„Satan deveni îndrăzneţ în rebeliunea lui, şi îşi exprimă dispreţul faţă de 
legea Creatorului. Satan nu putea să o sufere. El pretindea că îngerii nu aveau 
nevoie de lege, ci că trebuiau lăsaţi liberi, să îşi urmeze propria lor voie, care 
avea să îi conducă întotdeauna bine; că acea lege era o limitare a libertăţii 
lor; şi că a aboli acea lege era unul dintre marile scopuri ale poziţiei pe care o 
luase.”- Istoria mântuirii, p. 18, 19 (engl.) (rom. cap. Căderea lui Lucifer).

„Satan putea folosi ceva ce Dumnezeu nu putea - flatările şi înşelăciunea. El 
încercase să falsifice cuvântul lui Dumnezeu şi reprezentase greşit planul Său de 
guvernare, pretinzând că Dumnezeu nu era drept când impunea îngerilor legi; 
că, cerându-le supunere şi ascultare fiinţelor create de El, căuta doar să fie El 
înălţat. Era de aceea necesar a demonstra înaintea locuitorilor cerului, şi tuturor 
lumilor, că guvernarea lui Dumnezeu era dreaptă, şi Legea Sa perfectă. Satan 
lăsase impresia că el însuşi era cel care căuta să promoveze binele universului.” - 
Patriarhi şi profeţi, p. 42 (engl.) (rom. cap. De ce a fost îngăduit păcatul?).

b.  ce a spus isus despre legea lui dumnezeu? Matei 5:17,18; Luca 16:  
 17. care este cea mai mare dovadă a faptului că legea lui dumnezeu  
 nu poate fi schimbată? psalm 89:34; iacov 1:17. 

„Moartea iubitului Fiu al lui Dumnezeu pe cruce dovedeşte caracterul 
neschimbător al legii lui Dumnezeu. Moartea Sa înalţă legea şi o face ono-
rabilă, şi dă dovadă de caracterul ei neschimbător.” - The Signs of the Times, 
7 august 1879.

„Purtând vina păcătosului, Hristos nu l-a eliberat pe om de ascultarea 
de lege; pentru că dacă legea ar fi putut fi schimbată şi abolită, El nu ar fi 
trebuit să vină în această lume să sufere şi să moară. Chiar faptul că Hristos 
a murit pentru că aceasta a fost încălcată atestă caracterul neschimbător al 
Legii Tatălui.” - Ibid., 25 august 1887.

„Rebeliunea lui Satan a fost o lege pentru univers în decursul veacu-
rilor ce au urmat, o mărturie veşnică a naturii şi rezultatelor teribile ale 
păcatului. Efectele conducerii lui Satan, rezultatele ei asupra oamenilor şi 
a îngerilor au arătat care sunt în mod obligatoriu roadele neglijării autori-
tăţii divine. Acestea dovedesc faptul că bunăstarea tuturor fiinţelor create 
de Dumnezeu este strâns legată de existenţa guvernării lui Dumnezeu şi a 
legii Sale.” - Marea luptă, p. 499 (engl.) (rom. cap. Originea răului).
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Miercuri              14 ianuarie

4.  rĂZBoi În cer
a.  ce a avut loc în cer între Hristos şi Lucifer, şi care a fost rezultatul?  
 apocalipsa 12:7-10; Luca 10:18.

„Marele uzurpator a continuat să se justifice până chiar la încheierea 
controversei. Când s-a anunţat că împreună cu toţi simpatizanţii săi el tre-
buie să fie izgonit din locaşurile strălucirii, atunci liderul rebel a declarat 
deschis, în mod îndrăzneţ, dispreţul său faţă de legea Creatorului. El şi-a 
reafirmat pretenţia că îngerii nu aveau nevoie de control, ci că trebuie să 
fie lăsaţi să urmeze propriei lor dorinţe, care urma să îi conducă drept. El a 
denunţat statutele divine ca fiind o îngrădire a libertăţii lor şi a declarat că 
scopul său era de a asigura abolirea legii; că, eliberate de restricţia aceasta, 
oştile cerului puteau să intre într-o stare de existenţă mai înălţată, mai glo-
rioasă.” - Marea luptă, p. 499 (engl.) (rom. cap. Originea răului).

„Alungându-l pe Satan din cer, Dumnezeu Şi-a declarat dreptatea şi 
Şi-a menţinut onoarea tronului Său. Dar când omul a păcătuit cedând în-
şelăciunilor acestui spirit apostaziat, Dumnezeu a dat dovadă de iubirea Sa 
renunţând la singurul Său Fiu în favoarea rasei căzute. În lucrarea de ispă-
şire este ilustrat caracterul lui Dumnezeu. Argumentul puternic al crucii 
demonstrează întregului univers faptul că modul de comportare ales de 
Lucifer nu poate fi pus în nici un fel în seama guvernării lui Dumnezeu.”-  
Ibid., p. 500, 501 (engl.) (rom. cap. Originea răului).

b.  care a fost în realitate scopul atacului lui Lucifer? psalmii 45:6;   
 89:14. 

„Satan, plin de ambiţia de înălţare de sine, nu dorea să se supune auto-
rităţii lui Isus şi aducea insinuări contra guvernării lui Dumnezeu.”  - Early 
Writings, p. 145 (engl.).

„Satan a născocit fabule cu care să înşele. El a început în cer să se răz-
boiască împotriva guvernării lui Dumnezeu, şi, de la căderea sa, el a conti-
nuat rebeliunea sa contra legii lui Dumnezeu.” - Mărturii, vol. 1, p. 342 (engl.) 
(rom. cap. Puterea lui Satan).

„Mândria şi ambiţia au fost cele care l-au mânat pe Lucifer să se plângă 
de guvernarea lui Dumnezeu şi să încerce să răstoarne ordinea stabilită în 
cer. De la căderea sa, scopul său a fost să infiltreze minţile oamenilor cu 
acelaşi spirit de invidie şi nemulţumire, cu aceeaşi ambiţie după poziţie şi 
onoare.” - Patriarhi şi profeţi, p. 403 (engl.) (rom. cap. Răscoala lui Core).
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Joi            15 ianuarie

5.  ceruL eLiBerat de rĂu
a.  care a fost destinul lui Lucifer şi al urmaşilor săi şi de ce? apocalipsa 
  12:9; 2 petru 2:4; iuda 6. care era următorul lui plan? 1 petru 5:8.

„Deşi [Lucifer] părăsise poziţia sa ca heruvim acoperitor, totuşi, dacă ar 
fi fost dispus să se întoarcă la Dumnezeu, recunoscând înţelepciunea Crea-
torului, şi mulţumit să ocupe locul desemnat lui în marele plan al lui Dum-
nezeu, el ar fi fost repus în poziţia sa. Dar mândria i-a interzis să se supună. 
El şi-a apărat cu încăpăţânare propriul său comportament, susţinând că nu 
ar avea nevoie de nici o pocăinţă şi s-a întărit pe deplin în marea luptă contra 
Celui ce l-a făcut.” - Marea luptă, p. 496 (engl.) (rom. cap. Originea răului).

„Când Satan a refuzat să îşi exercite influenţa de partea adevărului, 
cerul nu trebuia să mai fie în continuare căminul său. El a strâns în jurul 
său în rebeliune o armată de îngeri care se deziseră de credincioşia lor. 
Împreună cu aceşti simpatizanţi el a fost aruncat din cer.” - The Review and 
Herald, 16 aprilie 1901.

b.  ce a avut loc în cer când isus a murit pe cruce? apocalipsa 12:10.  
 putea Satan să viziteze cerul după moartea lui Hristos? ioan 12:31.

„Vărsând sângele Fiului lui Dumnezeu, [Satan] a smuls orice rădăcină 
de simpatie faţă de el a fiinţelor cereşti. De aici înainte, lucrarea sa era li-
mitată. Orice atitudine şi-ar fi asumat, el nu îi mai putea aştepta pe îngeri 
când aceştia se întorceau în curţile cereşti, şi să îi acuze înaintea lor pe 
fraţii lui Hristos că ar fi îmbrăcaţi cu hainele întunecimii şi că acestea sunt 
mânjite de păcat. Ultima legătură de simpatie între Satan şi lumea cerească 
a fost ruptă.” - Hristos, Lumina lumii, p. 761 (engl.) (rom. cap. S-a sfârşit).

Vineri            16 ianuarie

ÎntreBĂri recapituLatiVe perSonaLe
a.  care a devenit scopul lui Lucifer şi de ce?
b.  cum repun mulţi astăzi în scenă episodul campaniei lui Lucifer?
c.  În ce sens a subminat rebeliunea lui Lucifer legea lui dumnezeu?
d.  care este adesea pretenţia falsă a celor care doboară legea lui 
 dumnezeu?
e.  când au fost îngerii cei loiali eliberaţi de îndoielile lor legate de Satan?



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Ianuarie - Martie 200920

   Lecţia 4             Sabat, 24 ianuarie 2009

crearea lumii
„Aşa vorbeşte Domnul, sfântul lui Israel, şi Făcătorul său: ‚Vrea cine-

va să Mî întrebe asupra viitorului, să-Mi poruncească pentru copiii Mei 
şi pentru lucrarea mâinilor Mele? Eu am făcut pământul şi am făcut pe 
om pe el; Eu cu mâinile Mele am întins cerurile şi am aşezat toată oştirea 
lor.’ ” (Isaia 45:11, 12).

„Când a ieşit din mâna Creatorului, nu doar grădina Eden, ci întreg 
pământul era deosebit de frumos. Nici o urmă de păcat, sau vreo urmă de 
moarte nu păta minunata creaţiune.” - Educaţia, p. 22 (engl.) (rom. cap. Şcoala 
din Eden).

Studiu recomandat: Patriarhi şi profeţi, p. 44-51 (engl.) (rom. cap. Creaţiunea).

Duminică           18 ianuarie

1.  La Început, duMneZeu a creat
a.  ce spune Biblia despre săptămâna creaţiunii? Geneza 1:1,5; exod  
 20:11; 31:17. 

„Dumnezeu nu a descoperit niciodată muritorilor modul exact cum 
a îndeplinit El Creaţiunea în şase zile literale. Lucrările Sale sunt la fel de 
imposibil de pătruns ca existenţa Sa.” - Lift Him Up, p. 52.

„Inspiraţia declară că fiecare dintre aceste perioade [ale săptămânii de 
creaţiune] au constat dintr-o seară şi o dimineaţă, la fel ca fiecare zi care a 
urmat după aceea.” - Educaţia, p. 129 (engl.) (rom. cap. Ştiinţa şi Biblia).

b.  cum descoperă dumnezeu faptul că  el este creatorul cerurilor şi  
 al pământului? când şi-a avut originea ciclul săptămânal de 7 zile?  
 evrei 11:3; romani 1:20. 

„Prima săptămână, în care Dumnezeu a îndeplinit lucrarea de creaţiu-
ne în şase zile şi S-a odihnit în a şaptea zi, a fost o săptămână ca oricare alta. 
Marele Dumnezeu, în zilele Sale de creaţie şi ziua Sa de odihnă, a delimitat 
prima săptămână ca mostră a săptămânilor următoare până la încheierea 
timpului.” - The Spirit of Prophecy, vol. 1, p. 85.
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Luni        19 ianuarie

2.  Şapte  ZiLe LiteraLe
a.  după socoteala Bibliei, cât de mult timp i-a luat lui dumnezeu să  
 creeze pământul şi tot ce este pe el? exod 20:11.

„Filozofia omenească declară că la crearea lumii a fost nevoie de o peri-
oadă nedefinită de timp. Prezintă Dumnezeu chestiunea în modul acesta? 
Nu; El spune: ‚Este un semn între Mine şi copiii lui Israel pentru totdeauna: 
pentru că în şase zile [nu în şapte perioade nedefinite de timp, pentru că 
altfel ar fi imposibil ca oamenii să ţină ziua specificată în porunca a patra] 
Domnul a făcut cerul şi pământul, iar în ziua a şaptea s-a odihnit, şi a fost 
reînviorat.’ Vă rog citiţi cu atenţie capitolul al cincilea din Deuteronom.” - 
Mărturii pentru predicatori, p. 135 (engl.).

„Sofistăria legată de crearea lumii într-o perioadă nedefinită de timp 
este una dintre înşelăciunile lui Satan. Dumnezeu vorbeşte familiei umane 
într-un limbaj pe care ei îl pot înţelege. El nu lasă chestiunea atât de indefi-
nită încât fiinţele umane să o poată administra conform teoriilor lor.”- Ma-
nuscript Releases, vol. 3, p. 307.

b.  care este raportul despre sfârşitul primei săptămâni la creaţiune?  
 Geneza 2:1-4. 

„Despre fiecare zi succesivă a creaţiunii, raportul sfânt declară că a 
constat dintr-o seară şi o dimineaţă, la fel ca toate celelalte zile care au 
urmat. La încheierea fiecărei zile este prezentat rezultatul lucrării Creato-
rului. La încheierea primei săptămâni se face afirmaţia: ‚Acestea sunt ge-
neraţiile cerurilor şi ale pământului când au fost făcute’ (Geneza 2:4 engl.). 
Dar aceasta nu exprimă ideea că zilele creaţiunii au fost altceva decât zile 
literale. Fiecare zi a fost numită o generaţie, pentru că în ea Dumnezeu a 
generat, sau a produs încă o nouă parte a lucrării Sale.” - Patriarhi şi profeţi, 
p. 112 (engl.) (rom. cap. O săptămână literală).

„Primele şase zile ale unei săptămâni îi sunt date omului pentru a lu-
cra, pentru că Dumnezeu a folosit aceeaşi perioadă din săptămână pentru 
lucrarea de creaţiune. În ziua a şaptea omul trebuie să se oprească din lu-
cru, pentru a comemora ziua de odihnă.” - Christian Education, p. 190.

„La fel ca şi în cazul Sabatului, originea săptămânii merge înapoi la creaţi-
une, şi aceasta a fost păstrată şi ne-a fost transmisă prin istoria Bibliei. Dumne-
zeu Însuşi a delimitat prima săptămână ca mostră a săptămânilor care aveau să 
urmeze până la încheierea timpului. La fel ca fiecare săptămână care a urmat, 
aceasta a constat din şapte zile literale. Şase zile au fost întrebuinţate în lucra-
rea de creaţiune; în ziua a şaptea Dumnezeu S-a odihnit, şi El a binecuvântat 
atunci această zi, şi a pus-o deoparte ca o zi de odihnă pentru om.” - Ibid.
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Marţi           20 ianuarie

3.  puterea Sa În creaţiune
a.  cum au fost create pământul şi toate lucrurile de pe el? psalm 33:6,  
 9; isaia 40:26. cum sunt menţinute pământul şi toate lucrurile de  
 pe el?

„Nici o logică sau vreo explicaţie nu pot clarifica „de ce”-urile şi „pentru 
ce”-urile creării lumii. Trebuie înţelese prin credinţă în marea putere crea-
toare. Prin credinţă trebuie să avem încredere în marea putere creatoare a lui 
Dumnezeu prin Isus Hristos.” - The Southern Watchman, 24 aprilie 1902.

„Când oamenii părăsesc Cuvântul lui Dumnezeu referitor la istoria 
Creaţiunii, şi caută să explice lucrările creaţiunii lui Dumnezeu pe baza 
principiilor naturale, ei sunt într-un ocean infinit de incertitudini.” - The 
Spirit of Prophecy, vol. 1, p. 88.

„Marea putere care lucrează prin natură şi susţine toate lucrurile nu 
este, aşa cum prezintă unii savanţi, doar un principiu atot-pătrunzător, o 
energie motrice. Dumnezeu este Duh; totuşi El este o Fiinţă personală.”- 
Pe urmele Marelui Medic, p. 413 (engl.) (rom. cap. O adevărată cunoaştere a lui 
Dumnezeu).

b.  pe lângă faptul că a creat pământul, ce altceva mai face dumnezeu  
 în legătură cu acesta şi cu alte planete? psalm 33:13,14; 47:2;  
 65:9-13; 95:3-5. 

„Dumnezeu şi-a încheiat lucrarea de creare, dar energia Sa se mai exer-
cită încă menţinând lucrurile create de El. Nu printr-un mecanism care a 
fost pus odată în funcţiune şi continuă să lucreze prin propria sa energie 
inerentă se întâmplă că bate pulsul şi respiraţiile se succedă una după alta; 
ci, fiecare respiraţie, fiecare bătaie a inimii este o dovadă a grijii atot-pă-
trunzătoare a Celui în care trăim şi avem existenţa. Nu datorită unei puteri 
inerente produce pământul an de an roade abundente şi îşi continuă miş-
carea în jurul soarelui. Mâna lui Dumnezeu conduce planetele şi le menţi-
ne în poziţia lor în marşul lor ordonat prin spaţiul ceresc. Prin puterea Sa 
creşte din abundenţă vegetaţia, şi prin El văile sunt roditoare.” - The Signs of 
the Times, 20 martie 1884.

„Când semănăm şi cultivăm plantele trebuie să ne amintim că Dum-
nezeu a creat sămânţa şi că El o dă pământului. Prin puterea Sa divină, El 
are grijă de sămânţă.” - Mărturii, vol. 6, p. 186 (engl.) (rom. cap. Educaţia, sub-
capitolul Dumnezeu şi natura).
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Miercuri               21 ianuarie

4.  actuL de Încununare a creaţiunii
a.  care este raportul biblic referitor la crearea bărbatului şi a femeii?  
 Geneza 1:26,27; 2:7. 

„Dumnezeu a creat omul ca o fiinţă superioară; doar aceasta este mo-
delată după chipul lui Dumnezeu şi poate să fie părtaşă naturii divine, poa-
te coopera cu Creatorul său şi poate executa planurile Sale.” – Mărturii, vol. 
5, p. 311 (engl.) (rom. cap. Caracterul păcătos al murmurărilor).

„Când Adam a ieşit din mâna Creatorului său, el era de o statură nobilă şi 
de o simetrie frumoasă. Era mai înalt decât de două ori înălţimea bărbaţilor 
care trăiesc acum pe pământ, şi era bine proporţionat. Trăsăturile sale erau 
perfecte şi frumoase. Tenul său nu era nici alb, nici palid, ci arămiu, strălu-
cind de nuanţa bogată a sănătăţii. Eva nu era chiar atât de înaltă ca Adam. 
Capul ei ajungea puţin mai sus decât umărul lui. Ea, de asemenea, era nobilă, 
perfectă în simetrie, şi foarte frumoasă.” - The Spirit of Prophecy, vol. 1, p. 25.

b.  cu ce scop au fost create pământul şi toate lucrurile de pe el? isaia  
 45:18; psalmii 37:29; apocalipsa 4:11. când va fi îndeplinit cu  
 adevărat scopul lui dumnezeu, şi cum putem pregusta viaţa din  
 eden chiar acum? apocalipsa 21:1-5.

„Dumnezeu l-a creat pe om pentru slava Sa, pentru ca după ce va fi tes-
tat şi încercat, familia umană să poată fi una cu familia cerească. A fost în 
planul lui Dumnezeu să re-populeze cerul cu familia umană, dacă aceştia 
aveau să se dovedească ascultători de orice cuvânt al Său. Adam urma să 
fie pus la încercare, pentru a se vedea dacă avea să fie ascultător, ca îngerii 
loiali, sau neascultător... Mintea sa şi gândurile sale ar fi fost ca mintea şi 
gândurile lui Dumnezeu.” - The SDA Bible Commentary [E. G. White Com-
ments], vol. 1, p. 1082 (engl.).

„Nu toate condiţiile şcolii din Eden se vor afla în şcoala din viaţa viitoare. 
Nici un pom al cunoştinţei binelui şi răului nu va oferi ocazia pentru ispită. 
Acolo nu mai este nici un ispititor, nici o posibilitate de a greşi. Fiecare carac-
ter a rezistat testului răului, şi nimeni nu mai este susceptibil puterii sale.

‚Celui ce va birui’, spune Hristos, ‚îi voi da să mănânce din pomul vie-
ţii, care este în mijlocul Paradisului lui Dumnezeu’ (Apocalipsa 2:7 engl.). 
Darul pomului vieţii din Eden a fost condiţionat, şi a fost în cele din urmă 
retras. Dar darurile din viaţa viitoare sunt absolute şi veşnice.” - Educaţia, p. 
302 (engl.) (rom. cap. Şcoala viitoare).
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Joi             22 ianuarie

5.  neSpuS de FruMoS
a.  când s-a încheiat crearea pământului şi a tuturor lucrurilor de pe  
 el, cum era acesta? Geneza 1:31; eclesiastul 3:11.   

„Când a ieşit din mâna Creatorului, nu doar grădina Eden, ci întregul pă-
mânt era deosebit de frumos.” - Educaţia, p. 22 (engl.) (rom. cap. Şcoala din Eden).

„Întregul peisaj depăşea în frumuseţe terenurile împodobite ale celui 
mai mândru palat. Oastea îngerească privea cu desfătare scena, şi se bucura 
de lucrările minunate ale lui Dumnezeu.” - Patriarhi şi profeţi, p. 44 (rom. cap. 
Creaţiunea).

b.  ce amănunte sunt semnificative referitoare la mediul înconjurător  
 în care au fost aşezaţi adam şi eva? Geneza 2:8,15. 

„Dacă fericirea ar fi constat în inactivitate, omul, în starea sa de sfântă 
inocenţă, ar fi fost lăsat fără o activitate. Dar Cel care l-a făcut pe om a ştiut 
ce era cel mai bine pentru fericirea sa, şi imediat ce l-a creat, i-a desemnat o 
lucrare. Pentru a fi fericit, el trebuia să lucreze.” - Mărturii, vol. 3, p. 77 (engl.) 
(rom. cap. Experienţe nesigure).

„Dumnezeu a pregătit o grădină frumoasă pentru Adam şi Eva. El a 
pus la dispoziţia lor tot ceea ce era necesar pentru nevoile lor. El a plantat 
pentru ei pomi fructiferi de fiecare soi. Cu generozitate, El i-a înconjurat cu 
daruri. Pomii pentru utilitate şi frumuseţe, şi florile încântătoare, care răsăreau 
spontan, şi creşteau în abundenţă în jurul lor, nu trebuiau să cunoască decăde-
rea. Adam şi Eva erau cu adevărat bogaţi. Ei deţineau Edenul. Adam era stăpân 
pe frumoasele sale domenii.” - Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 38 
(engl.) (rom. cap. Adevărata educaţie, subcap. Munca fizică pentru studenţi). 

Vineri           23 ianuarie

ÎntreBĂri recapituLatiVe perSonaLe
a.  de unde ştim că pământul a fost creat în şase zile literale?
b.  de ce în Scriptură (traducerea engleză) se face referire la fiecare zi a  
 creaţiunii ca la o „generaţie”?
c.  cum poate natura să îşi menţină cursul continuu de activitate?
d.  care este scopul final al lui dumnezeu pentru rasa umană?
e.  ce trebuie să învăţăm din alegerea pe care a făcut-o dumnezeu când a  
 stabilit mediul în care să locuiască adam?
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         Lecţia 5             Sabat, 31 ianuarie 2009

originea lui adam
„Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu” (Luca 3:38).

„Genealogia rasei noastre, aşa după cum e prezentată de inspiraţie, se 
derulează înapoi spre origine, nu spre o specie de germeni în dezvoltare, 
moluşte şi patrupede, ci spre marele Creator. Deşi creat din ţărână, Adam 
era ‚fiul lui Dumnezeu’.” (Luca 3:38). - Patriahi şi profeţi, p. 45 (engl.) (rom. 
cap. Creaţiunea).

Studiu recomandat: Marea luptă, p. 467, 533, 646-648 (engl.) (rom. cap. 
Redeşteptări moderne, Prima mare înşelăciune, Poporul lui Dumnezeu salvat).

Duminică                  25 ianuarie

1.  cu puţin Mai preJoS decÂt ÎnGerii
a.  cum este descrisă fiinţa umană creată, comparativ cu îngerii?   
 psalm 8:4,5.

„Dumnezeu l-a creat pe om cu puţin mai prejos decât îngerii şi l-a 
înzestrat cu toate atributele care, folosite în mod corect, urmau să îl facă o 
binecuvântare pentru lume şi aveau să reflecte slava Dătătorului.” - Mărtu-
rii, vol. 3, p. 50 (engl.) (rom. cap. Lucrarea din New York).

„Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său, după asemănarea Sa, fără 
păcat, şi cu organele bine dezvoltate. Pământul avea să fie populat cu fiinţe 
inteligente care erau doar cu puţin mai prejos decât îngerii. Dar Dumne-
zeu avea să pună mai întâi la încercare perechea sfântă, şi avea să testeze 
ascultarea lor; pentru că nu dorea să aibă o lume plină de fiinţe care urmau 
să dispreţuiască legile Sale.” - The Signs of the Times, 23 ianuarie, 1879.

b.  ce este scris despre crearea lui adam? Geneza 1:26,27; 2:7. 

„Nu există nici un temei pentru a presupune că omul ar fi evoluat cu paşi 
mărunţi de dezvoltare din forme inferioare ale regnului animal sau vegetal. O 
astfel de învăţătură înjoseşte marea lucrare a Creatorului la nivelul concepţiilor 
înguste, pământeşti ale omului. Oamenii sunt atât de atenţi să Îl excludă pe 
Dumnezeu de la cârma universului, încât îl degradează pe om şi îl privează de 
demnitatea originii sale.” - Patriarhi şi profeţi, p. 45 (engl.) (rom. cap. Creaţiunea).
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Luni                26 ianuarie

2.  un aJutor potriVit - o partenerĂ
a.  descrieţi crearea evei. Geneza 2:21-23. ce lecţie trebuie să  
 învăţăm din acest pasaj biblic? efeseni 5:28,29.

„Adam era desăvârşit în formă - puternic, graţios, nevinovat, purtând 
imaginea Creatorului său. Dumnezeu i-a dat o parteneră, o soţie, pentru a îm-
părtăşi cu el frumuseţile naturii. Pentru ca această pereche sfântă să continue 
fericită, Dumnezeu le-a dat ceva de făcut. Faptul că erau sfinţi nu i-a exclus de 
la a munci. Dumnezeu nu leneveşte niciodată. Fiecăruia din oastea îngerească 
îi este desemnată o misiune, o sarcină.” - Manuscript Releases, vol. 10, p. 326.

„Dumnezeu Însuşi i-a dat lui Adam o parteneră. El i-a dat ‚un ajutor 
potrivit’ - un ajutor care să îi corespundă - una care era potrivită pentru a-i 
fi parteneră, şi care putea fi una cu el în iubire şi simpatie. Eva a fost creată 
dintr-o coastă luată dintr-o parte a lui Adam, sugerând că ea nu trebuie să 
îl controleze ca şi când ar fi capul lui, nici să fie călcată în picioare ca inferi-
oară lui, ci să stea de partea lui, ca egală a lui, pentru a fi iubită şi protejată 
de el. O parte din om, os din oasele sale, şi carne din carnea lui, ea era al 
doilea lui eu, arătând legătura strânsă şi ataşamentul plin de afecţiune care 
trebuie să existe în această relaţie... 

Dumnezeu a celebrat prima căsătorie. Astfel, instituţia aceasta Îl are ca au-
tor pe Creatorul universului. ‚Căsătoria este plină de onoare’ (Evrei 13:4 engl.); 
a fost una dintre primele daruri date de Dumnezeu oamenilor, şi este una din-
tre instituţiile pe care, după cădere, Adam a luat-o cu sine dincolo de porţile 
Paradisului. Când principiile divine sunt recunoscute şi ascultate în această 
relaţie, căsătoria este o binecuvântare; ea păzeşte puritatea şi fericirea neamului 
omenesc, se îngrijeşte de nevoile sociale ale omului, şi înnobilează natura fizi-
că, intelectuală şi morală.” - Patriarhi şi profeţi, p. 46 (engl.) (rom. cap. Creaţiunea).

b.  după crearea evei, ce a recunoscut adam, şi pentru cât timp este  
 valabilă legea căsătoriei (versetul 24)? Geneza 2:23,24.

„Când Creatorul a unit mâinile perechii sfinte în legătura de căsătorie, 
spunând ‚De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va alipi de 
nevasta sa, şi se vor face un singur trup’ (Geneza 2:24), El a enunţat legea 
căsătoriei pentru toţi copiii lui Adam până la încheierea timpului.” - Cuge-
tări de pe muntele fericirilor, p. 63, 64 (engl.) (rom. cap. Natura spirituală a legii).

„Fiecare angajament de căsătorie trebuie luat cu seriozitate în conside-
rare, pentru că acesta este un pas făcut pentru toată viaţa.” - Căminul advent, 
p. 340 (engl.) (rom. cap. Divorţul).
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Marţi            27 ianuarie

3.  priMuL doMeniu de autoritate
a.  ce privilegiu şi responsabilitate au fost date primilor noştri părinţi  
 în paradis? Geneza 1:28; psalm 8:6-8.

„Adam a fost încoronat rege în Eden. Lui i-a fost dată stăpânirea asupra 
fiecărui lucru viu pe care l-a creat Dumnezeu. Domnul i-a binecuvântat pe 
Adam şi Eva cu inteligenţă, aşa cum nu a dat nici unei alte creaturi.” - The 
SDA Bible Commentary, [E. G. White Comments], vol. 1, p. 1082 (engl.) (rom. 
CBVT, cap. referitor la Geneza 2).

„Când Satan i-a declarat lui Hristos ‚Împărăţia şi slava lumii îmi sunt date, 
şi le dau cui vreau eu’, el a declarat un lucru parţial adevărat, şi a declarat aceas-
ta ca să slujească scopului său de a înşela. Împărăţia lui Satan a fost cea smulsă 
cu forţa de la Adam, dar Adam era vice-regentul Creatorului. Domnia sa nu 
era una independentă. Pământul este al lui Dumnezeu, şi El a încredinţat toa-
te lucrurile Fiului Său. Adam trebuia să domnească supus lui Hristos. Când 
Adam a trădat supremaţia sa, predând-o în mâinile lui Satan, Hristos a rămas 
încă Regele de drept. Astfel, Domnul îi spusese regelui Nebucadneţar: ‚Cel 
Prea Înalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor, şi o dă cui Îi place’ (Daniel 
4:17). Satan poate folosi autoritatea sa uzurpată doar în măsura în care permite 
Dumnezeu.” - Hristos, Lumina lumii, p. 129, 130 (engl.) (rom. cap. Biruinţa).

b.  deşi prima împărăţie a fost înşfăcată de uzurpator de la adam, ce  
 promisiune este dată de dumnezeu? Mica 4:8; daniel 7:27.

„Cedând în faţa ispitei, [Adam] a fost adus sub puterea lui Satan, şi 
stăpânirea pe care a deţinut-o el a trecut în mâinile cuceritorului. Astfel, 
Satan a devenit ‚dumnezeul acestei lumi’(2 Corinteni 4:4). El a uzurpat 
acea stăpânire asupra pământului, care a fost dată la început lui Adam. Însă 
Hristos, plătind prin sacrificiul Său pedeapsa pentru păcat, a dorit nu doar 
să îl salveze pe om, ci să redobândească stăpânirea de care fusese depose-
dat.” - The Signs of the Times, 4 noiembrie 1908.

„Pământul dat la început omului ca împărăţie a sa, predat de acesta în 
mâinile lui Satan, şi posedat de atunci de puternicul vrăjmaş, a fost adus 
înapoi prin marele plan de mântuire. Tot ceea ce s-a pierdut prin păcat a 
fost restaurat.” - Marea luptă, p. 674 (engl.) (rom. cap. Sfârşitul luptei).

„Mijlocitorul divin prezintă cererea ca toţi acei dintre fiii căzuţi ai oa-
menilor care au biruit prin credinţă în sângele Său să fie iertaţi de călcările 
lor de lege, pentru ca să poată fi restauraţi în căminul lor din Eden, şi în-
cununaţi ca împreună-moştenitori cu El însuşi în ‚vechea stăpânire’ (Mica 
4:8).” - The Spirit of Prophecy, vol. 4, p. 309.
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Miercuri           28 ianuarie

4. un cadou de nuntĂ
a.  după ce mâinile lor au fost unite în legământul sfânt al căsătoriei,  
 ce le-a dat dumnezeu lui adam şi evei în dar? Geneza 2:8.

„Dumnezeu iubeşte frumosul. El ne-a dat dovezi de netăgăduit ale 
acestui fapt în lucrarea mâinilor Sale. El a plantat în Eden o frumoasă gră-
dină pentru primii noştri părinţi.” - Căminul advent, p. 27 (engl.) (rom. cap. 
Căminul din Eden - un model).

„În această grădină [Eden] erau copaci de diferite soiuri, mulţi dintre 
ei încărcaţi cu fructe frumos mirositoare şi delicioase. Erau viţe frumoase, 
crescând drepte, totuşi prezentând o înfăţişare dintre cele mai graţioase, cu 
crengile atârnând sub povara fructelor ademenitoare dintre cele mai boga-
te şi mai variate nuanţe. Era lucrarea lui Adam şi a Evei aceea de a conduce 
crengile viţei pentru a forma arcade umbroase, făcându-şi astfel pentru ei 
înşişi o locuinţă din copaci vii acoperiţi cu frunziş şi fructe. Existau din 
belşug flori parfumate de orice nuanţă. Iar în mijlocul grădinii stătea po-
mul vieţii, întrecând în slavă toţi ceilalţi copaci. Roadele sale păreau ca 
mere de aur şi de argint, şi aveau puterea de a perpetua viaţa.” - Patriarhi şi 
profeţi, p. 47 (engl.) (rom. cap. Creaţiunea).

b.  ce s-a întâmplat cu acea frumoasă grădină care a fost odată  
 delectarea lui adam şi a evei? apocalipsa 2:7; 22:1,2.

„Grădina Eden a rămas pe pământ încă mult timp după ce omul a fost 
alungat de pe plăcutele ei cărări. Rasei căzute i s-a permis să privească 
la căminul inocenţei, intrarea lor fiind barată doar de îngerii păzitori. La 
poarta păzită de heruvimi a paradisului era descoperită gloria lui Dum-
nezeu. Aici veneau Adam şi fiii săi să se închine lui Dumnezeu. Aici şi-au 
reînnoit ei voturile de ascultare faţă de acea lege pentru a cărei încălcare 
fuseseră alungaţi din Eden. Când valul de nelegiuire a cuprins pământul, 
şi răutatea oamenilor a dus la hotărârea de distrugere a acesteia printr-un 
potop de ape, mâna care a sădit grădina Eden a retras-o de pe pământ. Dar 
la restituirea finală, când va fi un ‚cer nou şi un pământ nou’ (Apocalipsa 
21:1), aceasta va fi restaurată, fiind împodobită cu mai multă slavă decât la 
început.” - Ibid., p. 62 (engl.) (rom. cap. Ispitirea şi căderea).

„Pe pământul înnoit, cei salvaţi se vor angaja în ocupaţii şi plăceri care 
au adus fericire lui Adam şi Evei la început. Se va trăi atunci viaţa din Eden, 
viaţa în grădină şi pe câmp.” - Profeţi şi regi, p. 730, 731 (engl.) (rom. cap. Vizi-
uni ale slavei viitoare).
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Joi            29 ianuarie

5.  reStauraţi În FaMiLia Lui duMneZeu
a.  prin planul de răscumpărare, ce privilegiu este oferit celor care  
 acceptă darul salvării oferit gratis de dumnezeu? Luca 19:10; ioan  
 1:12; 1 ioan 3:1,2.

„Fiul lui Dumnezeu a fost oferit pentru a salva rasa umană. Cu o su-
ferinţă infinită, cel fără de păcat pentru cei păcătoşi, s-a plătit preţul care 
urma să salveze familia umană de puterea distrugătorului şi pentru a o re-
staura după chipul lui Dumnezeu. Cei care acceptă salvarea adusă lor prin 
Hristos se vor umili înaintea lui Dumnezeu ca nişte copii mici.” - Mărturii, 
vol. 9, p. 283, 284 (engl.) (rom. cap. Eu nu sunt decât un copilaş).

b.  ce descriere profetică este oferită despre adam şi oastea celor  
 salvaţi când acestora le va fi prezentat în cele din urmă edenul  
 restaurat? apocalipsa 5:13.

„Transportat de bucurie, [Adam] admiră pomii care erau cândva des-
fătarea sa - exact copacii ai căror fructe le strânsese el în zilele inocenţei şi 
bucuriei sale. El vede viţa pe care mâinile sale o aranjaseră, tocmai florile 
de care cândva îi făcuse plăcere să se îngrijească. Mintea sa prinde reali-
tatea scenei; el înţelege că acesta este într-adevăr Edenul restaurat, mult 
mai frumos acum decât când a fost ajungat el din el. Salvatorul îl conduce 
acum la pomul vieţii şi culege fructele pline de slavă, şi i le oferă. El priveşte 
în jurul său şi zăreşte o mulţime din familia sa salvaţi, stând în Paradisul 
lui Dumnezeu. Apoi îşi depune în grabă la picioarele lui Isus coroana sa 
strălucitoare şi, căzând la pieptul Său, Îl îmbrăţişează pe Mântuitorul său.”- 
Marea luptă, p. 648 (engl.) (rom. cap. Poporul lui Dumnezeu salvat).

Vineri                30 ianuarie

ÎntreBĂri recapituLatiVe perSonaLe

a.  ce înseamnă să fii „făcut cu puţin mai prejos decât îngerii”?
b.  de ce a instituit dumnezeu căsătoria?
c.  În realitate aparţine această planetă căzută lui Satan sau lui  
 dumnezeu? de ce?
d.  Spre ce anume din viitor pot privi fiii şi fiicele căzute ale lui adam?
e.  care va fi moştenirea celor răscumpăraţi în întreaga veşnicie?
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Sabat, 7 februarie 2009

Darul Sabatului întâi
pentru Departamentul de binefacere

În Cuvântul lui Dum-
nezeu, în special în cărţile 
Levitic şi Deuteronom, gă-
sim instrucţiuni specifice 
referitoare la cei săraci. Să 
luăm seama la una dintre 
acestea: „Dacă va fi la tine 
vreun sărac dintre fraţii 
tăi, în vreuna dintre cetă-
ţile tale, în ţara pe care ţi-o 
dă Domnul, Dumnezeul 
tău, să nu-ţi împietreşti 
inima şi să nu-ţi închizi 
mâna înaintea fratelui tău celui lipsit. Ci să-ţi deschizi mâna, şi să-l împrumuţi cu 
ce-i trebuie ca să facă faţă nevoilor lui” (Deuteronom 15:7, 8).

Nu ni se cere să ajutăm orice persoană săracă, fără a face diferenţe, însă nu îi 
putem neglija pe „săracii merituoşi”.

„Aceste mâini, declară apostolul [Pavel], au slujit nevoilor mele, şi ale celor ce 
erau cu mine (Fapte 20:34 engl.). În mijlocul muncilor grele şi ale călătoriilor am-
ple pentru cauza lui Hristos, el era capabil nu doar să îşi acopere propriile nevoi, ci 
să economisească ceva şi pentru sprijinul colaboratorilor săi şi pentru ajutorarea 
săracilor demni. El a făcut aceasta doar prin îndemânare perseverentă şi prin eco-
nomie severă. Pe bună dreptate poate el să indice spre exemplul său când spune: 
‚În toate privinţele v-am dat o pildă, şi v-am arătat că, lucrând astfel trebuie să 
ajutaţi pe cei slabi, şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care Însuşi 
a zis: ‚Este mai ferice să dai decât să primeşti’ (versetul 35).” - Istoria faptelor apos-
tolilor, p. 395, 396 (engl.) (rom. cap. Ultima călătorie a lui Pavel la Ierusalim).

Nu este o sarcină uşoară aceea de a-i identifica pe „săracii demni” dintre toţi 
cei care vin să ne ceară ajutorul. Fără urmă de îndoială, avem mulţi săraci demni 
în mijlocul nostru, şi este datoria noastră să analizăm fiecare caz care ne este pre-
zentat şi să îi ajutăm pe cei care sunt săraci din cauza unor circumstanţe dificile, 
cum ar fi boala, şomajul şi dezastrele naturale. 

Fie ca Domnul să ne dea un spirit gata de a ajuta când se strânge acest Dar spe-
cial pentru Sabatul Întâi pentru beneficiul „săracilor demni” din mijlocul nostru.

Secretarul Departamentului de Binefacere al Conferinţei Generale 
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   Lecţia 6              Sabat, 7 februarie  2009

ispitirea şi căderea în păcat
„De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, 

şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor 
oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit” (Romani 5:12).

„Ascultarea, perfectă şi continuă, era condiţia fericirii eterne. Cu 
această condiţie urmau [primii noştri părinţi] să aibă acces la pomul vie-
ţii.”- Patriarhi şi profeţi, p. 49 (engl.) (rom. cap. Creaţiunea).

Studiu recomandat: Patriarhi şi profeţi, p. 52-62 (engl.) (rom. cap. Ispitirea şi  
      căderea).

Duminică             1 februarie

1.  porunca Lui duMneZeu
a.  ce poruncă explicită a fost dată lui adam şi evei în paradis?  
 Geneza 2:16,17. 

„Pomul cunoştinţei, care stătea aproape de pomul vieţii în mijlocul 
grădinii, avea să fie testul de ascultare, credinţă şi iubire al părinţilor noştri. 
În timp ce li s-a permis să mănânce fără oprelişti din orice alt pom, li s-a 
interzis să guste din acesta, sub pedeapsa cu moartea.” - Patriarhi şi profeţi, p. 
48, 49 (engl.) (rom. cap. Creaţiunea).

b.  cum a explicat isus semnificaţia marii porunci a lui dumnezeu?  
 Matei 22:35-38. care este rezultatul obţinut în urma ascultării de  
 porunca lui dumnezeu? proverbe 6:23 (engl. porunca este o lampă  
 şi legea este o lumină); 19:16. 

„Bucuria creştinului nu se află în călcarea poruncii lui Dumnezeu, ci 
în ascultare de toate preceptele ei. Nimeni nu se află în sclavie şi robie faţă 
de lege, decât cei care o încalcă. Ascultarea produce iubire de Dumnezeu şi 
de om - cele două mari principii ale legii lui Dumnezeu. Această ascultare 
şi această iubire aduc ucenicilor lui Isus plinătatea bucuriei.” - The Signs of 
the Times, 24 ianuarie 1878.

„Când suntem zilnic sub controlul Duhului lui Dumnezeu, vom fi po-
porul care păzeşte legile Sale. Putem arăta lumii că ascultarea de poruncile 
lui Dumnezeu aduce propria ei răsplată, chiar în această viaţă, iar în viaţa 
viitoare o stare de binecuvântare veşnică.” - The Upward Look, p. 353.
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Luni           2 februarie

2.  cedÂnd În Faţa iSpitei 
a.  explicaţi cum a fost ispitită eva când a zăbovit prin jurul copacu- 
 lui interzis. Geneza 3:6; 2 corinteni 11:3.

„Şarpele a cules rodul fructului interzis şi l-a pus în mâinile Evei care 
ezita. Apoi i-a amintit propriile ei cuvinte, că Dumnezeu le-a interzis să le 
atingă, dacă vor să nu moară. Ea nu urma să aibă nimic mai mult de suferit 
mâncând fructul, decât dacă l-a atins, declară el. Pentru că nu simţea nici un 
rezultat rău în urma a ceea ce făcuse, Eva deveni îndrăzneaţă. Când ‚a văzut 
că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit, şi că pomul era de dorit ca 
să deschidă mintea cuiva; a luat deci din rodul lui şi a mâncat’ (Geneza 3:6). 
Era plăcut pentru gust, şi mâncându-l, părea să simtă o putere întăritoare, şi 
şi-a imaginat că intră într-o stare mai înaltă de existenţă. Fără teamă a cules 
şi a mâncat. Şi acum, după ce încălcase ea regula, a devenit agentul lui Satan 
de ruinare a soţului ei. Într-o stare de agitaţie ciudată, nenaturală, cu mâinile 
pline de fructul interzis, ea căută prezenţa lui, şi îi relată tot ce se întâmplase.” 
- Patriarhi şi profeţi, p. 55, 56 (engl.) (rom. cap. Ispitirea şi căderea).

„Iubirea lui [Adam] pentru Eva era puternică, şi într-o descurajare 
cumplită el hotărî să se împărtăşească de acelaşi destin ca al ei. El apucă 
fructul şi mâncă în grabă din el. Atunci Satan tresăltă... Adam, prin iubirea 
sa faţă de Eva, desconsideră porunca lui Dumnezeu şi căzu împreună cu 
ea.” - Experienţe şi viziuni, p. 148 (engl.) (rom. cap. Căderea omului).

b.  de ce nu au fost capabili adam şi eva să îşi mărturisească păcatul?  
 romani 6:16,20. pe cine au învinovăţit ei pentru asta? Geneza  
 3:12,13.

„După ce au mâncat din pomul oprit, Adam şi Eva au fost umpluţi de 
un sentiment de ruşine şi groază. La început singurul lor gând era cum să 
îşi scuze păcatul şi cum să scape de sentinţa de moarte de care se temeau. 
Când Domnul i-a întrebat referitor la păcatul lor, Adam a răspuns, dând 
vina în parte pe Dumnezeu şi în parte pe partenera sa... De ce ai făcut Tu 
şarpele? De ce i-ai permis Tu să intre în Eden? Aceastea erau întrebările 
conţinute în scuza [Evei] pentru păcatul ei, aşezând astfel asupra lui Dum-
nezeu responsabilitatea pentru căderea ei. Spiritul de îndreptăţire de sine 
şi-a avut originea în tatăl minciunilor şi a fost manifestat de toţi fiii şi fiice-
le lui Adam. Mărturisirile de acest gen nu sunt inspirate de Spiritul divin, şi 
nu vor fi acceptate de Dumnezeu. Adevărata pocăinţă îl va conduce pe un 
om să îşi poarte singur vina şi să o recunoască fără înşelăciune şi ipocrizie.” 
- Calea către Hristos, p. 40 (engl.) (rom. cap. Mărturisirea).
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Marţi             3 februarie

3.  cunoScÂnd BineLe Şi rĂuL
a.  Şarpele a spus că în ziua în care adam şi eva vor mânca din pomul  
 interzis, li „se vor deschide ochii” şi că vor cunoaşte „binele şi  
 răul”. au fost adevărate aceste cuvinte? Geneza 3:5,7. 

„Ispititorul a insinuat că avertizarea divină nu avea să se împlinească în 
realitate; că avea menirea doar să îi intimideze. Cum se putea ca ei să moa-
ră? Nu mâncaseră ei din pomul vieţii? Dumnezeu încercase să îi împiedice 
să ajungă la o dezvoltare mai nobilă şi să găsească adevărata fericire.

Astfel a fost lucrarea lui Satan din zilele lui Adam până în prezent, şi el a 
îndeplinit-o cu mult succes. El îi ispiteşte pe oameni să pună la îndoială iubirea 
lui Dumnezeu şi să se îndoiască de înţelepciunea Sa. El caută în mod constant 
să agite spiritul de curiozitate lipsită de reverenţă, o dorinţă neliniştită, iscodi-
toare de a pătrunde în tainele înţelepciunii şi puterii divine. În eforturile lor 
de a descoperi ceea ce Dumnezeu a dorit să reţină, mulţimile trec cu vederea 
adevărurile pe care le-a descoperit El, şi care sunt esenţiale pentru mântuire. 
Satan îi ispiteşte pe oameni la neascultare, conducându-i să creadă că intră 
într-un câmp minunat de cunoştinţă. Dar toate acestea sunt o înşelăciune. Îm-
bărbătaţi de ideile lor referitoare la progres, ei, călcând în picioare cerinţele lui 
Dumnezeu, îşi aşează picioarele pe cărarea care duce spre degradare şi moar-
te.” - Patriarhi şi profeţi, p. 54, 55 (engl.) (rom. cap. Ispitirea şi căderea).

„[Geneza 3:3-5 citat.] Satan a dorit să dea impresia că această cunoş-
tinţă a binelui amestecat cu răul ar fi o binecuvântare, şi că prin faptul că 
le-a interzis să ia din rodul acelui pom, Dumnezeu le reţinea o mare bine-
cuvântare.” - Educaţia, p. 24 (engl.)  (rom. cap. Cunoaşterea binelui şi a răului). 

b.  au fost adevărate cuvintele şarpelui, „Hotărât că nu veţi muri” şi  
 „veţi fi ca nişte dumnezei” (engl.)? Geneza 3:4,5. care a fost  
 rezultatul ascultării de şarpe? când Satan a spus „Hotărât că nu  
 veţi muri”, care era planul său?

„Planul lui Satan era ca Adam şi Eva să atragă neplăcerea lui Dumnezeu, 
prin neascultare; şi apoi, dacă nu reuşeau să obţină iertare, el spera că ei vor 
mânca din pomul vieţii, şi astfel să perpetueze o existenţă de păcat şi mizerie. 
Dar, după căderea omului, îngerii sfinţi au primit imediat misiunea să păzeas-
că pomul vieţii. În jurul acestor îngeri sclipeau raze de lumină care păreau ca 
o sabie strălucitoare. Nici unuia din familia lui Adam nu i s-a permis să treacă 
bariera pentru a lua din fructul dătător de viaţă; ca urmare, nu există nici un 
păcătos nemuritor.” Patriarhi şi profeţi, p. 60 (engl.) (rom. cap. Ispitirea şi căderea).
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Miercuri            4 februarie

4.  aLunGaţi din paradiS
a.  care a fost caracteristica pomului vieţii din care adam şi eva  
 aveau libertatea de a mânca? Geneza 2:9,16.

„Pomul vieţii este o reprezentare a grijii neschimbătoare a lui Hristos 
pentru copiii Săi. Când Adam şi Eva mâncau din acest pom, ei recunoşteau 
dependenţa lor de Dumnezeu. Pomul vieţii avea puterea de a perpetua via-
ţa, şi atât timp cât mâncau din el, ei nu puteau muri.” - The Review and He-
rald, 26 ianuarie 1897.

„Omul era dependent de pomul vieţii pentru nemurire, iar Domnul a 
luat măsuri de siguranţă pentru ca oamenii să nu mănânce din acel pom 
şi să ‚trăiască pentru totdeauna’ - să devină păcătoşi nemuritori.” - Mărturii 
pentru predicatori, p. 134 (engl.).

b.  după ce adam şi eva au păcătuit, ce a fost obligat dumnezeu să  
 facă - şi de ce? Geneza 3:22-24.

„Pentru călcarea Legii lui Dumnezeu, Adam şi Eva au fost alungaţi din 
Eden.” - Hristos, Lumina lumii, p. 741 (engl.) (rom. cap. Golgota).

„După păcătuire, Adam şi Eva nu trebuiau să mai locuiască în Eden. 
Ei au stăruit în mod serios să li se îngăduie să rămână în căminul nevi-
novăţiei şi bucuriei lor. Au recunoscut că pierduseră orice drept la acea 
locuinţă fericită, dar s-au angajat ca pentru viitor să asculte în mod strict 
de Dumnezeu. Dar li s-a spus că natura lor devenise depravată prin păcat; 
că micşoraseră puterea lor de a se împotrivi păcatului şi că deschiseseră 
calea pentru ca Satan să aibă mai uşor acces la ei. Fiind încă nevinovaţi, ei 
cedaseră în faţa ispitei; acum, într-o stare de vinovăţie conştientă, ei urmau 
să aibă mai puţină putere pentru a-şi menţine integritatea.  

Cu umilinţă şi tristeţe inexprimabilă ei îşi luară rămas bun de la fru-
mosul lor cămin, şi au ieşit pentru a locui pe pământ, asupra căruia stăruia 
blestemul păcatului. Atmosfera, cândva atât de blândă şi cu o temperatură 
uniformă, era acum supusă unor schimbări importante, iar din mila Sa, 
Dumnezeu le-a procurat haine din piele ca protecţie faţă de extremele de 
frig şi căldură.” - Patriarhi şi profeţi, p. 61 (engl.) (rom. cap. Ispitirea şi căderea).

„Adam a fost alungat din Eden, şi îngerii care înainte de căderea sa 
aveau misiunea de a-l păzi în căminul său din Eden, au primit acum mi-
siunea de a păzi porţile paradisului şi drumul spre pomul vieţii, pentru 
ca ei să nu se întoarcă şi să aibă acces la pomul vieţii, şi păcatul să devină 
nemuritor.” - Confrontation, p. 15.
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Joi              5 februarie

5.  un BLeSteM aSupra pĂMÂntuLui
a.  care a fost sentinţa pronunţată asupra şarpelui, asupra evei şi  
 asupra lui adam? Geneza 3:14-19.

„Când au văzut în ofilirea florilor şi în căderea frunzelor primele sem-
ne ale decăderii, Adam şi partenera lui au plâns mai profund decât jelesc 
astăzi oamenii morţii lor. Moartea florilor delicate, plăpânde, a fost într-
adevăr un motiv de întristare; dar când copacii cei falnici şi-au scuturat 
frunzele, scena aceasta le-a adus în mod viu în faţa ochilor minţii realitatea 
dură că moartea este partea a tot ce trăieşte.” - Patriarhi şi profeţi, p. 62 (engl.) 
(rom. cap. Ispitirea şi căderea).

b.  ce i s-a arătat lui adam că va avea loc pe pământ ca urmare a  
 păcatului? În ciuda blestemului care era asupra pământului, ce  
 putem vedea în natură? Matei 6:28-30.

„Lui Adam... i s-a arătat cum blestemul lui Dumnezeu apăsa din ce în 
ce mai greu asupra rasei umane, asupra vitelor şi asupra pământului, din 
cauza încălcării continue a omului. I s-a arătat că nelegiuirea şi violenţa 
vor creşte constant; cu toate acestea, în mijlocul valului mizeriei şi chinului 
uman, urmau să fie întotdeauna câţiva puţini care aveau să păstreze cunoş-
tinţa de Dumnezeu şi care aveau să rămâne nepătaţi în mijlocul decăderii 
umane predominante.” - The Spirit of Prophecy, vol. 1, p. 52.

„După căderea lui Adam, Dumnezeu ar fi putut distruge fiecare boboc 
ce se deschidea şi fiecare floare înflorită, sau ar fi putut să le ia parfumul, 
care este atât de încântător pentru simţuri. În pământul pârjolit şi mutilat 
de păcat, în mărăcini, în spini, scaieţi şi neghină putem citi legea condam-
nării; dar în culoarea delicată şi în parfumul florilor putem învăţa că Dum-
nezeu încă ne iubeşte, că mila Sa nu este retrasă întru totul de pe pământ.” 
- The Review and Herald, 8 noiembrie 1898.

Vineri            6 februarie

ÎntreBĂri recapituLatiVe perSonaLe
a.  de ce este ascutarea de dumnezeu vitală pentru fericirea şi 
 stabilitatea noastră?
b.  oridecâte ori ne este prezentată o greşeală, un defect sau un păcat al  
 nostru, cărei tendinţe umane trebuie să îi rezistăm în mod ferm?
c.  În ce sens nu e întotdeauna bine să „ni se deschidă” ochii?
d.  de ce este o binecuvântare în faptul că accesul la pomul vieţii a fost  
 oprit după păcătuire?
e.  când vedem rezultatele amarnice ale păcatului, ce încurajare răzbate?
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   Lecţia 7                                                      Sabat, 14 februarie 2009

planul de răscumpărare

„El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, şi ne-a strămutat în 
Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sân-
gele Lui iertarea păcatelor” (Coloseni 1:13,14).

„Dumnezeirea a fost mişcată de milă pentru rasa umană, iar Tatăl, Fiul 
şi Duhul Sfânt s-au unit pentru aplicarea planului de răscumpărare.” - The 
Review and Herald, 2 mai 1912.

Studiu recomandat: Hristos, Lumina lumii, p. 19-26 (engl.) (rom. cap. Dumnezeu  
      cu noi).

Duminică              8 februarie

1.  un proiect pLin de iuBire
a.  când a fost formulat planul de salvare a omului căzut - şi de ce?  
 romani 16:25,26; coloseni 1:26.

„Hristos, Înlocuitorul şi Garantul nostru, nu a stat singur în minunata 
întreprindere de răscumpărare a omului. În planul de a salva o lume pier-
dută, cei doi s-au sfătuit între ei; legământul păcii a fost între Tatăl şi Fiul.” 
- The Signs of the Times, 23 decembrie 1897.

„Scopul şi planul de har a existat din toată veşnicia. Înainte de înteme-
ierea lumii a fost conform sfatului hotărât al lui Dumnezeu ca omul să fie 
creat, înzestrat cu capacitatea de a îndeplini voia divină. Căderea omului, 
cu toate consecinţele ei, nu a fost ascunsă dinaintea celui Atotputernic. 
Răscumpărarea nu a fost un gând cumpănit ulterior, un plan formulat 
după căderea lui Adam, ci un scop veşnic, care a fost îngăduit să fie înde-
plinit pentru binecuvântarea noastră, nu doar a acestui atom de lume, ci 
pentru toate lumile pe care le crease Dumnezeu.” - Ibid., 3 februarie 1893.

„Dumnezeirea a fost mişcată de milă pentru rasa umană, iar Tatăl, Fiul 
şi Duhul Sfânt s-au unit în aplicarea planului de răscumpărare. Pentru a 
îndeplini pe deplin acest plan, s-a hotărât ca Hristos, singurul Fiu al lui 
Dumnezeu, să Îşi dea viaţa ca jertfă pentru păcat.” - The Review and Herald, 
2 mai 1912.
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Luni             9 februarie

2.  cuVÂntuL era duMneZeu
a.  ce cuvinte foloseşte ioan pentru a-L descrie pe isus Hristos? ioan  
 1:1-4. care este adevărata semnificaţie a expresiei „în el era viaţa”?  
 ioan 5:26. 

„Vorbind despre preexistenţa Sa, Hristos poartă minţile în trecut spre 
secole nedatate. El ne asigură că nu a existat niciodată un timp în care El 
nu a fost în părtăşie strânsă cu Dumnezeul cel veşnic.” - The Signs of the Ti-
mes, 29 august 1900.

„Domnul Isus Hristos, Fiul divin al lui Dumnezeu, a existat din veşnicie, 
o persoană distinctă, totuşi, una cu Tatăl. El era gloria neîntrecută a cerului. El 
era comandantul inteligenţelor cereşti, iar omagiul plin de adoraţie al îngerilor 
era primit de El ca drept al Său.” - The Review and Herald, 5 aprilie 1906.

„ ‚În El era viaţa; şi viaţa era lumina oamenilor’ (Ioan 1:4 engl.). Aici 
nu se face referire la viaţa fizică, ci la nemurire, la viaţa care este în exclusi-
vitate proprietatea lui Dumnezeu. Cuvântul, care era cu Dumnezeu, şi care 
era Dumnezeu, avea această viaţă. Viaţa fizică este ceva ce primeşte fiecare 
individ. Nu este veşnică sau nemuritoare; pentru că Dumnezeu, Dătătorul 
vieţii, o ia din nou. Omul nu are controlul asupra vieţii sale. Dar viaţa lui 
Hristos era neîmprumutată. Nimeni nu i-o poate lua... În El era viaţa, ori-
ginară, neîmprumutată, nederivată.” - Selected Messages, bk. 1, p. 296.

b.  ce titluri primeşte isus în Vechiul testament? isaia 9:6. ce parte  
 are isus în dumnezeirea cea veşnică? coloseni 2:9.

„Iehova este numele dat lui Hristos.” - The Signs of the Times, 3 mai 1899.
„[Doctrina/învăţătura] care tăgăduieşte Dumnezeirea absolută a lui 

Isus Hristos tăgăduieşte şi Dumnezeirea Tatălui.” - Ibid, 27 iunie 1895.
„În timp ce Cuvântul lui Dumnezeu vorbeşte despre natura umană a 

lui Hristos cât timp a fost pe pământ, el vorbeşte de asemenea în mod ho-
tărât şi despre pre-existenţa Sa. Cuvântul lui Dumnezeu a existat ca o fiinţă 
divină, chiar ca fiul veşnic al lui Dumnezeu, în unire şi armonie cu Tatăl 
Său. Din veşnicie, El a fost Mijlocitorul legământului, Cel în care toate na-
ţiunile pământului, atât evrei cât şi neamuri, urmau să fie binecuvântate, 
dacă Îl acceptau. ‚Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu’ 
(Ioan 1:1). Înainte să fi fost creaţi oamenii sau îngerii, Cuvântul era cu 
Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu.” - Lift Him Up, p. 74.
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Marţi            10 februarie

3.  cuVÂntuL S-a FĂcut trup
a.  cum descrie apostolul întruparea lui Hristos? ioan 1:14; Filipeni  
 2:5-8; evrei 2:14.

„Contemplând întruparea lui Hristos în natură umană, stăm uimiţi în 
faţa unui mister de nepătruns, pe care mintea umană nu îl poate înţelege. 
Cu cât mai mult privim asupra lui, cu atât mai umitor apare acesta. Cât de 
mare este contrastul între divinitatea lui Hristos şi pruncul neajutorat din 
staulul din Betleem! Cum putem acoperi noi distanţa dintre puternicul 
Dumnezeu şi un prunc neajutorat? Şi totuşi, Creatorul lumilor, El, în care 
era întrupată plinătatea Dumnezeirii, s-a descoperit în copilaşul neajuto-
rat din staul. Cu mult mai înalt decât oricare dintre îngeri, egal cu Tatăl în 
demnitate şi slavă, şi totuşi, îmbrăcând veşmântul naturii omeneşti! Na-
tura divină şi natura umană au fost combinate în mod tainic, iar omul şi 
Dumnezeu au devenit una. În această unire găsim noi speranţa pentru rasa 
noastră căzută. Privind la Hristos în natură umană Îl privim pe Dumne-
zeu, şi vedem în El strălucirea slavei Sale, chipul expres al persoanei Sale.” 
- The Signs of the Times, 30 iulie 1896.

„Omul Model, care nu a considerat un jaf a fi egal cu Dumnezeu, a luat 
asupra Sa natura noastră, şi a trăit aproape treizeci de ani într-un orăşel 
obscur, ascuns între dealurile din Galilea. Toată oastea îngerească era la 
porunca sa, totuşi nu a pretins a fi ceva mare sau înălţat. El nu a ataşat 
numelui său titlul ‚Profesor’, pentru a se mulţumi pe Sine. Era un tâmplar, 
lucrând pentru salariu, un serv al acelora pentru care lucra, arătând că 
cerul poate fi foarte aproape de noi pe căile obişnuite ale vieţii.” - Selected 
Messages, book 2, p. 164.

„Hristos nu S-a făcut că a luat natura umană; El chiar a luat-o. El a 
posedat în realitate o natură umană.” - Ibid, bk.1, p. 247.

b.  cum este numită întruparea lui Hristos? 1 timotei 3:16. 

„Deşi slava divină a lui Hristos a fost învăluită şi eclipsată pentru un 
timp prin faptul că El a luat asupra Sa natura umană, totuşi, El nu a încetat să 
fie Dumnezeu când a devenit om. Natura umană nu a luat locul celei divine, 
nici natura divină nu a luat locul celei umane. Aceasta este taina evlaviei. 
Cele două expresii, ‚uman’ şi ‚divin’ au fost, în Hristos, inseparabil unite, şi 
totuşi aveau o individualitate distinctă. Deşi Hristos S-a umilit pentru a de-
veni om, Dumnezeirea încă Îi aparţinea.” - The SDA Bible Commentary [E. G. 
White Comments], vol. 5, p. 1129 (engl.) (rom. CBNT, cap. referitor la Ioan 1).
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Miercuri          11 februarie

4.  iuBire SaLVatoare
a.  de ce au căzut de acord tatăl şi Fiul să facă un sacrificiu suprem  
 pentru rasa căzută? ioan 3:16,17; 1 ioan 4:10; Luca 19:10.

„Iubirea lui Dumnezeu avea să fie descoperită în moartea Fiului Său 
iubit, crucificat pe Calvar pentru păcatele lumii. El urma să prezinte lumii 
evanghelia, care avea să fie puterea lui Dumnezeu spre mântuire. Acesta nu 
era un adevăr nou, dar prin tradiţiile oamenilor el fusese umbrit, şi adevă-
rurile originare, fiind despărţite de Autorul lor, îşi pierduseră semnificaţia 
pentru lume.”  - The Signs of the Times, 8 mai 1893.

„Faptul că Hristos avea să Se umilească pentru a-l salva pe omul căzut 
a fost o uimire pentru întregul univers. Ca Cel ce trecuse de la o stea la 
alta, de la o lume la alta, supraveghindu-le pe toate şi îngrijindu-Se prin 
providenţa Sa de nevoile fiecărei fiinţe din vasta Sa creaţiune - ca El să 
consimtă să Îşi părăsească slava şi să ia asupra Sa natura umană - acesta a 
fost un mister pe care inteligenţele lipsite de păcat din alte lumi doreau să îl 
înţeleagă.” - Patriarhi şi profeţi, p. 69 (engl.) (rom. cap. Planul de mântuire).

„Hristos a venit pentru a salva omenirea. El se interesează de toate 
acţiunile noastre. El doreşte să ne modeleze şi să ne formeze după asemă-
narea divină. Hristos nu va afla odihnă, până nu s-a decis fiecare caz. Mi 
s-a permis să văd îngrijorarea Sa, şi marea iubire cu care ne-a iubit.” - Astăzi 
cu Dumnezeu, p. 91 (engl) (rom. cap. Priveşte purtarea Lui de grijă).

b.  În afară de răscumpărarea omenirii, ce altceva mai este inclus în  
 planul de mântuire? isaia 14:7; Mica 4:8. 

„Nu numai omul a ajuns sub stăpânirea înşelătorului, ci pământul în-
suşi, stăpânirea omului, a fost uzurpată de vrăjmaş. Prin planul de salvare, 
prin sacrificiul lui Hristos, nu doar omul, ci stăpânirea sa avea să fie resta-
urată. Datorită meritelor lui Hristos, tot ceea ce pierduse omul prin păcat 
avea să fie restaurat. Urma să vină timpul când nu avea să mai fie blestem, 
ci tronul lui Dumnezeu de pe pământ avea să fie reînnoit, iar servii Săi 
aveau să Îi slujească.” - The Bible Echo, 15 iulie 1893.

„Marele plan de mântuire are ca rezultat repunerea lumii în favoarea lui 
Dumnezeu. Tot ceea ce a fost pierdut prin păcat este restaurat. Nu doar omul, 
ci pământul este răscumpărat, pentru a fi locuinţa veşnică a celor ascultători.” 
- Patriarhi şi profeţi, p. 342 (engl.) (rom. cap. Vrăjmăşia lui Satan contra Legii).
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Joi           12 februarie

5.  rĂScuMpĂrarea ÎndepLinitĂ
a.  ce cuvinte ale profetului trebuie să se împlinească atunci când nu  
 vor mai fi păcat şi păcătoşi? isaia 53:11 (prima parte); ioan 17:24. 

„Rămăşiţa dispreţuită este îmbrăcată în veşminte de mărire, pentru a 
nu mai fi mânjită niciodată de lucrurile corupte ale lumii. Numele lor sunt 
păstrate în cartea vieţii Mielului, înscrise între numele celor credincioşi 
din toate veacurile. Ei s-au împotrivit şiretlicurilor înşelătorului; răgetul 
balaurului nu i-a întors de la credincioşia lor. Acum sunt pe vecie în sigu-
ranţă faţă de şiretlicurile amăgitorului. Păcatele lor sunt transferate asupra 
autorului păcatului. Şi rămăşiţa nu este doar iertată şi acceptată, ci onora-
tă. Pe capurile lor este pusă o ‚mitră curată’. Ei vor fi regi şi preoţi pentru 
Dumnezeu.” - Mărturii, vol. 5, p. 475 (engl.) (rom. cap. Iosua şi îngerul).

b.  pe lângă faptul că se întâlnesc şi se recunosc unii pe alţii, care va fi  
 cea mai mare bucurie a celor răscumpăraţi? 1 corinteni 13:12;  
 Matei 5:8; 1 ioan 3:1,2.

„Comuniunea curată cu fiinţele sfinte, viaţa socială armonioasă cu 
îngerii binecuvântaţi şi cu cei credincioşi din toate timpurile, care şi-au 
spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.... ajută la formarea fericirii 
celor răscumpăraţi.” - Marea luptă, p. 677 (engl.) (rom. cap. Sfârşitul luptei).

„După cum Isus a înviat dintre cei morţi, tot astfel, cei care dorm în El 
vor învia din nou. Îi vom cunoaşte, după cum şi ucenicii L-au recunoscut 
pe Isus. Poate că în această viaţă muritoare au fost deformaţi, plini de boa-
lă, desfiguraţi; dar se trezesc în sănătate desăvârşită şi în simetrie; totuşi, în 
corpul lor plin de slavă, identitatea lor se va păstra în mod perfect. Atunci 
vom cunoaşte la fel cum şi noi suntem cunoscuţi.” - Hristos, lumina lumii, p. 
804 (engl.) (rom. cap. Pace vouă).

Vineri           13 februarie

ÎntreBĂri recapituLatiVe perSonaLe

a.  ce descoperă uimitorul plan gândit înainte de iubitorul nostru  
 creator?
b.  ce se trece adesea cu vederea referitor la adevărata identitate a lui 
 isus Hristos?
c.  de ce este întruparea lui Hristos aşa un mister?
d.  cât de departe ajunge planul de mântuire?
e.  Spre ce reuniune plină de slavă pot privi cei răscumpăraţi în viitor,  
 aşteptând-o?
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    Lecţia 8               Sabat, 21 februarie 2009

potopul
„Prin credinţă, Noe, când a fost înştiinţat despre lucruri care încă nu 

se vedeau, şi plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să îşi scape casa; 
prin ea, el a osândit lumea, şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se 
capătă prin credinţă” (Evrei 11:7).

„Înainte de potop, Dumnezeu l-a trimis pe Noe să avertizeze lumea, pen-
tru ca oamenii să poată fi conduşi la pocăinţă, şi astfel să scape de distrugerea 
cu care erau ameninţaţi.” - Patriarhi şi profeţi, p. 102 (engl.) (rom. cap. Potopul).

Studiu recomandat: Patriarhi şi profeţi, p. 90-110 (engl.) (rom. cap. Potopul).

Duminică          15 februarie

1.  neLeGiuirea aBunda
a.  care era condiţia lumii în zilele lui noe, şi ce solie i-a dat dumne- 
 zeu acestui patriarh când nelegiuirea s-a înmulţit pe pământ?  
 Geneza 6:5,12-14,17.

„După cădere, oamenii au ales să urmeze dorinţele lor păcătoase; şi ca 
rezultat, crima şi nenorocirea au crescut rapid. Nu au mai fost respectate 
nici relaţia de căsătorie, nici drepturile de proprietate. Oricine lăcomea la 
nevasta sau proprietatea vecinului său, le lua prin forţă, iar bărbaţii se lău-
dau cu faptele lor de violenţă. Se desfătau distrugând viaţa animalelor; iar 
folosirea cărnii ca hrană i-a făcut chiar mai cruzi şi mai setoşi de sânge.”-
Patriarhi şi profeţi, p. 92 (engl.) (rom. cap. Potopul).

b.  În afară de imoralitate şi violenţă, care a fost păcatul antediluvie- 
 nilor? Matei 24:38; Luca 17:27.

„Păcatul antediluvienilor consta în pervertirea lucrurilor care în ele înse-
le erau legitime. Ei au degradat darurile lui Dumnezeu, folosindu-le pentru 
a sluji dorinţelor lor egoiste. Îngăduirea apetitului şi a pasiunilor josnice a 
făcut imaginaţia lor întru totul coruptă. Antediluvienii erau sclavii lui Satan, 
conduşi şi controlaţi de el.”- Manuscript Releases, vol. 19, p. 246, 247.
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Luni             16 februarie

2.  un oM aL credinţei
a.  ce a spus domnul despre caracterul lui noe? Geneza 6:8; 7:1.

„În ce a constat diferenţa între Enoh şi Noe pe de o parte, şi cei care 
au fost distruşi de potop de cealaltă parte? Enoh şi Noe erau ascultători 
de Legea lui Dumnezeu; ceilalţi umblau pe calea imaginaţiei inimilor lor, 
şi şi-au degradat căile înaintea Domnului, desconsiderând toate cerinţele 
Sale.”- The Signs of the Times, 11 februarie 1897.

„Noe stătea ca o stâncă în mijlocul furtunii. El era înconjurat de orice 
fel de răutate şi corupţie morală; însă, în mijlocul dipreţului şi ridiculizării 
generale, în mijlocul răutăţii universale şi a neascultării, el s-a remarcat prin 
integritatea sa sfântă şi credincioşia sa neclătinată.”- Reflecting Christ, p. 322.

b.  ce spune Biblia despre credinţa nestrămutată a lui noe şi despre  
 lucrarea sa? evrei 11:7; 2 petru 2:5. 

„Noe trebuia să predice oamenilor, şi de asemenea să pregătească o 
arcă după cum i-a indicat Dumnezeu, pentru salvarea sa şi a familiei sale. 
El nu trebuia doar să predice, ci exemplul său construind arca trebuia să fie 
o mărturie continuă către lume, arătându-le că el credea ceea ce predica. 
Credinţa sa simplă, asemenea unui copil, şi ascultarea sa implicită, în ciuda 
împotrivirii pe care o primea, era o dovadă în faţa lumii despre sinceritatea 
sa. El era ferm de partea datoriei ca o stâncă, conducând lucrarea acelei 
clădiri ciudate, sub conducerea Arhitectului divin. Fiecare lovitură de cio-
can era o mărturie pentru oameni.”- The Signs of the Times, 27 februarie 1879.

„Arca a fost construită pe pământ uscat. Noe a umblat prin credinţă, şi 
când a venit timpul şi [oamenii] au văzut animalele intrând două câte două 
în corabie, şi cerul s-a întunecat de păsările care zburau două câte două 
intrând în corabie, acestea au fost cele ce au ascultat de Dumnezeu; doar 
omul nu a fost ascultător, însă animalele şi păsările căutau un loc de adă-
post. În ciuda acestei privelişti minunate, oamenii erau tot necredincioşi.

În cele din urmă, Dumnezeu i-a cerut lui Noe şi familiei sale să intre în 
corabie; şi El i-a închis înăuntru. Au rămas închişi acolo în corabie o săp-
tămână înainte să plouă. Cum batjocoreau aceşti oamenii răi şi cum îi luau 
în derâdere pe cei din arcă! Nu era o încercare a credinţei lor să fie închişi 
acolo timp de o săptămână şi să nu fie nici un pic de ploaie? Însă după şapte 
zile a început să plouă.”- Manuscript Releases, vol, 19, p. 133.



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Ianuarie - Martie 2009 43

Marţi           17 februarie

3.  arca Lui noe
a.  care erau dimensiunile corăbiei, şi ce material s-a folosit la  
 construcţie? Geneza 6:14-16.

„Înţelepciunea omenească nu ar fi putut plănui o structură de o astfel de 
tărie şi rezistenţă; Dumnezeu era proiectantul, iar Noe maestrul executant. 
Aceasta a fost construită asemenea unui corp de navă, pentru ca să poată pluti 
deasupra apelor, însă în unele privinţe semăna îndeaproape cu o casă. Era înal-
tă de trei etaje, cu o uşă dispusă lateral. Lumina intra prin partea acoperişului, 
iar diferitele apartamente erau aranjate în aşa fel încât erau toate luminate. Ma-
terialul folosit în construcţia corăbiei erau chiparosul sau lemnul de gofer, care 
avea să rămână nealterat timp de sute de ani. Clădirea acestei structuri a fost 
un proces încet şi anevoios. Ţinând cont de mărimea deosebită a copacilor şi 
de natura lemnului, s-a cerut mult mai mult lucru decât se cere acum pentru 
pregătirea lui, chiar cu acea putere mai mare pe care o aveau oamenii. Tot ceea 
ce putea face omul a fost făcut pentru ca lucrarea să fie perfectă, totuşi arca nu 
ar fi putut rezista de una singură furtunii care urma să vină pe pământ. Doar 
Dumnezeu putea să îi păstreze pe servii săi prin apele furtunoase.”- Patriarhi şi 
profeţi, p. 92-95 (engl.) (rom. cap. Potopul).

b. cât de mult timp a fost acordat pentru terminarea corăbiei şi ca cei  
 răi să se pocăiască? Geneza 6:3. a ascultat cineva avertizarea lui noe?

„O putere însoţea cuvintele lui [Noe], pentru că aceasta era era vocea 
lui Dumnezeu spre oameni prin servul Său. Legătura cu Dumnezeu îl fă-
cea tare în tăria puterii infinite, în timp ce vreme de o sută douăzeci de ani 
vocea sa solemnă cădea în urechile acelei generaţii.”- Ibid., p. 96 (engl.).

„Credinţa lui Noe era amestecată cu teamă; pentru că este scris că Noe, 
fiind avertizat de Dumnezeu, acţionând cu teamă, a pregătit o corabie pentru 
ca să îşi salveze casa. Credinţa sa i-a intensificat teama; pentru că aceea nu era 
o teamă plină de laşitate, care îl anima. El nu îndrăznea să suprime cuvintele lui 
Dumnezeu de teama oamenilor, nici să reţină mesajul său din teamă de con-
secinţele care ar putea urma din cauza opoziţiei celor răi şi necredincioşi din 
jurul său. El cunoştea puterea lui Dumnezeu şi şi-a dat seama că Dumnezeu Îşi 
va îndeplini cuvântul.”- The Signs of the Times, 18 aprilie 1895.

„Unii dintre tâmplarii pe care i-a angajat [Noe] la construirea corăbiei 
au crezut solia, dar au murit înainte de potop; alţii dintre convertiţii lui 
Noe au căzut, dând înapoi.”- Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 
504 (engl.) (rom. cap. Profesorii - exemple de integritate creştină).
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Miercuri          18 februarie

4.  potopuL a acoperit pĂMÂntuL
a.  descrieţi fenomenul care a avut loc în rândul creaturilor vii care  
 au intrat în corabia cu noe. Geneza 7:7-9. au existat animale pe  
 pământ care nu au fost salvate în corabie? 

„Corabia a fost finisată în fiecare parte aşa cum a zis Dumnezeu, şi a fost 
aprovizionată cu mâncare pentru oameni şi animale. Iar acum, servul lui 
Dumnezeu a făcut ultimul său apel solemn către oameni. Cu o agonie a dorin-
ţei, pe care cuvintele nu o pot descrie, el i-a rugat să caute un refugiu cât timp 
mai putea fi găsit acesta. Din nou, ei au respins cuvintele lui, şi şi-au ridicat 
vocea în râsete şi batjocură. Dintr-o dată, tăcerea s-a aşternut asupra gloatei 
batjocoritoare. Animale de toate felurile, cele mai feroce precum şi cele mai 
blânde, erau văzute venind din munţi şi din păduri, şi îşi croiau drum în linişte 
spre arcă... Animalele ascultau de porunca lui Dumnezeu, în timp ce oamenii 
erau neascultători.”- Patriarhi şi profeţi, p. 97, 98 (engl.) (rom. cap. Potopul). 

„Au existat o clasă foarte mare de animale care au pierit după potop. Dum-
nezeu ştia că tăria oamenilor avea să slăbească, şi aceste animale mamut nu 
puteau fi controlate de oamenii slabi.”- Spiritual Gifts, vol. 4, partea 1, p. 121.

b.  ce s-a întâmplat după şapte zile în care credinţa lui noe a fost  
 testată încă o dată? Geneza 7:17-24.

„Timp de şapte zile după ce Noe şi familia sa au intrat în corabie, nu 
a apărut nici un semn de furtună iminentă. În timpul acestei perioade, 
credinţa lor a fost testată. Era un timp de triumf pentru lumea din afară. 
Aparenta întârziere i-a întărit în credinţa că mesajul lui Noe era o înşe-
lăciune, şi că potopul nu va veni niciodată. În ciuda scenelor solemne ai 
căror martori fuseseră - animalele şi păsările care intrau în corabie, îngerul 
lui Dumnezeu care a închis uşa - ei au mai continuat încă distracţiile şi 
petrecerile lor, luând în râs chiar aceste manifestări vizibile ale puterii lui 
Dumnezeu. Ei s-au strâns grămadă în jurul corăbiei, batjocorindu-i cu o 
violenţă îndrăzneaţă, pentru care nu avuseseră până atunci curaj.

Însă în a şaptea zi nori întunecaţi s-au adunat pe cer. Au urmat sunete 
neînţelese de tunet şi fulgere. În curând, picuri mari de ploaie au început 
să cadă. Lumea nu văzuse niciodată înainte aşa ceva, iar inimile oamenilor 
au fost cuprinse de teamă...

Închinătorii [la idoli] au început să tremure la puterea viului Dumne-
zeu, şi să recunoască faptul că idolatria şi degradarea lor aduseseră asupra 
lor distrugerea.”- Patriarhi şi profeţi, p. 98, 99 (engl.) (rom. cap. Potopul).
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Joi          19 februarie

5.  pĂMÂntuL În tiMpuL potopuLui Şi dupĂ aceSta
a.  care a fost reacţia celor răi şi a lui Satan când a venit într-adevăr  
 potopul? 1 petru 3:20.

„Satan însuşi, care a fost obligat să rămână în mijlocul elementelor 
războinice, se temea pentru propria sa existenţă... Mulţi dintre oameni, 
asemenea lui Satan, rosteau blasfemii la adresa lui Dumnezeu şi, dacă ar fi 
fost în stare, L-ar fi dat jos de pe tronul puterii Sale. Alţii erau înnebuniţi de 
teamă, întinzându-şi mâinile spre corabie şi implorând să fie lăsaţi înăun-
tru. Însă, rugăminţile lor erau zadarnice. Conştinţa lor a fost în sfârşit tre-
zită pentru a recunoaşte că există un Dumnezeu care domneşte în ceruri. 
Ei Îl implorau cu seriozitate, dar urechea Sa nu era deschisă la strigătul lor. 
În acea oră teribilă, ei au văzut că încălcarea legii lui Dumnezeu le adusese 
ruina.”- Patriarhi şi profeţi, p. 99, 100 (engl.) (rom. cap. Potopul).

b.  ce semn şi ce promisiune i-au fost date lui noe şi familiei sale?  
 Geneza 8:15-19; 9:8-16. cum a fost pământul după potop?

„În timpul potopului, oamenii şi animalele se strânseseră în cele mai 
înalte puncte de pe pământ, şi când apele au dispărut, corpurile moarte erau 
pe munţi şi dealuri, precum şi pe câmpii, suprafaţa pământului era presărată 
cu corpurile oamenilor şi ale animalelor. Dar Dumnezeu nu dorea ca acestea 
să rămână şi să se descompună şi să polueze atmosfera, de aceea a făcut pă-
mântul un vast cimitir. El a făcut ca un vânt puternic să treacă peste pământ 
ca să îl usuce de ape, iar acesta le-a mişcat cu o putere mare, în unele situa-
ţii mutând chiar vârfurile munţilor ca pe nişte avalanşe puternice, formând 
dealuri şi munţi unde înainte nu se văzuse aşa ceva, şi acoperind corpurile 
moarte cu copaci, pietre şi pământ.”- The Signs of the Times, 13 martie 1879.

Vineri              20 februarie

ÎntreBĂri recapituLatiVe perSonaLe  
a.  cum suntem noi în pericol de a repeta astăzi păcatul antediluvienilor?
b.  de ce putem fi inspiraţi de exemplul lui noe?
c.  descrieţi condiţiile în care a lucrat noe. 
d.  de ce nu au fost păstrate în corabie unele animale?
e.  ce dovezi ale potopului mai poartă încă până astăzi pământul?
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    Lecţia 9             Sabat, 28 februarie 2009

Legea divină - cele Zece porunci
„Legea lui Dumnezeu este desăvârşită, schimbând sufletul: mărturia 

Domnului este sigură, făcându-l înţelept pe cel simplu, lipsit de 
învăţătură”. (Psalmii 19:7 engl.).

„Fără lege, oamenii nu au o înţelegere corectă a purităţii şi sfinţeniei 
lui Dumnezeu sau a propriei lor vinovăţii şi necurăţii.”- Marea luptă, p. 468 
(engl.) (rom. cap. Redeşteptări moderne).

Studiu recomandat: Marea luptă, p. 433-450 (engl.) (rom. cap. Legea lui                   
                                   Dumnezeu de neschimbat).

Duminică           22 februarie

1.  o tranScriere a caracteruLui Lui duMneZeu
a.  ce a fost declarat despre legea lui dumnezeu, cele zece porunci, şi  
 de ce este acest lucru atât de important pentru noi? psalmii 119:142,  
 151,172.

„Hristos a venit în lumea noastră pentru a reprezenta caracterul lui 
Dumnezeu aşa cum este reprezentat acesta în Legea Sa sfântă; pentru că 
Legea Sa este o transcriere a caracterului Său. Hristos a fost atât legea, cât 
şi evanghelia. Îngerul care proclamă evanghelia veşnică proclamă legea lui 
Dumnezeu; pentru că evanghelia salvării îi aduce pe oameni în ascultare 
de lege, prin care caracterele lor sunt modelate după asemănarea divină.”-
Selected Messages, bk. 2, p. 106.

„Cuvântul singurului Dumnezeu adevărat este infailibil. Înţelepciunea 
infinită, sfinţenia, puterea şi iubirea s-au unit pentru a ne indica standardul 
după care măsoară Dumnezeu caracterul.. Legea Sa este transcripţia carac-
terului Său. Ea este standardul la care trebuie să ajungă toţi care vor să intre 
în împărăţia lui Dumnezeu. Nimeni nu trebuie să umble în nesiguranţă.”-
In Heavenly Places, p. 137.

b.  pentru că dumnezeu este de neschimbat, şi Legea Sa este o tran- 
 scriere a caracterului Său, cât timp va exista legea Sa? Matei 5:17,18.

„Această Lege [a lui Dumnezeu] îşi va menţine caracterul înălţat atât timp 
cât există tronul lui Dumnezeu.”-The Review and Herald, 10 octombrie 1899.
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Luni            23 februarie

2.  VrĂJMĂŞia Lui Satan contra LeGii
a.  care este scopul urii începută de Satan în cer, pe care o  continuă  
 pe pământ? apocalipsa 12:17.

„Satan, cu toată puterea sa stăpânitoare, s-a interpus între om şi legea 
lui Dumnezeu, pentru ca, prin înşelăciune şi sofistării să poată inspira în 
oamenii aceeaşi rebeliune contra lui Dumnezeu şi a legii Sale, de care este 
mânat el însuşi. Pe cei pe care nu îi poate înşela, el îi urăşte.”- The Signs of the 
Times, 14 noiembrie 1895.

b.  de cine se foloseşte Satan cu succes în războiul său contra legii  
 sfinte a lui dumnezeu? apocalipsa 3:9; efeseni 2:2; 2 timotei 3:13. 

„Satan are o conferedaţie numeroasă, biserica sa. Hristos îi numeşte 
sinagoga Satanei, pentru că membrii ei sunt copiii păcatului. Membrii bi-
sericii lui Satan au lucrat în mod constant pentru a doborî legea divină, şi 
au făcut neclară distincţia dintre bine şi rău. Satan lucrează cu putere mare 
în copiii neascultării şi prin ei pentru a înălţa înşelăciunea şi apostazia ca 
adevăr şi loialitate.”- Mărturii pentru predicatori, p. 16 (engl.).

„Există vrăjmăşie contra legii lui Dumnezeu în inimile celor care pre-
tind sfinţirea, dar refuză să admită caracterul obligatoriu al legii. Imediat 
ce se menţionează legea, în inimile lor răsare ura. Ei pretind a crede că le-
gea a fost abolită. Dar dacă legea ar fi fost abolită, care este standardul după 
care vom fi judecaţi înaintea scaunului de judecată al lui Hristos? Această 
lucrare de minimalizare a legii este lucrarea marelui înşelător. Dacă Satan 
îi poate convinge pe oameni că Dumnezeul universului nu are nici o lege 
prin care îi guvernează, el poate institui un standard propriu, şi îi poate în-
drepta pe oameni pe calea fărădelegii şi a distrugerii.”-The Signs of the Times, 
10 februarie 1888.

„Lucrarea lui Satan în lumea noastră astăzi este de a distruge imaginea 
morală a lui Dumnezeu în oameni, făcând fără valoare legea divină; iar 
vrăjmaşii noştri sunt inspiraţi de spiritul său. Dând la o parte marele stan-
dard de caracter al lui Dumnezeu, el poate înjosi natura umană şi îi poate 
câştiga pe bărbaţi şi femei de partea standardului său; pentru că, ‘unde nu 
este lege, nu este călcare de lege’ (Romani 4:15). Având această victorie, el 
observă apoi pretinsa lume creştină, cum îndeplineşte în mod serios exact 
lucrarea pe care o face el.”- The Review and Herald, 26 ianuarie 1897.
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Marţi           24 februarie

3.  StandarduL La JudecatĂ
a.  după mulţi ani petrecuţi în experienţa călcării de lege, care a fost  
 concluzia finală a regelui Solomon? eclesiastul 12:13; proverbe  
 28:9. ce trebuie să realizăm noi despre Legea lui dumnezeu? 

„Legea lui Dumnezeu este temelia guvernării Sale şi este exact ceea ce 
e necesar pentru a păstra viaţa şi neprihănirea. Fiecare principiu al Legii 
provine de la infinitul Dumnezeu, iar omul va eşua în datoria Sa faţă de 
Dumnezeu şi de aproapele său, dacă nu crede principiile legii, şi nu le în-
treţese în viaţa sa. Fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi lui Dum-
nezeu, pentru că prin credinţă putem noi să oferim ascultare de lege.”- The 
Signs of the Times, 26 februarie 1894.

„Legea lui Dumnezeu este marele standard de neprihănire, şi ea va mă-
sura declaraţiile de credinţă şi progresul fiecărui om. Ea este o oglindă care 
descoperă defectele din caracterul nostru şi ne arată cerinţele lui Dumne-
zeu. Ea este sfântă, dreaptă şi bună.”- Ibid., 30 martie 1888.

„Legea lui Dumnezeu este o transcripţie a caracterului Său; ea este standar-
dul de neprihănire... Omului i se cere să ofere ascultare faţă de voia descoperită 
a lui Dumnezeu în cele mai mici cerinţe ale legii.”- Ibid., 26 februarie1894.

„Cele zece porunci, ‘Să ...’ şi ‘Să nu...’ sunt zece promisiuni garantate 
nouă dacă ascultăm de legea care guvernează universul. ‘Dacă Mă iubiţi, 
veţi păzi poruncile Mele’ (Ioan 14:15). Aici este rezumatul şi esenţa legii 
lui Dumnezeu. Aici sunt conturate condiţiile mântuirii, aceleaşi pentru fi-
ecare fiu şi fiecare fiică a lui Adam.”- The SDA Bible Commentary [E. G. White 
Comments], vol. 1, p. 1105 (engl.). (rom. CBVT, cap. referitor la Exod 20).

b.   care este standardul după care va fi judecată fiecare persoană la  
 curtea cerească de judecată? eclesiastul 12:14;  iacov 2:11,12.

„Dumnezeu are o lege, iar aceasta este marele standard de neprihănire. 
Fiecare persoană care s-a încumetat bazându-se pe mila lui Dumnezeu, şi a 
practicat nelegiuirea, va fi judecată după faptele sale. Dumnezeu v-a aver-
tizat să vă îndepărtaţi de orice nelegiuire. El v-a poruncit individual să vă 
împotriviţi diavolului, şi să nu vă întreţineţi cu el ca şi cu un oaspete ono-
rat.”- Mărturii pentru predicatori, p. 448 (engl.).

„Oamenii pot închide ochii faţă de cele mai simple adevăruri din cu-
vântul lui Dumnezeu, şi pot călca în picioare legea sa; însă legea, instituită 
la început, proclamată la Sinai, şi sculptată pe table de piatră, îi va judeca 
în ziua de pe urmă.”- The Signs of the Times, 5 august 1886.

„Legea lui Dumnezeu este standardul prin care vor fi testate la judecată 
caracterele şi vieţile oamenilor.”- Marea luptă, p. 482 (engl.) (rom. cap. În faţa 
raportului vieţii).
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Miercuri          25 februarie
4.  aScuLtare de BunĂ Voie
a.  când tânărul conducător bogat l-a întrebat pe isus ce să facă  
 pentru a moşteni viaţa veşnică, ce condiţie i-a prezentat domnul?  
 Matei 19:16,17; Luca 18:18-20.

„Condiţia pentru viaţa veşnică este acum aceeaşi care a fost întotdeau-
na - exact aceeaşi care a fost şi în Paradis înainte de căderea în păcat a 
primilor noştri părinţi - ascultare perfectă de legea lui Dumnezeu, nepri-
hănire desăvârşită. Dacă viaţa veşnică ar fi garantată în condiţii reduse faţă 
de aceasta, fericirea întregului univers ar fi pusă în pericol.”- Calea către 
Hristos, p. 62 (engl.) (rom. cap. Dovada adevăratului creştinism).

„Trebuie să căutăm mărgăritarul de mare preţ, însă nu în târgurile acestei 
lumi, nici pe căile lumii. Preţul pe care ni se cere să îl plătim nu este aur sau 
argint, pentru că acestea Îi aparţin lui Dumnezeu. Abandonaţi ideea că avan-
tajele vremelnice sau cele spirituale vă vor câştiga mântuirea. Dumnezeu cere 
ascultarea voastră de bună voie. El cere ca voi să renunţaţi la păcatele voastre.”- 
Parabolele Domnului, p. 115 (engl.) (rom. cap. Mărgăritarul de mare preţ).

b.  ce fel de ascultare trebuie să manifeste un adevărat copil al lui  
 dumnezeu? isaia 1:19; Galateni 5:6. cum putem dovedi că Îl  
 iubim cu adevărat pe dumnezeu? 1 ioan 2:3,4; 5:2,3. 

„Religia care vine de la Dumnezeu este singura religie care va conduce 
la Dumnezeu. Pentru a-I servi în mod corect, trebuie să fim născuţi din 
Duhul Sfânt. Aceasta va curăţa inima şi va reînnoi mintea, dându-ne o 
capacitate nouă de a-L cunoaşte şi a-L iubi pe Dumnezeu. Ne va da o ascul-
tare de bună voie de toate cerinţele Sale. Aceasta este adevărata închinare.”-
Hristos, Lumina lumii, p. 189 (engl.) (rom. cap. La fântâna lui Iacov).

„Adevărata ascultare de cerinţele lui Dumnezeu dă sufletului energie 
vitală şi putere. Pentru lucrător, la fel ca şi pentru sufletele pentru care 
lucrează el, se face o lucrare la fel de trainică precum soarele. Oricât de 
limitate ar fi capacităţile celui care se angajează în această lucrare, munca 
pe care o îndeplineşte el în sfera sa umilă va fi acceptată de Dumnezeu.”- 
Mărturii, vol. 4, p. 413 (engl.) (rom. cap. Iubirea de lume).

„Cei care Îl dezonorează pe Dumnezeu încălcând legea Sa pot vorbi despre 
sfinţire; dar aceasta are aceeaşi valoare, şi este exact la fel de acceptabilă, pre-
cum a fost jertfa lui Cain. Ascultarea de poruncile lui Dumnezeu este singurul 
semn adevărat al sfinţirii. Mântuitorul nostru vorbeşte atât de simplu, încât 
nimeni nu trebuie să dea greş în a înţelege că adevărata iubire va produce în-
totdeauna ascultare. Ascultarea este semnul adevăratei iubiri. Hristos şi Tatăl 
sunt una, iar acei care Îl primesc pe Hristos în adevăr, Îl vor iubi pe Dumnezeu 
ca pe marele centru al adorării lor şi se vor iubi de asemenea unii pe alţii; şi, 
făcând astfel, ei vor ţine legea.”- The Review and Herald, 26 octombrie 1897.
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Joi             26 februarie

5.  LeGea neScHiMBĂtoare a Lui duMneZeu
a.  care este cea mai mare dovadă că dumnezeu nu Îşi schimbă legea?  
 Maleahi 3:6 (prima parte); iacov 1:17; Luca 16:17.

„Satan declară că mila distruge dreptatea, că moartea lui Hristos a ab-
rogat legea Tatălui. Dacă ar fi fost posibil ca legea să fie schimbată sau abro-
gată, atunci nu ar mai fi fost nevoie ca Hristos să moară. Dar a abroga legea 
ar fi însemnat a perpetua păcatul făcându-l nemuritor şi a aşeza lumea sub 
controlul lui Satan. Tocmai pentru că legea era neschimbătoare, pentru că 
omul putea fi salvat doar prin ascultare de preceptele ei, a fost înălţat Isus 
pe cruce.”- Hristos, Lumina lumii, p. 762, 763 (engl.) (rom. cap. S-a sfârşit).

„Dacă Dumnezeu ar fi putut schimba vreo iotă în legea Sa, Isus nu era 
nevoit să vină în lumea noastră şi să moară. Însă Mântuitorul, care era egal cu 
Dumnezeu însuşi, a venit în lumea noastră şi a suferit moartea pe cruce, pen-
tru a da omului încă un timp de probă.”- The Review and Herald, 10 iunie 1890.

„Hristos a renunţat la viaţa Sa tocmai pentru a face ispăşire pentru fără-
delegea omului. Dacă legea ar fi putut fi schimbată sau dată la o parte, El nu 
ar fi fost nevoit să moară. Prin viaţa Sa de pe pământ, El a onorat legea lui 
Dumnezeu. Prin moartea Sa, El a statornicit-o. El Şi-a dat viaţa ca jertfă, nu 
pentru a distruge legea lui Dumnezeu, nici pentru a crea un standard mai 
jos, ci pentru ca dreptatea să poată fi menţinută, pentru ca legea să poată fi 
dovedită ca neschimbătoare, pentru ca să poată stea neclintită pentru tot-
deauna.”- Parabolele Domnului, p. 314 (engl.) (rom. cap. Fără haina de nuntă).

b.  unde a fost scrisă legea, şi de cine? care este semnificaţia acestui  
 lucru? exod 31:18. cât timp trebuie să existe principiile ei?

„Legea lui Dumnezeu este neschimbătoare; şi deşi ea a fost minimali-
zată, batjocorită şi respinsă de fiinţele umane, ea va sta la fel de fermă ca 
tronul lui Iehova.”- The Review and Herald, 24 septembrie 1901.

Vineri            27 februarie

ÎntreBĂri recapituLatiVe perSonaLe 
a.  cum oferă legea lui dumnezeu siguranţă şi stabilitate vieţii noastre?
b.  care este strategia lui Satan în rebeliunea sa contra lui dumnezeu şi a  
 legii Sale?
c.  de ce este nevoie de un standard la judecată?
d.  având în vedere că suntem mântuiţi prin credinţă, nu prin fapte - de  
 ce este importantă ascultarea?
e.  ce legătură este între crucea lui Hristos şi legea lui dumnezeu?
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Sabat, 7 Martie 2009

Darul Sabatului 
Întâi pentru 

Misiunea uniunii 
india de Sud

India de Sud  cuprinde statele 
sudice Andhra Pradesh, Karnata-
ka, Kerala, Tamil Nadu, precum 
şi teritoriile uniunii Pondicherry, 
insulele Andaman şi Nicobar, şi Insulele Lakshadweep. Naţiunea care ocu-
pă locul doi în lume ca populaţie, având peste 1 miliard de oameni, este 
cunoscută pentru diversitatea şi unitatea ei, pentru creşterea ei mamut, şi 
pentru sărăcia ei, pentru caracterul ei unic pe arena lumii în ciuda contras-
telor ei izbitoare, şi pentru faptul că a fost leagănul câtorva religii păgâne. 

Pe la sfârşitul anilor 1960, sămânţa reformaţiuinii a fost semănată în 
această parte a Indiei, de la acea ocazie istorică, au fost întemeiate un număr 
mare de misiuni noi răspândite în întreaga ţară - multe în regiuni în care nu 
fuseseră decât puţine persoane creştine sau chiar deloc. Misiunea Uniunii In-
dia de Sud se roagă Domnului şi apelează la voi toţi pentru ca inimile voastre 
să se deschidă pe deplin pentru înaintarea lucrării în această misiune.

Fraţii noştri lucrează fără osteneală şi neînfricaţi în această naţiune 
păgână. Ei întâmpină multe provocări, dintre care cea financiară nu este 
ultima, cum ar fi costurile legate de închirierea spaţiilor de închinare şi 
părtăşie, comunicaţii şi corespondenţă, şi plata modestelor salarii ale celor 
ce lucrează credincios pentru clădirea trupului lui Hristos. 

Darul vostru pentru Misiunea Uniunii India de Sud este o investiţie în 
viitor pentru creşterea continuă a bisericii. Aceasta este calea pe care Hristos 
vrea ca misiunea evangheliei să fie dusă până la cele mai îndepărtate părţi ale 
pământului. Majoritatea fondurilor strânse până acum au fost folosite pen-
tru sădirea bisericilor. Prima şi cea mai urgentă nevoie acum este de a clădi 
sediul Misiunii Uniunii într-o locaţie mai adecvată şi mai centrală.

Vă rugăm fiţi generoşi când vă amintiţi de această misiune nevoiaşă. 
Fie ca Domnul să îi binecuvânteze din abundenţă pe toţi cei care s-au de-
dicat cauzei lui Hristos, în orice aspect, dând pentru cauza Sa, sau lucrând 
pentru împlinirea misiunii date de El.

Secretarul Regional pentru Asia al Conferinţei Generale
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  Lecţia 10                   Sabat, 7 martie 2009

Ziua de odihnă a lui dumnezeu
„Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în 

ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse” 
(Geneza 2:3).

„La timpul sfârşitului, fiecare instituţie divină trebuie să fie restaurată. 
Spărtura făcută în lege atunci când Sabatul a fost schimbat de om, trebuie 
să fie reparată.”- Profeţi şi regi, p. 678 (engl.) (rom. cap. Reforma).

Studiu recomandat: Educaţia, p. 250-252 (engl.) (rom. cap. Sabatul).

Duminică                 1 martie

1.  o Zi de deSFĂtare
a.  care zi a săptămânii a fost pusă deoparte pentru odihnă şi   
 adunare sfântă, şi cum o putem noi preţui? Levitic 23:3; psalmii  
 91:1; 92:4,5; isaia 58:13,14.

„Sabatului îi este conferită mult mai multă sfinţenie decât îi oferă mulţi 
dintre pretinşii păzitori ai acestei zile. Domnul a fost dezonorat într-o mă-
sură foarte mare de cei care nu au păzit Sabatul conform poruncii Sale, fie 
în literă sau în spirit. El cheamă la o reformă în păzirea Sabatului.”- Mărtu-
rii, vol. 6, p. 353 (engl.) (rom. cap. Pregătirea pentru Sabat).

„Putem şedea [cu copiii noştri] în crânguri, sau în razele strălucitoare 
ale soarelui, şi să oferim minţilor lor neastâmpărate ceva cu care să se hră-
nească, discutând cu ei despre lucrările lui Dumnezeu, şi le putem insufla 
iubire şi reverenţă, chemându-le atenţia spre lucrurile frumoase din natu-
ră. Sabatul poate fi făcut atât de interesant pentru familiile noastre, încât 
revenirea sa săptămânală să fie aşteptată cu bucurie.”- Ibid., vol. 2, p 584, 585 
(engl.) (rom. cap. Cum să păzim Sabatul?).

„Sabatul nu a fost menit pentru a fi un timp de inactivitate nefolositoare. 
Legea nu permite munca seculară în ziua de odihnă a Domnului; truda pen-
tru câştigarea existenţei trebuie să înceteze; nici o muncă pentru plăcere lu-
mească sau profit nu este permisă de lege în acea zi; ci, la fel cum Dumnezeu 
Şi-a încheiat lucrarea de creare, şi S-a odihnit în ziua de Sabat şi a binecuvân-
tat-o, tot astfel, omul trebuie să părăsească ocupaţiile vieţii sale zilnice, şi să 
îşi devoteze orele sfinte pentru odihnă sănătoasă, pentru închinare şi pentru 
fapte sfinte.”- Hristos, Lumina lumii, p. 207 (engl.) (rom. cap. Betezda şi Sinedriul).
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Luni                  2 martie

2.  SaBatuL a FoSt reSpectat În VecHiMe
a.  ce este scris despre Sabat înainte ca poporul israel să ajungă la  
 Sinai? exod 16:23-28. cine sunt menţionaţi ca păzitori ai Sabatu 
 lui în epoca patriarhilor?

„Trebuia făcut ceva pentru pregătirea chiar a pâinii trimise din cer 
pentru copiii lui Israel. Acesta era un test pentru ei. Dumnezeu dorea să 
vadă dacă ei aveau să păstreze sfânt Sabatul sau nu. Domnul le-a spus copi-
ilor lui Israel că această lucrare trebuia făcută în ziua de pregătire, vinerea. 
În acea zi, ei trebuia să coacă ceea ce doreau să coacă, şi să fiarbă ceea ce 
doreau să fiarbă.”- Manuscript Releases, vol. 13, p. 292.

„Sabatul a fost încorporat în legea dată pe Sinai; însă acesta nu le-a 
fost făcut de cunoscut doar atunci ca zi de odihnă. Poporul lui Israel avea 
cunoştinţă despre el înainte de a ajunge la Sinai. Pe drum spre într-acolo, 
Sabatul a fost păzit.”- Hristos, Lumina lumii, p. 283 (engl.) (rom. cap. Sabatul).

„Sfinţit prin odihna şi binecuvântarea Creatorului, Sabatul a fost res-
pectat de Adam în starea sa nevinovată din Edenul cel sfânt; de Adam cel 
căzut, însă pocăit, când a fost alungat de pe fericitul său domeniu. A fost 
păzit de toţi patriarhii, de la Abel până la neprihănitul Noe, până la Avra-
am, şi la Iacov.”- Marea luptă, p. 453 (engl.) (rom. cap. O lucrare de reformă).

b.  când a fost originea Sabatului, şi ce cere dumnezeu de la noi  
 referitor la ziua a şaptea? Geneza 2:1-3; exod 20:8-11.

„Sabatul nu este de origine evreiască. El a fost instituit în Eden înainte 
să existe un popor cunoscut ca evrei. Sabatul a fost făcut pentru întrea-
ga omenire, şi a fost instituit în Eden înainte de căderea omului în păcat. 
Creatorul l-a numit ‘ziua Mea cea sfântă’. Hristos S-a referit la Sine ca fiind 
‘Domnul Sabatului’. Începând de la creaţiune, el este la fel de vechi ca rasa 
umană, şi fiind făcut pentru om, el va exista atâta timp cât va exista omul.”-
-The Signs of the Times, 12 noiembrie 1894.

„Instituţia Sabatului a fost făcută când s-au pus temeliile pământului, 
când stelele dimineţii cântau împreună, şi toţi fiii lui Dumnezeu strigau de 
bucurie. La fel ca celelalte nouă precepte ale legii, şi acesta are un caracter 
obligatoriu, neschimbător. Este memorialul puterii creatoare a lui Dumne-
zeu, un memento al lucrării Sale înălţate. Porunca a patra ocupă o poziţie 
sfântă în lege şi poartă aceeaşi natură  sfântă ca şi celelalte precepte morale 
măreţe ale lui Dumnezeu.”- Ibid., 8 ianuarie 1894.
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Marţi                  3 martie

3.  o Încercare de ScHiMBare
a.  ce este scris în profeţia Biblică despre încercarea de a schimba  
 legea lui dumnezeu? daniel 7:25. care poruncă ţintea Satan s-o  
 distrugă?

„Legile lui Dumnezeu sunt singurele legi pe care îi este interzis omului 
să le schimbe, pentru că puterea seculară poate schimba legile guvernărilor 
seculare după cum doreşte. În profeţie se arată în mod clar că puterea pa-
pală urma să  schimbe în mod intenţionat Legea lui Dumnezeu.”- The Signs 
of the Times, 19 noiembrie 1894.

„Puterea papală s-a gândit să schimbe legea lui Dumnezeu instituind 
un Sabat pentru lume şi pentru biserica creştină; şi acest Sabat contrafăcut 
este înălţat şi venerat, în timp ce Sabatul lui Iehova este călcat de picioare 
nesfinte. Dar Îi va înjosi Dumnezeu legea pentru a corespunde standarde-
lor oamenilor? Va accepta El o instituţie creată de om în locul Sabatului 
pe care l-a binecuvântat şi l-a sfinţit El? Nu; comoditatea sau câştigurile 
lumeşti nu va da la o parte cerinţele lui Dumnezeu; pentru că El este un 
Dumnezeu gelos.”- The Review and Herald, 18 martie 1884.

„Creatorul cerului şi al pământului a poruncit ‘Ziua a şaptea este ziua de 
odihnă a Domnului Dumnezeului tău; să nu faci nici o lucrare în ea’ (Exod 
20:10). Această poruncă a fost întărită de exemplul Autorului ei, proclamată 
de chiar vocea Sa, şi aşezată exact în centrul decalogului. Însă puterea papală 
a îndepărat această orânduire sfântă, şi a înlocuit-o cu o zi pe care Dumne-
zeu nu a sfinţit-o, şi în care El nu S-a odihnit, sărbătoarea atât de adorată de 
păgâni ca ‘venerabila zi a soarelui’.”- The Signs of the Times, 14 septembrie 1882.

b.  ce profeţie se va împlini în ultimele zile ale istoriei acestei lumi?  
 isaia 56:2-7; 58:12-14. 

„Toţi cei care Îl iubesc pe Dumnezeu vor arăta că poartă semnul Său, 
respectând poruncile Sale. Ei sunt restauratorii cărărilor pe care să se poată 
merge.” -Mărturii, vol. 6, p. 265 (engl.) (rom. cap. Solia din Isaia 58).

„La timpul sfârşitului, fiecare instituţie divină trebuie restaurată. Spăr-
tura făcută în lege la timpul când Sabatul a fost schimbat de om trebuie să 
fie reparată. Poporul rămăşiţei lui Dumnezeu, stând în faţa lumii ca refor-
matori, trebuie să arate că legea lui Dumnezeu este temelia fiecărei reforme 
durabile şi că Sabatul poruncii a patra trebuie să stea ca memorial al Crea-
ţiunii.”- Profeţi şi regi, p. 678 (engl.) (rom. cap. Reforma). 
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Miercuri               4 martie

4.  SaBatuL În nouL teStaMent 

a.  ce avea isus obiceiul să facă în zilele de Sabat, şi ce a spus el  
 despre Sabat? Luca 4:16,31; Marcu 2:27,28.

„Porunca despre Sabat este aşezată exact în centrul Decalogului, între 
preceptele neschimbătoare ale lui Iehova. Şi totuşi, de la cât de multe am-
voane din ţara noastră se aude strigătul dispreţuitor contra Sabatului in-
stituit de Domnul Dumnezeul cerului, şi este stigmatizat ca ‘vechiul Sabat 
evreiesc’. Fie ca toţi cei ce caută adevărul să îşi amintească faptul că Sabatul 
a fost instituit în Eden înainte ca să existe vreun evreu, şi că Mântuitorul a 
spus ‘Sabatul a fost făcut pentru om’ (Marcu 2:27). Porunca a patra a fost 
rostită împreună cu celelalte nouă precepte morale în mijlocul tunetelor şi  
al măreţiei muntelui Sinai, iar în sfânta sfintelor, în sanctuarul ceresc de sus 
se află chivotul lui Dumnezeu. El este numit ‘chivotul legământului’, şi sub 
capacul acestuia - tronul harului - sunt cele zece porunci care au fost scrise 
cu degetul lui Dumnezeu.”- The Signs of the Times, 8 ianuarie 1894.

„Isus venise ca să ‘mărească legea şi să o facă onorabilă’ (Isaia 42:21 engl.). 
El nu avea să îi ştirbească demnitatea, ci să o înalţe... El venise să elibereze 
Sabatul de cerinţele împovărătoare care îl făcuseră un blestem în loc de bine-
cuvântare.”- Hristos, Lumina lumii, p. 206 (engl.) (rom. cap. Betezda şi Sinedriul).

„Înlăturând restricţiile lipsite de sens ale iudeilor, Hristos a onorat Sa-
batul, în timp ce acei care se plângeau de El dezonorau ziua sfântă a lui 
Dumnezeu.”- Ibid., p. 287.

b.  care era atitudinea ucenicilor, a apostolilor, şi a primilor creştini  
 cu referire la Sabatul zilei a şaptea? Luca 23:54-56; Fapte 13:42,44;  
 16:13; 17:2; 18:4.

„Noul Testament nu a schimbat Legea lui Dumnezeu. Sfinţenia Saba-
tului poruncii a patra este la fel de ferm întemeiată ca şi tronul lui Iehova. 
Ioan scrie; ‘Oricine face păcat, face şi fărădelege. Şi ştiţi că El S-a arătat ca 
să ia păcatele; şi în El nu este păcat. Oricine rămâne în păcat, păcătuieşte; 
oricine păcătuieşte, nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut.’ (1 Ioan 3:4-6).”-The 
Sanctified Life, p. 68.

„Hristos a dat legea poporului Său ales, iar încercând să anuleze legea lui 
Dumnezeu pe motivul că Hristos a abolit legea, [oamenii, bărbaţi şi femei] Îl 
insultă atât pe Tatăl, cât şi pe Fiul.”- The Signs of the Times, 2 octombrie 1893.
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Joi                   5 martie

5.  SaBatuL pe nouL pĂMÂnt
a.  ce asigurare ne dă domnul prin profetul isaia despre Sabatul pe  
 pământul reînnoit? isaia 66:22, 23.

„În chivotul lui Dumnezeu din cer sunt tablele de piatră pe care sunt scrise 
preceptele care sunt la temelia guvernării Sale. Iar Sabatul, despre care Dum-
nezeu declară că este semnul loialităţii poporului Său, este aşezat în centrul 
Decalogului. Sfinţenia sa atinge veşnicia; pentru că Dumnezeu declară că de la 
o lună nouă la alta, şi de la un Sabat la altul, supuşii Săi vor veni să se închine 
înaintea Sa pe pământul făcut nou.”- The Signs of the Times, 7 aprilie 1898.

„Atât timp cât vor exista cerul şi pământul, Sabatul va exista ca semn 
al puterii creatoare a lui Dumnezeu. Şi când Edenul va înflori din nou pe 
pământ, ziua sfântă de odihnă a lui Dumnezeu va fi onorată de toţi cei de 
sub soare.”- Hristos, Lumina lumii, p. 283 (engl.) (rom. cap. Sabatul).

b.  care va fi tema celor mântuiţi când vor veni să se închine domnu- 
 lui? apocalipsa 5:11-13; 15:2-4.

„Tema mântuirii este una pe care îngerii doresc să o pătrundă; ea va fi 
ştiinţa şi cântecul celor mântuiţi în decursul veacurilor nesfârşite ale veşni-
ciei. Nu este ea demnă şi acum de meditaţie atentă şi studiu minuţios? Nu 
ar trebui să Îl lăudăm pe Dumnezeu cu inima şi sufletul şi vocea, ‘pentru 
minunile Lui faţă de fiii oamenilor’ (Psalm 107:8)?”- Mărturii, vol. 5, p. 318 
(engl.) (rom. cap. Lăudaţi-L pe Domnul).

Vineri                 6 martie

ÎntreBĂri recapituLatiVe perSonaLe 

a. cum putem face din Sabat o binecuvântare?
b.  pentru ce este Sabatul un memorial, şi de ce nu este acesta ‘evreiesc’?
c.  de ce trebuie ca Sabatul să fie adus în atenţie la sfârşitul istoriei  
 acestui pământ?
d.  ce exemple de păzitori ai Sabatului există în noul testament?
e.  când va fi restaurat Sabatul între toţi adevăraţii copii ai lui dumnezeu?
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   Lecţia 11      Sabat, 14 martie 2009

Legea ceremonială 
„Şi [Isus Hristos], în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, legea 

poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un 
singur om nou, făcând astfel pace” (Efeseni 2:15).

„Avem tipurile şi umbrele în legile ceremoniale, iar acestea urmau să 
dureze până când aveau să stea faţă în faţă cu realitatea.”- The Review and 
Herald, 15 iulie 1890.

Studiu recomandat: Patriarhi şi profeţi, p. 363-373 (engl.) (rom. cap. Legea şi  
                                   legămintele).

Duminică                8 martie

1.  LeGea cereMoniaLĂ aBoLitĂ
a.  În ce sens a fost legea ceremonială o „umbră a lucrurilor care vor  
 veni”? Galateni 3:19; evrei 9:9,10; 10:1.

„Oamenii care pretind că sunt învăţători ai poporului orbesc ochii ce-
lor ignoranţi amestecând legea morală cu cea ceremonială şi folosind textele 
care vorbesc despre legea ceremonială pentru a demonstra că legea morală 
a fost abolită. Aceasta este o denaturare a Scripturilor. Ni se prezintă vederii 
două legi distincte. Una este legea tipurilor şi a umbrelor, care a ajuns până 
în timpul lui Hristos, şi a încetat când tipul a întâlnit antitipul în moartea Sa. 
Cealaltă este legea lui Iehova, şi este la fel de trainică şi de neschimbătoare 
ca şi tronul Său veşnic. După răstignire, jertfele aduse şi sacrificiile pe care 
iudeii continuau să le aducă, şi care erau tipuri pentru moartea Sa, erau o 
tăgăduire a lui Hristos.”- The Signs of the Times, 29 iulie 1886.

b.  cât timp avea să fie în vigoare legea ceremonială? efeseni 2:14,15.

„Există o lege care a fost abolită, pe care Hristos a ‘luat-o din cale, pi-
ronind-o pe crucea Sa’ (Coloseni 2:14 engl.). Această lege ceremonială, 
dată de Dumnezeu prin Moise, cu sacrificiile şi orânduielile ei, urma să 
fie obligatorie pentru evrei până când tipul avea să întâlnească antitipul în 
moartea lui Hristos ca Miel al lui Dumnezeu.”- Ibid., 4 septembrie 1884.
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Luni                9 martie

2.  Şapte SaBate cereMoniaLe 
a.  numiţi cele şapte zile de sărbătoare numite „sabate”.

1. prima zi a săptămânii paştelor. exod 12:15; Levitic 23:5-7;   
 numeri 28:17,18.
2. a şaptea zi a săptămânii paştelor. exod 12:16; numeri 28:24,25.
3. prima zi a lunii a şaptea. Levitic 23:24,25; numeri 29:1.
4. a zecea zi a lunii a şaptea. Levitic 16:29-31; 23:27-32; numeri 29:7.
5. a cincisprezecea zi a lunii a şaptea. Levitic 23:34,35; numeri 29:12.
6. a douăzeci şi doua zi a lunii a şaptea. Levitic 23:39.
7. a cincizecea zi (cincizecimea), cunoscută de asemenea ca   
 „sărbătoarea săptămânilor”. Levitic 23:15,16,21; deuteronom 16:9,10. 

„În vechime li s-a poruncit copiilor lui Israel să păzească în fecare an 
sărbătorile anuale: Paştele, Sărbătoarea Corturilor, şi Sărbătoarea Săptămâ-
nilor.”- The Review and Herald, 11 decembrie 1879.

b.  ce spune apostolul pavel despre păzirea Sabatelor ceremoniale,  
 care erau o „umbră a lucrurilor bune viitoare”? coloseni 2:14-17. 

„Avem tipurile şi umbrele în legile ceremoniale, iar acestea urmau să 
dureze până când aveau să stea faţă în faţă cu realitatea. Sacrificiile jertfi-
te descopereau în mod continuu faptul că Hristos avea să vină în lumea 
noastră, şi când tipul a întâlnit antitipul în moartea lui Hristos, atunci sa-
crificiile aduse ca jertfă, reprezentându-L pe Hristos, nu mai aveau nici o 
valoare; însă legea regească a lui Dumnezeu nu putea fi schimbată... Nu 
există nici o umbră în preceptele Decalogului. Cele zece porunci nu sunt 
un tip.”- Ibid., 15 iulie 1890.

„Mielul lui Dumnezeu era o jertfă completă şi perfectă. Tipurile şi um-
brele, jertfele şi sacrificiile nu aveau nici o valoare după moartea lui Hristos 
pe cruce; însă legea lui Dumnezeu nu a fost răstignită împreună cu Mântu-
itorul.” - Ibid., 10 octombrie 1899.

„În moartea lui Hristos au încetat jertfele de sacrificiu. Legea ceremo-
nială s-a isprăvit. Dar prin răstignire a fost întărită legea celor Zece Porun-
ci. Evanghelia nu a abrogat legea, nici nu a diminuat vreo iotă din cerinţele 
ei.”- Ibid., 26 iunie 1900.
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Marţi              10 martie

3.  o uMBrĂ a reaLitĂţii
a.  cine era Mântuitorul patriarhilor, al profeţilor şi al oamenilor  
 sfinţi din Vechiul testament? isaia 43:11; osea 13:4; ioan 5:39. 

„Nu există nici un contrast, aşa cum se pretinde adesea, între Vechiul 
şi Noul Testament, legea lui Dumnezeu şi evanghelia lui Hristos, cerinţele 
dispensaţiunii iudaice şi cele ale dispensaţiunii creştine. Fiecare suflet salvat 
în dispensaţiunea trecută a fost salvat de Hristos la fel de real ca cei salvaţi de 
El astăzi. Patriarhii şi profeţii au fost creştini. Promisiunea evangheliei a fost 
dată primei perechi în Eden, când prin fărădelege s-au despărţit de Dum-
nezeu. Evanghelia i-a fost predicată lui Avraam, evreii au băut toţi din acea 
Stâncă spirituală, care era Hristos.”- The Signs of the Times, 14 septembrie 1882.

„Serviciile iudaice mărturisesc toate despre [Hristos], indicând spre 
atributele caracterului Său divin. Adevărurile importante privitoare la El 
erau învăluite în tipuri, umbre şi simboluri, şi urmau să fie îndeplinite în 
misiunea şi slujirea lui Hristos.”- Ibid., 10 decembrie 1894.

b.  dacă ar trebui să ţinem legea ceremonială, să aducem jertfe, şi să  
 respectăm zilele  de sărbătoare, (care erau o umbră), ce ar însemna  
 aceasta? Galateni 2:21.

„Legea ceremonială, dată de Dumnezeu prin Moise, cu toate jertfele şi 
ritualurile ei, avea să fie obligatorie pentru evrei  până când tipul avea să 
întâlnească antitipul în moartea lui Hristos ca Miel al lui Dumnezeu care 
ridică păcatele lumii. Atunci toate jertfele şi serviciile de sacrificiu aveau să 
fie abolite.”- The Review and Herald, 27 septembrie 1881.

„Legea ceremonială era plină de slavă; ea era mijlocul pus la dispoziţie 
de Isus Hristos în sfatul cu Tatăl Său, ca ajutor în salvarea rasei umane. 
Toată rânduiala sistemului tipic s-a bazat pe Hristos. Adam Îl vedea pe 
Hristos prefigurat în animalul nevinovat care suferea pedeapsa pentru fă-
rădelegea sa contra legii lui Dumnezeu.”- Ibid., 6 mai 1875.

„A fost dorinţa lui Hristos aceea de a lăsa ucenicilor Săi o rânduială 
[spălarea picioarelor şi serviciul împărtăşirii/comuniunii], care avea să facă 
pentru ei exact lucrul de care aveau nevoie - ceea ce ar fi slujit să îi scoată din 
ritualurile şi ceremoniile în care se angajaseră până acum considerându-le 
esenţiale, şi pe care primirea evangheliei le făcuse lipsite de putere. A conti-
nua aceste ritualuri ar fi fost o insultă adusă lui Iehova.”- Ibid., 14 iunie 1898.
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Miercuri             11 martie

4.  diFerenţe Între ceLe douĂ LeGi
a.  unde au fost scrise cele zece porunci - şi de cine? unde au fost  
 puse ele? exod 31:18; deuteronom 10:1,2. Spre deosebire de  
 acestea, unde au fost scrise poruncile ceremoniale, şi unde a fost  
 aşezată cartea? deuterenom 31:24-26; Galateni 3:10.

„În chivot au fost aşezate tablele de piatră pe care Dumnezeu săpase cu 
propriul Său deget cele zece porunci. Chivotul a fost făcut special pentru 
acest scop, şi de aceea se numea chivotul legământului, şi chivotul mărturiei, 
pentru că cele zece porunci erau legământul lui Dumnezeu, şi baza legămân-
tului încheiat între Dumnezeu şi Israel.”- The Signs of the Times, 24 iunie 1880.

„Nimic din cele scrise pe aceste table [ale mărturiei] nu putea fi şters. Rapor-
tul preţios al legii a fost aşezat în chivotul mărturiei.”- The SDA Bible Commentary 
[E. G. White Comments], vol. 1, p. 1109 (engl.) (rom. CBVT, cap. referitor la Exod 31). 

„Legea ceremonială a fost... dată lui Moise, şi a fost scrisă de el într-o 
carte. Însă legea celor Zece Porunci fusese scrisă de Dumnezeu însuşi pe 
tablele de piatră, şi era păstrată cu sfinţenie în chivot.”- Patriarhi şi profeţi, p. 
365 (engl.) (rom. cap. Legea şi legămintele).

b.  numiţi unele dintre ritualurile conţinute în cartea legii. evrei 9:9,  
 10; 10:1; 2 regi 23:21; ezra 3:2; neemia 8:14. 

„După încheierea lucrărilor la cortul întâlnirii [Dumnezeu] a comu-
nicat cu Moise din norul de slavă de deasupra scaunului milei, şi i-a dat 
instrucţiuni clare referitoare la sistemul de jertfe şi la formele de închinare 
care trebuiau menţinute în sanctuar.”- Ibid., p. 364, 365 (engl.) (rom. cap. Le-
gea şi legămintele).

„Moise a încheiat lucrarea de a scrie toate legile, statutele şi hotărâri-
le date lui şi regulamentele referitoare la sistemul de jertfe. Cartea care le 
conţinea pe acestea a fost aşezată în grija slujbaşilor rânduiţi, şi pentru a 
fi păstrată în mod sigur a fost pusă alăturea de chivot.” - Ibid., p. 466 (engl.) 
(rom. cap. Repetarea legii).

„În timpul primelor Paşte serbate de Ezechia, s-au luat măsuri pentru 
citirea publică a cărţii legii înaintea oamenilor, aceştia fiind învăţaţi de că-
tre preoţi. Respectarea regulamentelor consemnate de Moise, în special a 
celor cuprinse în cartea legământului, care formează o parte din Deutero-
nom, a fost cea care a făcut domnia lui Ezechia atât de prosperă.” - Profeţi şi 
regi, p. 392 (engl.) (rom. cap. Cartea legii).
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Joi                12 martie

5.  SinGura JertFĂ adeVĂratĂ
a.  care era semnificaţia sărbătorii paştelor şi a mielului ucis? exod  
 12:26,27; ioan 1:29; 1 corinteni 5:7.

„Toate ceremoniile sărbătorii [Paştelor] erau tipuri ale lucrării lui Hris-
tos. Eliberarea lui Israel din Egipt a fost o parabolă a mântuirii, pe care 
sărbătoarea Paştelor trebuia să o păstreze în amintire. Mielul ucis, pâinea 
nedospită, snopul primelor roade - acestea Îl reprezentau pe Mântuitorul.”-
Hristos, Lumina lumii, p. 77 (engl.) (rom. cap. Suirea la Ierusalim).

b.  care era semnificaţia zilei ispăşirii, şi care este semnificaţia  
 acesteia astăzi? Levitic 23:27-32; isaia 22:12-14.

„Când vă umiliţi inimile, veţi găsi iertare, pentru că Isus este reprezen-
tat ca stând în mod continuu înaintea altarului, oferind mereu jertfa pentru 
păcatele lumii. El este un slujitor al adevăratului templu pe care l-a construit 
Dumnezeu, şi nu omul. Umbrele tipului tabernacolului evreiesc nu mai au nici 
o valoare. Nu mai trebuie făcută o ispăşire zilnică şi anuală, ci jertfa ispăşitoare 
printr-un mijlocitor este esenţială din cauza săvârşirii constante a păcatului. 
Isus oficiază în prezenţa lui Dumnezeu, oferindu-Şi sângele curs, ca şi cum ar 
fi fost ucis un miel.”- Selected Messages, bk. 1, p. 343, 344.

„Trăim în marea zi antitipică a ispăşirii. Trebuie să Îl căutăm în mod 
individual pe Dumnezeu. Aceasta este o lucrare personală. Să ne apropiem 
de Dumnezeu, nepermiţând nici unui lucru să se amestece în eforturile 
noastre, care ar reprezenta în mod greşit adevărul pentru acest timp. Fie-
care să mărturisească, nu păcatul fratelui său, ci păcatul său propriu. Să îşi 
umilească inima înaintea lui Dumnezeu şi să devină atât de plin de Duhul 
Sfânt încât viaţa sa va arăta că a fost născut din nou.”- Mărturii, vol. 9, p. 218 
(engl.) (rom. cap. Un timp de pregătire ).

Vineri              13 martie

ÎntreBĂri recapituLatiVe perSonaLe
a.  de ce a fost adăugată legea ceremonială?
b.  de ce nu mai este potrivit să ţinem sabatele ceremoniale?
c.  cum priveşte dumnezeu astăzi păzirea acelor ritualuri?
d.  care erau principalele deosebiri între cele două legi?
e.  explicaţi „ziua ispăşirii” de astăzi.
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      Lecţia 12      Sabat, 21 martie 2009

Harul uimitor al lui dumnezeu
„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la 

voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” 
(Efeseni 2:8,9).

„Harul este favoare nemeritată, iar credinciosul este îndreptăţit fără vre-
un merit propriu, fără vreo pretenţie pe care să i-o aducă lui Dumnezeu. El 
este îndreptăţit prin mântuirea care este în Isus Hristos, care stă în curţile 
cerului ca înlocuitor şi garant al păcătosului.”- Selected Messages, bk. 1, p. 398.

Studiu recomandat: Istoria faptelor apostolilor, p. 557-567 (engl.) (rom. cap.  
      Transformat prin har).

Duminică            15 martie

1.  pĂcĂtoŞi FĂrĂ Merite
a.  ce a cauzat păcatul între omenire şi dumnezeu, şi ce stare de  
 lucruri a încercat Satan să perpetueze? isaia 59:1,2.

„A fost scopul lui Satan acela de a aduce despărţire veşnică între Dum-
nezeu şi om.”- Hristos, Lumina lumii, p. 25 (engl.) (rom. cap. Dumnezeu cu noi).

„Natura omului a ajuns atât de slăbită prin fărădelege încât a fost im-
posibil pentru el, în propria putere, să reziste puterii răului. El a fost luat 
captiv de Satan, şi ar fi rămas pentru veşnicie aşa, dacă Dumnezeu nu ar fi 
intervenit în mod special.”- Calea către Hristos, p. 17 (engl.) (rom. cap. Păcăto-
sul are nevoie de Mântuitorul).

b.  Fără harul lui dumnezeu, care ar fi destinul nostru, şi numai cum   
 putem fi scăpaţi de acesta? romani 5:12,15; 6:23.

„Prin păcat omul a pierdut accesul la Dumnezeu. Dacă nu ar fi fost 
planul de mântuire, partea sa ar fi fost despărţire veşnică de Dumnezeu, o 
noapte nesfârşită. Prin sacrificiul Mântuitorului comuniunea cu Dumne-
zeu devine din nou posibilă.”-Educaţia, p. 28 (engl.) (rom. cap. Legătura educa-
ţiei cu răscumpărarea).

„Iubirea şi dreptatea lui Dumnezeu au pus la dispoziţie o cale, şi doar 
una, prin care omul poate fi salvat de despărţirea veşnică de cer şi de în-
străinarea de Dumnezeu, iar aceasta este prin credinţă în Hristos şi ascul-
tare de legea Sa.” - The Signs of the Times, 15 decembrie 1887.
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Luni               16 martie

2.  LipSiţi de SLaVa Lui duMneZeu
a.  când au fost creaţi primul bărbat şi prima femeie, cum au fost ei  
 îmbrăcaţi? Geneza 2:25. ce s-a întâmplat cu această frumoasă  
 lumină în care erau învăluiţi ei înainte să păcătuiască? romani 3:23.

„Îmbrăcămintea albă de nevinovăţie a fost purtată de părinţii noştri când 
au fost aşezaţi de Dumnezeu în Edenul cel sfânt. Ei au trăit în armonie per-
fectă cu voia lui Dumnezeu. Toată tăria afecţiunilor lor era oferită Tatălui lor 
ceresc. O frumoasă şi tandră lumină, lumina lui Dumnezeu, învăluia pere-
chea sfântă. Această haină de lumină era un simbol al hainelor lor spirituale 
de nevinovăţie cerească. Dacă ar fi rămas credincioşi lui Dumnezeu, aceasta 
ar fi continuat să îi învăluiască pe vecie. Însă, când a apărut păcatul, ei şi-au 
întrerupt legătura cu Dumnezeu, iar lumina care i-a înconjurat s-a depăr-
tat.”- Parabolele Domnului, p. 310, 311 (engl.) (rom. cap. Fără haina de nuntă).

b.  pentru a-şi acoperi goliciunea, ce au făcut adam şi eva? Geneza  
 3:7. ce măsuri a luat dumnezeu petru a îmbrăca perechea   
 vinovată, şi ce simbolizează aceasta? Geneza 3:21.

„Goi şi plini de ruşine, [primii noştri părinţi] au încercat să înlocuiască 
hainele cereşti cosând laolaltă frunze de smochin ca acoperitoare. 

Aceasta este ceea ce au făcut mereu călcătorii legii lui Dumnezeu de 
la neascultarea lui Adam şi a Evei încoace. Ei au cusut laolaltă frunze de 
smochin pentru a-şi acoperi goliciunea cauzată de fărădelege. Ei au îm-
brăcat haine croite de ei înşişi, prin fapte proprii au încercat să îşi acopere 
păcatele, şi să se facă acceptaţi în faţa lui Dumnezeu.

Însă, ei nu pot face niciodată aceasta. Nimic ce poate plănui omul nu 
ţine locul acelui veşmânt de nevinovăţie. Nici o haină din frunze de smo-
chin, nici o îmbrăcăminte a cetăţenilor mondeni nu poate fi îmbrăcată de 
cei care şed cu Hristos şi îngerii la cina de la nunta Mielului.

Doar acoperământul pe care l-a oferit Hristos Însuşi poate să ne facă 
potriviţi pentru a apărea în prezenţa lui Dumnezeu. Hristos va pune aceas-
tă învelitoare, haina propriei Sale neprihăniri, asupra fiecărui suflet care se 
pocăieşte şi crede...

Această haină, ţesută în războiul cerului, nu are în ea nici un fir din 
planurile omeneşti. În natura Sa umană, Hristos a desăvârşit un caracter 
creştin, şi Se oferă să ne atribuie şi nouă acest caracter.”- Ibid., p. 311 (engl.) 
(rom. cap. Fără haina de nuntă).
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Marţi               17 martie

a.  care a fost şi este încă atitudinea lui dumnezeu faţă de fiinţele  
 umane căzute? psalm 103:13; isaia 63:9; 1 ioan 4:10.

„[Hristos] a avut compasiune şi iubire nu doar pentru cei care căutau 
să fie ascultători şi amabili, ci şi faţă de cei care erau rătăciţi şi corupţi. Isus 
nu S-a schimbat; El este acelaşi ieri, azi şi întotdeauna şi încă are iubire şi 
compasiune pentru cei greşiţi, încercând să îi atragă la Sine, ca să le dea 
ajutor divin. El ştie că o putere demonică se luptă în fiecare suflet, tânjind 
după stăpânire; însă Isus a venit să rupă puterea lui Satan şi să îi elibereze 
pe cei captivi.”- My Life Today, p. 300.

„În timp ce era pe pământ, [Domnul] a fost mişcat întotdeauna de ne-
norocirea umană. Deşi S-a urcat acum la Tatăl, şi este adorat de îngerii care 
ascultă grabnic de poruncile Sale, inima Sa, care a manifestat iubire, milă şi 
simpatie, nu cunoaşte nici o schimbare. Ea rămâne încă o inimă de o gingă-
şie neschimbătoare. Acelaşi Isus a cunoscut toate încercările tale şi nu te-a 
lăsat singur să te lupţi cu ispitele, să dai bătălii cu răul, şi să fii zdrobit în cele 
din urmă de poveri şi întristare.”- Mărturii, vol. 2, p. 271 (engl.) (rom. cap. Înşe-
lăciunea bogăţiilor).

b.  cum Şi-a arătat dumnezeu iubirea infinită faţă de bărbaţii şi  
 femeile care nu L-au iubit? 1 ioan 4:9,10,16,19; ioan 3:16,17. 

„Isus a privit cu milă infinită asupra lumii în starea ei căzută. El a luat 
asupra Sa natura umană pentru ca să poată ajunge la omenire şi să o înalţe. 
El a venit să caute şi să salveze ceea ce era pierdut.”- Principiile fundamentale 
ale educaţiei creştine, p.199 (engl.) (rom. cap. Lumea nu L-a cunoscut pe Dumnezeu 
prin înţelepciunea ei).

„În binecuvântările pline de har pe care Tatăl nostru plin de har le-a 
revărsat asupra noastră putem discerne nenumărate dovezi ale unei iu-
biri nemărginite, ale unei mile ce depăşeşte compasiunea arzătoare a unei 
mame pentru copilul ei rătăcit. Când studiem caracterul divin în lumi-
na crucii vedem mila, gingăşia şi iertarea contopite cu imparţialitatea şi 
dreptatea.” - Mărturii, vol. 4, p. 461 (engl.) (rom. cap. Casele noastre de editură).

„[Mântuitorul lumii] a venit în această lume pârjolită şi pătată de blestem, 
pentru ca să poată ajunge aproape de om în nenorocirea şi suferinţa sa. Cu bra-
ţul Său omenesc lung, El a cuprins rasa umană, în timp ce cu braţul Său divin 
S-a prins de tronul celui Infinit, aducându-i omului căzut putere divină pentru 
a coopera cu eforturile Sale umane.”- The Review and Herald, 21 noiembrie 1899.
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Miercuri                          18 martie

4.  Har ÎMBeLŞuGat
a.  La cât de mulţi oameni vrea dumnezeu să Îşi extindă mila gingaşă  
 şi harul? ioan 1:12; 2 petru 3:9; 1 timotei 2:4; evrei 7:25.

„Hristos este jertfa de ispăşire. El a părăsit slava cerului, S-a despărţit de 
bogăţiile Sale, a dat la o parte onoarea Sa, nu pentru a crea iubire şi interes 
pentru om în inima lui Dumnezeu, ci pentru a fi un exponent al iubirii care 
exista în inima Tatălui. El a venit în lume pentru a-l face pe om să accep-
te faptul că, deşi omul păcătuise contra lui Dumnezeu, ‘atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în 
El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică’ (Ioan 3:16). Isus a plătit preţul tuturor 
bogăţiilor Sale, Şi-a asumat natura umană, S-a coborât la o viaţă de suferinţă 
şi umilinţă, pentru ca să poată căuta şi salva ceea ce era pierdut.

Prin harul lui Hristos putem fi întăriţi şi maturizaţi, aşa încât deşi sun-
tem acum imperfecţi, să devenim desăvârşiţi în El. Ne-am vândut lui Satan, 
însă Hristos a venit să ne răscumpere şi să ne salveze. Nu putem cumpăra 
nimic de la Dumnezeu. Suntem salvaţi doar prin har, darul fără plată al lui 
Dumnezeu în Hristos.”- The Youth’s Instructor, 5 septembrie 1895.

b.  care este rezultatul sigur al îndreptăţirii? Matei 1:21; tit 2:11-14. 

„Când Duhul lui Dumnezeu controlează mintea şi inima, sufletul con-
vertit izbucneşte într-un cântec nou; pentru că realizează că în experienţa 
lui s-a împlinit promisiunea lui Dumnezeu, că fărădelegea sa a fost iertată, 
păcatul său a fost acoperit. El s-a pocăit înaintea lui Dumnezeu pentru 
încălcarea legii divine, şi crede în Hristos care a murit pentru a-l îndrep-
tăţi pe om. ‘Fiind îndreptăţit prin credinţă’, el are ‘pace cu Dumnezeu prin 
Domnul nostru Isus Hristos’ (Romani 5:1 engl).

Însă deoarece aceasta este experienţa sa, creştinul nu trebuie să îşi în-
crucişeze mâinile, fericit pentru ceea ce a fost îndeplinit pentru el. Cel care 
s-a hotărât să intre în împărăţia spirituală va descoperi că toate puterile şi 
pasiunile naturii neregenerate, sprijinite de forţele împărăţiei întunericu-
lui, sunt dispuse în linie de bătaie contra lui. El trebuie să îşi reînnoiască 
zilnic consacrarea, să lupte zilnic contra răului. Vechile obiceiuri, tendinţe-
le moştenite spre rău, vor lupta pentru supremaţie, şi contra acestora el tre-
buie să fie mereu în gardă, luptând în puterea lui Hristos pentru biruinţă.”-
Istoria faptelor apostolilor, p. 476, 477 (engl.) (rom. cap. Transformat prin har).
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Joi                19 martie

5.  SaLVat prin Har
a.  prin ce mijloc vor intra cei salvaţi în împărăţia lui dumnezeu?  
 efeseni 2:8-10: evrei 4:16; 12:28. 

„Omul nu se poate schimba pe sine prin exercitarea voinţei. El nu posedă nici 
o putere prin care poate fi îndeplinită această schimbare. Aluatul - ceva complet 
exterior - trebuie pus în materialul frământat, pentru ca să aibă loc o schimbare. 
Tot astfel, darul lui Dumnezeu trebuie să fie primit de păcătos înainte ca acesta 
să poată fi pregătit pentru împărăţia slavei. Toată cultura şi toată educaţia pe care 
o poate oferi lumea nu va reuşi să facă dintr-un copil degradat al păcatului un 
copil al cerului. Energia reînnoitoare trebuie să vină de la Dumnezeu. Schimba-
rea poate fi făcută doar de Duhul Sfânt. Toţi cei care doresc să fie salvaţi, fie ei 
înălţaţi sau din clasa de jos, bogaţi sau săraci, trebuie să se supună lucrării acestei 
puteri.”- Parabolele Domnului, pp. 96, 97 (engl.) (rom. cap. Asemenea aluatului).

„Ascultarea ta de poruncile lui Dumnezeu va fi dovada că ai dreptul la o 
moştenire cu sfinţii în lumină. Dumnezeu a ales o anumită excelenţă de caracter; 
şi fiecare din cei care, prin harul lui Hristos vor ajunge la standardul cerinţelor 
Sale, va avea o intrare bogată în împărăţia slavei.”- Christian Education, p. 118.

b.  ce cuvinte încurajatoare ne sunt date pentru ca să înaintăm, con-  
 tinuându-ne peregrinajul până la sfârşit? Filipeni 1:6; evrei 12:12-14.

„[Tatăl] doreşte să te împace cu El, să vadă propria Sa puritate şi sfinţenie 
reflectate în tine. Şi dacă vrei să te supui Lui, Cel care a început în tine o lu-
crare bună o va îndeplini până în ziua lui Isus Hristos. Roagă-te cu mai multă 
ardoare; crede mai pe deplin. Când ajungem să ne încredem tot mai puţin în 
propria noastră putere, să ne încredem tot mai mult în puterea Răscumpără-
torului nostru, şi Îl vom lăuda pe Cel care este sănătatea feţei noastre.”- Calea 
către Hristos, p. 64 (engl.)(rom. cap. Dovada adevăratului creştinism).

Vineri              20 martie

ÎntreBĂri recapituLatiVe perSonaLe
a.  care este condiţia noastră naturală fără Hristos în viaţa noastră?
b.  ce schimbări au avut loc în adam şi eva odată ce au experimentat  
 păcatul?
c.  de ce avem un motiv de recunoştinţă profundă pentru darul lui  
 Hristos?
d.  ce dovedeşte marele interes personal pe care îl are dumnezeu pentru  
 fiecare persoană?
e.  cum lucrează dumnezeu pentru a restaura în noi chipul Său?
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   Lecţia 13      Sabat, 28 martie 2009

neprihănirea prin credinţă
„Mă voi bucura în Domnul, şi sufletul meu va fi plin de veselie în 

Dumnezeul meu; căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit 
cu haina neprihănirii, cum se acoperă un mire cu podoabe, şi cum o 
mireasă se împodobeşte cu pietre preţioase” (Isaia 61:10 engl.).

„Fără Hristos nu avem nici un merit, nici o neprihănire. Păcătoşenia 
noastră, slăbiciunea noastră, imperfecţiunile noastre umane fac să fie im-
posibil ca noi să apărem înaintea lui Dumnezeu, dacă nu suntem îmbrăcaţi 
în neprihănirea lipsită de pată a lui Hristos. Trebuie să fim găsiţi în El nu ca 
având propria noastră neprihănire, ci neprihănirea care este în Hristos.”-
Selected Messages, bk. 1, p. 333.

Studiu recomandat: Selected Messages, bk. 1, p. 359-369.

Duminică             22 martie

1. nepriHĂnirea noaStrĂ: Zdrenţe Murdare
a.  cum au încercat primii noştri părinţi să se îndreptăţească, după ce  
 nu au ascultat de dumnezeu? Geneza 3:12,13. cum îşi scuză  
 oamenii neascultarea astăzi?

„Începând cu căderea lui Adam în păcat, oamenii din fiecare generaţie 
s-au scuzat pentru păcatele lor, dând vina pe Dumnezeu pentru păcatul 
lor, spunând că nu puteau ţine poruncile Sale. Aceasta este insinuarea pe 
care a adus-o Satan lui Dumnezeu şi în cer. Însă scuza ‘Nu pot să ţin po-
runcile’ nu trebuie prezentată niciodată lui Dumnezeu; pentru că înaintea 
Sa stă Mântuitorul, având semnele răstignirii în corpul Său, un martor viu 
că legea poate fi ţinută. Motivul nu e că oamenii nu pot ţine legea, ci că nu 
vor.”- The Review and Herald, 28 mai 1901.

b.  ce declară Biblia despre îndreptăţirea de sine sau despre   
 neprihănirea proprie? iov 9:20; isaia 64:6; Luca 16:15.

„Oricine se încrede în sine însuşi că este neprihănit, îi va dispreţui pe 
alţii. La fel cum Fariseul se compară judecându-se după alţi oameni, tot 
astfel îi judecă şi pe alţi oameni după sine însuşi.”- Parabolele Domnului, 151 
(engl.) (rom. cap. Doi închinători).
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Luni              23 martie

2.  nepriHĂnirea Lui HriStoS: caracteruL SĂu
a.  În experienţa lui iosua, marele preot, ce trebuie să aibă loc înainte  
 ca hainele lui să fie schimbate? Zaharia 3:3,4. 

„Iosua, care reprezintă poporul lui Dumnezeu, este îmbrăcat în haine 
murdare, şi stă înaintea îngerului; însă, când poporul se pocăieşte înain-
tea lui Dumnezeu pentru încălcările legii Sale, şi îşi ridică braţul credinţei 
pentru a se prinde de neprihănirea lui Hristos, Isus spune: ‘Dezbrăcaţi-i de 
hainele murdare de pe ei şi îmbrăcaţi-i cu haine noi, de sărbătoare!’ (Zaha-
ria 3:4) Doar prin neprihănirea lui Hristos suntem făcuţi în stare să păzim 
legea.”- The Signs of the Times, 2 iunie 1890.

„Hainele murdare sunt îndepărtate, pentru că Hristos spune: ‘Iată că 
îndepărtez de la tine nelegiuirea’ (Zaharia 3:4). Nelegiuirea este transferată 
asupra Fiului lui Dumnezeu, cel sfânt, curat şi nevinovat; iar omul, fără 
nici un merit, stă înaintea lui Dumnezeu curăţat de păcatele Sale, şi îmbră-
cat cu neprihănirea atribuită a lui Hristos. O, ce schimbare a veşmintelor 
este aceasta!”- Sermons and Talks, vol. 2, p. 211.

„Neprihănirea lui Hristos nu este o mantie care să acopere păcate ne-
mărturisite şi nepărăsite; ea este un principiu de viaţă care transformă ca-
racterul şi controlează comportamentul. Sfinţenia este predarea completă 
pentru Dumnezeu; ea este predarea deplină a inimii şi a vieţii pentru lo-
cuirea interioară a principiilor cerului.”- Hristos, Lumina lumii, p. 555, 556 
(engl.) (rom. cap. Zacheu).

b.  ce reprezintă haina albă oferită de isus? Matei 22:11, 12;  apoc. 3:18; 19:8. 

„Prin haina de nuntă din parabolă este reprezentat caracterul curat, 
fără pată pe care îl vor poseda adevăraţii urmaşi ai lui Hristos. Bisericii i 
s-a dat să se ‘îmbrace în in subţire, curat şi alb’, ‘fără pată sau sbârcitură, sau 
altceva de felul acesta’ (Efeseni 5:27). Inul subţire, spune Scriptura, ‘este ne-
prihănirea sfinţilor’ (Apocalipsa 19:8 engl.). Este neprihănirea lui Hristos, 
propriul Său caracter nepătat, care este oferit prin credinţă tuturor celor 
care Îl primesc pe El ca Mântuitor personal.”- Parabolele Domnului, p. 310 
(engl.) (rom. cap. Fără haina de nuntă).

„Haina cea albă este puritatea caracterului, neprihănirea lui Hristos împăr-
tăşită păcătosului. Acesta este într-adevăr un veşmânt dintr-un material ceresc, 
care poate fi cumpărat doar de la Hristos în schimbul unei vieţi de ascultare de 
bună voie.” - Mărturii, vol. 4, p. 88 (engl.) (rom. cap. Procesul de încercare).
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Marţi               24 martie

3.  ÎndreptĂţirea: iertare
a.  care este definiţia îndreptăţirii? romani 3:25; coloseni 3:13. care  
 este singura cale prin care păcătoşii pot fi îndreptăţiţi înaintea lui  
 dumnezeu? romani 3:24,26; 5:1; 1 ioan 1:8,9.

„Îndreptăţirea înseamnă salvarea unui suflet de la pieire, pentru ca 
acesta să poată obţine sfinţirea, şi prin sfinţire, viaţa cerului. Îndreptăţi-
rea înseamnă că purificată de faptele moarte, conştiinţa este aşezată acolo 
unde poate obţine binecuvântarea sfinţirii.”- The SDA Bible Commentary [E. 
G. White Comments], vol. 7, p. 908.

„Iertarea şi îndreptăţirea sunt unul şi acelaşi lucru. Prin credinţă, cre-
dinciosul trece din poziţia de rebel, de copil al păcatului şi al lui Satan, în 
poziţia de supus loial al lui Isus Hristos, nu datorită unei bunătăţi inerente 
lui, ci pentru că Hristos îl acceptă prin adopţie să fie copilul Său. Păcăto-
sul primeşte iertarea de păcatele sale pentru că aceste păcate sunt purtate 
de Înlocuitorul şi Garantul Său.”- Credinţa şi faptele, p. 103 (engl.) (rom. cap. 
Aceasta este îndreptăţirea prin credinţă).

„Îndreptăţirea este opusul condamnării. Mila fără margini a lui Dum-
nezeu se exercită faţă de cei care nu o merită absolut deloc.”- Ibid., p. 104 
(engl.) (rom. cap. Aceasta este îndreptăţirea prin credinţă).
b.  odată ce un om este îndreptăţit prin credinţă în Hristos, ce trebuie  
 să facă el? ioan 5:14; 8:11; 15:4. cum consideră dumnezeu o persoa- 
 nă care anulează actul îndreptăţirii din partea Sa, întorcându-se în  
 păcat? evrei 10:26-29.

„Păcătosul este salvat prin har, fiind îndreptăţit fără plată prin sângele 
lui Hristos. Însă Hristos nu a murit pentru a salva păcătosul în păcatele Sale. 
Întreaga lume este condamnată în faţa lui Dumnezeu ca păcătoasă, pentru că 
sunt călcători ai legii Sale sfinte; şi vor pieri cu siguranţă dacă nu se pocăiesc, 
dacă nu se întorc de la neascultarea lor şi pretind prin credinţă în Hristos 
meritele sângelui Său preţios.”- The Signs of the Times, 29 iulie 1886.

„Când privim în oglinda divină, legea lui Dumnezeu, vedem caracterul 
deosebit de păcătos al păcatului, şi propria noastră condiţie pierdută de 
călcători ai legii. Însă prin pocăinţă şi credinţă suntem îndreptăţiţi înaintea 
lui Dumnezeu, şi prin harul divin suntem făcuţi în stare să oferim ascultare 
de poruncile Sale.”- Reflecting Christ, p. 96.

„Dacă sufletul ale cărui păcate au fost iertate rămâne în Hristos, el ră-
mâne îndreptăţit, şi este sfinţit prin Duhul Sfânt; însă, dacă va continua 
în păcat, dacă se desparte de comuniunea cu Dumnezeu, şi dacă nu se 
pocăieşte, păcatele sale îi sunt atribuite pe deplin, iar mânia lui Dumnezeu 
rămâne asupra lui. Cel iertat trebuie să rămână în Hristos, în credinţă şi 
ascultare.” - The Review and Herald, 9 decembrie 1890.
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Miercuri           25 martie
4.  SFinţirea: preGĂtirea pentru cer
a.  ce spune Biblia despre desăvârşirea de caracter (sfinţirea)? Matei  
 5:46-48; 1 tesaloniceni 5:23.

„Cel care este sfinţit prin adevăr va manifesta auto-control şi va umbla 
pe urmele paşilor lui Hristos până când harul se pierde în slavă. Neprihă-
nirea prin care suntem îndreptăţiţi este atribuită; neprihănirea prin care 
suntem sfinţiţi este împărtăşită. Prima este autorizaţia noastră de a intra 
în cer, a doua este calificarea noastră de a fi acolo.”- Solii pentru tineret, p. 35 
(engl.) (rom. cap. Zi de mari prilejuri).

„Adevărata sfinţire vine prin lucrarea îndeplinită de principiul iubirii. 
‘Dumnezeu este dragoste; şi cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumne-
zeu şi Dumnezeu rămâne în el’ (1 Ioan 4:16). Viaţa aceluia în a cărui inimă 
locuieşte Hristos va dovedi evlavie practică. Caracterul său va fi curăţat, 
înălţat, înnobilat şi glorificat. Învăţătura curată se va contopi cu faptele ne-
prihănirii; preceptele cereşti vor fi împletite cu practici sfinte.”- Istoria fapte-
lor apostolilor, p. 560 (engl.) (rom. cap. Transformat prin har).

„Prin lucrarea Spiritului Sfânt, sfinţirea adevărului, credinciosul de-
vine calificat pentru curţile cereşti; pentru că Hristos lucrează în noi, iar 
neprihănirea Sa este asupra noastră. Fără aceasta, nici un suflet nu va avea 
vreo autorizaţie de a intra în cer. Nu ne-am putea bucura de cer, dacă nu 
suntem calificaţi pentru atmosfera sa sfântă prin influenţa Duhului şi ne-
prihănirea lui Hristos.”- Selected Messages, bk.1, p. 395.

b.  care este sfatul divin referitor la caracterele noastre, şi cum putem  
 împlini cerinţele Sale? 1 petru 1:15,16; romani 13:14.

„Avem nevoie în mod constant de o descoperire nouă a lui Hristos, de 
o experienţă zilnică ce se armonizează cu învăţăturile Sale. Putem atinge 
realizări înalte şi sfinte. Scopul lui Dumnezeu pentru noi este progresul 
continuu în cunoştinţă şi virtute. Legea Sa este ecoul propriei Sale voci, 
care ne invită: ‘Veniţi mai sus. Fiţi sfinţi, mai sfinţi.’ În fiecare zi putem 
înainta în desăvârşirea caracterului creştin.”- Pe urmele Marelui Medic, p. 503 
(engl.) (rom. cap. O experienţă mai înaltă).

„Putem păzi legea doar când facem ca neprihănirea lui Hristos să fie a noas-
tră. Hristos spune: ‘Fără Mine nu puteţi face nimic’ (Ioan 15:5 engl.). Când pri-
mim darul ceresc, neprihănirea lui Hristos, vom descoperi că harul divin ne-a 
fost pus la dispoziţie, şi că resursele omeneşti sunt lipsite de putere. Isus dă Duhul 
Său Sfânt într-o măsură bogată pentru situaţii de urgenţă mari, pentru a ne ajuta 
neputinţelor noastre, pentru a ne da o mângâiere puternică, pentru a ne ilumina 
minţile, a ne purifica şi înnobila inimile.”- Reflecting Christ, p. 103.
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Joi               26 martie

5.  nepriHĂnirea SFinţiLor
a.  pentru a obţine adevărata sfinţire, ce se aşteaptă din partea  
 noastră? Filipeni 2:12, 13; 2 petru 1:5-11.

„Dacă oamenii sunt dispuşi să fie modelaţi, va avea loc o sfinţire a în-
tregii fiinţe. Duhul va lua lucrurile lui Dumnezeu şi le va imprima în suflet. 
Prin puterea Sa, calea vieţii va fi făcută atât de simplă, încât nimeni nu 
trebuie să greşească pe ea.” - Istoria faptelor apostolilor, p. 53 (engl.) (rom. cap. 
Darul Spiritului Sfânt).

„Ce este sfinţirea? - A face totul cu ochiul aţintit doar spre slava lui 
Dumnezeu. Sfinţirea înseamnă a trăi astfel încât oamenii să vadă faptele 
voastre bune, şi văzându-le să dea slavă lui Dumnezeu.” - The Medical Mis-
sionary, 1 octombrie 1893.

„Nu trebuie să trăim ca lumea. Trebuie să dovedim că harul lui Hristos 
are o influenţă sfinţitoare asupra vieţilor noastre.”- The Signs of the Times, 
9 martie 1888.

b.  privind constant la isus, care va fi în cele din urmă rezultatul?  
 2 corinteni 3:18; evrei 12:2; apocalipsa 3:5; 19:7-9. 

„Un adevărat credincios arată că i-a fost transformat caracterul prin trăirea 
unei vieţi spirituale, prin trăirea cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dum-
nezeu. Consacrarea se dovedeşte prin cuvintele care ies de pe buzele sale şi 
prin zelul său pentru fapte bune.” - The Review and Herald, 25 ianuarie 1898.

„Cei care au ascultat de Dumnezeu de-a lungul secolelor au devenit 
toţi transformaţi în caracter, şi în aceste zile când nelegiuirea abundă în 
toate părţile, înţelepciunea şi priceperea noastră în faţa tuturor popoarelor 
constau în ascultarea noastră de standardul neprihănirii.” - The Signs of the 
Times, 6 ianuarie 1888.

Vineri                27 martie

ÎntreBĂri recapituLatiVe perSonaLe
a.  de ce este obiceiul îndreptăţirii de sine atât de distructiv pentru  
 spiritualitatea noastră?
b.  cum putem obţine neprihănirea lui Hristos?
c.  ce înseamnă „îndreptăţirea”?
d.  ce înseamnă „sfinţirea”?
e.  cum poate să ne schimbe neprihănirea lui Hristos viaţa, şi de ce  
 trebuie să Îi permitem să facă aceasta?
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