LECŢII BIBLICE PENTRU ŞCOALA DE SABAT

Evanghelia veşnică

ianuarie - martie 2010

CUPRINS
5 Mandatul final
10 Putere pentru a asculta
15 Credinţă în evanghelie
20 Dumnezeu S-a arătat în trup
25 „Hristos în voi, nădejdea slavei”
31 Mergând la judecată
36 Ştergerea păcatelor
41 Curăţirea Sanctuarului
46 Slujirea din cer reprezentată greşit
52 „Apoi, Sfântul Locaş va fi curăţit” (1)
57 „Apoi, Sfântul Locaş va fi curăţit” (2)

Lecţiile biblice pentru
Sabat sunt un program
de studiu zilnic, bazat în
întregime pe Biblie și Spiritul Profeţiei, fără comentarii adiţionale. Citatele
sunt pe cât de scurte cu
putinţă, pentru a transmite gânduri corecte și concise. Parantezele [ ] sunt
folosite, în unele cazuri,
pentru a asigura claritatea,
contextul corespunzător și
o citire mai ușoară. Se recomandă cu toată căldura
studierea în continuare a
materialelor folosite drept
sursă.

62 Fugiţi de încurcătură
67 Căderea Babilonului

Editura ”Păzitorul Adevărului”
Str. Morii nr. 27, 505200 Făgăraș
jud. Brașov
Telefon: 0268 - 213714
Fax: 0268 - 214111
e-mail: info@farulsperantei.ro

ISSN 1222-8532

2

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Ianuarie - Martie 2010

Prefaţă
Majoritatea creștinilor știu că termenul „evanghelie” înseamnă „veste bună”.
Mulţi creștini recunosc că este cu siguranţă o „veste bună” faptul că Isus Hristos a
venit pe pământ ca un copilaș, a trăit ca bărbat, și S-a înălţat la cer pentru a mijloci
pentru poporul Său.
Totuși, ce trebuie să înţelegem prin „evanghelia veșnică”? Acest concept implică o profunzime mai mare a sensului. De la ce ne salvează sau mântuiește Isus?
Cât de cuprinzător este acest plan de răscumpărare, și ce cuprinde de fapt această
mântuire?
„În Apocalipsa, Ioan prezice vestirea soliei evangheliei chiar înainte de cea de-a
doua venire a lui Hristos. El vede un înger care zboară ‘prin mijlocul cerului cu o
Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam,
oricărei seminţii, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: ‘Temeţi-vă de
Dumnezeu și daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; și închinaţi-vă Celui ce a
făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor!’’ (Apocalipsa 14:6, 7).
În profeţie, acest avertisment cu privire la judecată, împreună cu soliile adiacente, este urmat de venirea Fiului omului pe norii cerului. Vestirea judecăţii
este anunţul că cea de-a doua venire a lui Hristos este la uși. Iar această vestire
se numește evanghelia veșnică. În felul acesta, predicarea celei de-a doua veniri
a lui Hristos, anunţarea apropierii ei, este arătată ca fiind o parte esenţială a soliei
evangheliei.
Biblia declară că în zilele din urmă, oamenii vor fi absorbiţi de griji lumești, de
plăceri și câștig de bani...
Astfel că scopul soliei apropiatei veniri a lui Hristos este de a-i trezi pe oameni
de la lucrurile lumești care îi absorb. Scopul este de a-i trezi faţă de realităţile eterne, ca să dea ascultare invitaţiei la masa Domnului.” - Pildele Domnului, pag. 227,
228 engl.
„Îngerul care vestește evanghelia veșnică vestește legea lui Dumnezeu; pentru
că evanghelia mântuirii îi aduce pe oameni la ascultare de lege, prin care caracterele lor sunt formate după asemănarea divină.” - Selected Messages, vol. 2, pag. 106.
Aceasta este o solie puternică. Atunci când este primită în plinătatea ei, transformă priorităţile noastre în viaţă, dă energie voinţei în slujire, și ne face să reflectăm corect și să radiem cu căldură frumuseţea și spiritul lui Isus Hristos.
Dacă s-ar putea da glas interesului profund pe care îl au îngerii pentru om
așa încât omul să-l poată auzi, ce apeluri s-ar auzi exprimate în cuvinte înflăcărate
pentru a face de cunoscut altora ceea ce a fost transmis de cer!” - My Life Today,
pag. 304.
Pentru ca Domnul să ne inspire ca să obţinem binecuvântările Sale bogate
prin studiul acestor lecţii este rugăciunea serioasă a
Departamentului Școlii de Sabat al Conferinţei Generale
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Ianuarie - Martie 2010
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SABAT, 2 IANUARIE 2010
Darul Sabatului Întâi
O capelă în Madrid, Spania
Apostolul Pavel scrie în Romani
15:24,28: „nădăjduiesc să vă văd în
treacăt, când mă voi duce în Spania...
După ce-mi voi împlini, dar, însărcinarea aceasta și le voi încredinţa aceste
daruri, voi pleca în Spania și voi trece
pe la voi.”
Spania este una dintre „ţările catolice ale Europei” unde, conform lui Ellen
G. White, „Dumnezeu are în rezervă un firmament de aleși care vor străluci în
mijlocul întunericului, descoperind cu claritate unei lumi apostaziate puterea
transformatoare a ascultării de legea Sa.” (Profeţi și regi, pag. 188, 189).
Mișcarea de Reformă și-a început lucrare în Spania atunci când un mic
grup de credincioși a fost organizat în Barcelona. Acești pionieri hotărâţi
au cerut să fie înregistraţi oficial la guvern, lucru care s-a realizat în februarie 1972 sub numele de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, Mișcarea de
Reformă. Chiar la început, lucrarea a înaintat încet, însă în timpul ultimei
decade, mulţi credincioși din alte părţi ale lumii au venit în Spania în căutarea unor șanse mai bune, și au adus cu ei cea mai preţioasă comoară pentru
a o împărtăși cu locuitorii acestei ţări, „credinţa dată sfinţilor o dată pentru
totdeauna.” (Iuda 3).
De atunci, lucrarea a crescut și s-a răspândit în centrele importante din
ţară, inclusiv în Madrid. Pentru a oferi locul de închinare necesar pentru
sute de credincioși concentraţi în jurul Madridului, capitala ţării, am luat
hotărârea grea și delicată de a cumpăra o proprietate. Clădirea de două
etaje are un total de 468 metri pătraţi, inclusiv o sală de adunare cu capacitatea de 200 locuri.
Întrucât majoritatea suntem imigranţi și cu puţine resurse, apelăm la
fraţii, surorile și prietenii din întreaga lume să ne ajute cu un Dar al Sabatului Întâi generos atunci când se strânge pe 2 ianuarie 2010. „Totul vine de
la Tine și din mâna Ta primim ce-Ţi aducem.” (1 Cronici 29:14).
Vă mulţumim anticipat, și fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze din
belșug.
Fraţii și surorile voastre din Spania
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Lecţia 1

Sabat, 2 ianuarie 2010

“Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam,
oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.” (Apocalipsa 14:6).
„Mântuirea păcătoșilor cere o muncă seriosă și personală. Noi trebuie
să le ducem cuvântul vieţii, nu să așteptăm ca ei să vină la noi. O, dacă aș
putea rosti bărbaţilor și femeilor cuvinte care să-i trezească la o acţiune
apinsă.” - Testimonies, vol. 9, pag. 117 engl.
Recomandare pentru studiu: Mărturii către predicatori, pag. 112-119 engl.

Duminică

27 decembrie

1. UN AVERTISMENT ÎNSPĂIMÂNTĂTOR
a. Care dintre avertismentele Biblei adresat vreodată muritorilor
este cel mai ameninţător? Apocalipsa 14:9-11.
„Cea mai înspăimântătoare ameninţare adresată vreodată muritorilor
se află în cea de-a treia solie îngerească. Acesta este cu siguranţă un păcat
groaznic dacă atrage mânia lui Dumnezeu neamestecată cu milă. Oamenii
să nu fie lăsaţi în necunoștinţă cu privire la această chestiune importantă;
acest avertisment faţă de acest păcat trebuie dat lumii înainte ca Dumnezeu să trimită judecăţile, pentru ca toţi să știe de ce trebuie să fie pedepsiţi
și să aibă ocazia să scape.” - Marea luptă, pag. 449, 450.
b. De ce trebuie să studiem aceste avertismente? Nu putem găsi alte
subiecte mai bune în Biblie şi să le studiem pe acestea? Romani 15:4.
„Dacă poporul nostru ar fi pe jumătate trezit, dacă ar înţelege apropierea evenimentelor descrise în Apocalipsa, în bisericile noastre ar avea
loc o reformă și mult mai mulţi ar crede solia. Nu avem timp de pierdut;
Dumnezeu ne cheamă să veghem asupra sufletelor pentru că ele trebuie să
dea socoteală... Lăsaţi ca Daniel să vorbească, să vorbească și Apocalipsa,
și spuneţi-le ce este adevărul. Dar indiferent care parte a subiectului este
prezentată, înălţaţi-L pe Isus ca punctul central al întregii nădejdi.” - Mărturii către predicatori, pag. 118.
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Ianuarie - Martie 2010
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Mandatul final

Luni

28 decembrie

2. DANIEL ŞI APOCALIPSA
a. În aceste zile de pe urmă ale istoriei pământului, de ce este important să studiem împreună cărţile lui Daniel şi Apocalipsa? Daniel
12:4; Apocalipsa 1:19; 22:10.

„În Apocalipsa, se întâlnesc și se încheie toate cărţile Bibliei. Aici este
încheierea cărţii lui Daniel. Una este o profeţie; cealaltă o descoperire.” Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 585 engl.
b. De ce este corecta înţelegere a Apocalipsei 14:6-12 de o importanţă
vitală astăzi?

„Am văzut o grupă care stătea foarte vigilentă și fermă, și care nu se
uita spre cei care ar fi clătinat credinţa existentă a trupului. Dumnezeu a
privit asupra lor cu aprobare. Mi-au fost arătaţi trei pași – prima, a doua
și a treia solie îngerească. Îngerul meu însoţitor mi-a spus: ‘Vai de cel care
mută o literă sau clintește o frântură din aceste solii. Înţelegerea exactă a
acestor solii este de o importanţă vitală. Destinul sufletelor atârnă de felul
în care sunt primite acestea.’ Am fost adusă din nou jos prin aceste solii, și
am văzut cât de scumpă a fost câștigarea experienţei de către poporul lui
Dumnezeu. Ea a fost obţinută prin multă suferinţă și luptă aspră. Dumnezeu l-a condus pas cu pas, până când l-a așezat pe o temelie solidă și de
neclintit.” - Experienţe și viziuni, pag. 258, 259.
„Vorbim despre prima și cea de-a doua solie îngerească, și credem că
am înţeles ceva din cea de-a treia solie îngerească. Însă atâta timp cât suntem mulţumiţi cu o cunoștinţă limitată, nu vom putea obţine păreri mai
clare despre adevăr. Cel care prezintă cuvântul vieţii altora trebuie să-și ia
timp să studieze Biblia și să-și cerceteze inima. Dacă nu face acest lucru,
nu va ști cum să slujească sufletelor în nevoie. Cercetătorul sârguincios și
umil, care caută cu rugăciune serioasă și studiu adevărul așa cum este el în
Isus, va fi răsplătit fără îndoială.” - Slujitorii Evangheliei, pag. 251 engl.
c. Apocalipsa 14:6, 7 vorbeşte despre o solie care este dată de un „alt
înger”. De ce ne referim la această solie ca fiind dată de „primul
înger”? Apocalipsa 14:9 (compară cu Apocalipsa 8:13).
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Marţi

29 decembrie

3. MANDATUL EVANGHELIEI

„[Apocalipsa 14:6, 7, citat]. Este important faptul că se spune că un
înger va fi vestitorul acestui avertisment. Prin curăţia, slava și puterea solului
ceresc, înţelepciunea divină a găsit de cuviinţă să reprezinte caracterul înălţat
al lucrării ce trebuie îndeplinită de solie și de puterea și slava care o însoţesc.
Iar zborul îngerului ‘prin mijlocul cerului’ și ‘glasul tare’ cu care este vestit
avertismentul, și promulgarea ei tuturor ‘locuitorilor pământului’ - ‘oricărui
neam, oricărei seminţii, oricărei limbi și oricărui norod’ – sunt o dovadă a
rapidităţii și răspândirii mondiale a mișcării.” - Marea luptă, pag. 355 engl.
„Solia vestită prin îngerul care zboară prin mijlocul cerului este evanghelia cea veșnică, aceeași evanghelie care a fost făcută de cunoscut în
Eden atunci când Dumnezeu a zis șarpelui: ‘Vrăjmășie voi pune între tine
și femeie, între sămânţa ta și sămânţa ei; ea îţi va zdrobi capul, iar tu îi
vei zdrobi călcâiul.’ (Genesa 3:15). Aceasta a fost prima făgăduinţă a unui
Mântuitor care avea să stea pe câmpul de bătălie pentru a se lupta cu puterea lui Satan și a-l birui.” - Selected Messages, vol. 2, pag. 106.
b. Cui îi este încredinţat mandatul de a predica evanghelia? Marcu
16:14-16.
„Serviciul adus lui Dumnezeu include și slujirea personală. Prin efort personal, noi trebuie să cooperăm cu El pentru mântuirea lumii. Mandatul lui
Hristos, ‘Duceţi-vă în toată lumea și propovăduiţi Evanghelia la orice făptură’,
se adresează fiecărui urmaș al Său. (Marcu 16:15). Toţi cei care sunt hirotonisiţi la viaţa lui Hristos sunt hirotonisiţi să lucreze pentru mântuirea semenilor
lor. Inimile lor vor bate la unison cu inima lui Hristos. Ei vor dori salvarea
sufletelor la fel de mult ca El. Nu toţi pot ocupa același loc în lucrare, însă există
un loc și o lucrare pentru toţi.” - Pildele Domnului, pag. 300, 301 engl.
„Mandatul Mântuitorului către ucenici îi cuprinde pe toţi credincioșii
până la sfârșitul timpului. Evanghelia a fost încredinţată tuturor acelora la
care s-a coborât inspiraţia cerească. Toţi cei care primesc viaţa lui Hristos
sunt hirotonisiţi să lucreze pentru mântuirea semenilor lor. Pentru că biserica a fost înfiinţată pentru această lucrare, și toţi cei care iau asupra lor
votul ei sacru se angajează prin aceasta să fie conlucrători cu Hristos.” - Sfaturi pentru părinţi, educatori și elevi, pag. 466 engl.
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Ianuarie - Martie 2010
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a. Care este prima dintre cele trei solii îngereşti din Apocalipsa 14?
Apocalipsa 14:6, 7.

Miercuri
4. LUCRAREA ÎNGERILOR

30 decembrie

a. În ce fel participă îngerii sfinţi la activităţile de pe pământ? Evrei
1:13, 14.

„Hristos dorește cu ardoare să lucreze cu putere prin Duhul Său pentru a-i convinge și converti pe păcătoși. Însă, conform planului Său divin,
lucrarea trebuie să fie făcută prin intermediul bisericii Sale; iar membrii ei
s-au depărtat atât de mult de El încât El nu mai poate face voia Sa prin ei.
El alege să lucreze prin anumite mijloace, totuși mijloacele folosite trebuie
să fie în armonie cu caracterul Său.” - Testimonies, vol. 5, pag. 189 engl.
„Dumnezeu nu-i alege niciodată pe îngerii care nu au păcătuit ca reprezentanţi ai Săi, ci pe fiinţele umane, oameni care au aceleași slăbiciuni
ca cei pe care ei caută să-i mântuiască. Hristos a luat asupra Sa omenescul
pentru a putea ajunge la oameni. Pentru a aduce mântuirea la lume era
nevoie de un Mântuitor divino-uman. Iar bărbaţilor și femeilor le-a fost
încredinţată datoria sacră de a face de cunoscut ‘bogăţiile nepătrunse ale
lui Hristos’ (Efeseni 3:8).
În înţelepciunea Sa, Domnul îi aduce pe cei care caută adevărul în legătură cu semenii lor care cunosc adevărul. Intenţia Cerului este ca cei care au
primit lumina să o răspândească și acelora care sunt în întuneric. Umanitatea care își trage eficienţa de la Marele izvor al înţelepciunii, devine instrumentul, agentul de lucru, prin care evanghelia își exercită puterea ei transformatoare asupra minţii și inimii.” - Istoria faptelor apostolilor, pag. 134 engl.
b. Daţi exemple de slujire a îngerilor în favoarea fiinţelor umane.
Faptele Apostolilor 10:1-4.

„[Pe măsură ce ne apropiem de timpul sfârșitului], agenţi satanici sub
înfăţișare omenească vor lua parte în acest mare conflict pentru a se împotrivi înălţării împărăţiei lui Dumnezeu. Iar îngerii cerești sub înfăţișare
omenească vor fi pe câmpul de acţiune. Cele două grupe opuse vor continua să existe până la încheierea ultimului mare capitol din istoria acestei
lumi. În toate orașele există agenţi satanici. Nu ne putem permite să nu fim
în gardă în fiecare moment. Credincioșii adevăraţi și fermi se vor ruga tot
mai mult și vor vorbi mai puţin despre chestiunile de mică importanţă.
Se vor auzi mărturii tot mai hotărâte pentru a-i încuraja pe cei slabi și în
nevoie.” - Selected Messages, vol. 2, pag. 383.
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Joi

31 decembrie

5. REPREZENTÂND UN POPOR

„Lumina minunată care lumina întunericul lui Saul era lucrarea Domnului; însă mai era o lucrare ce trebuia făcută pentru el de către ucenici.
Hristos săvârșise lucrarea de descoperire și convingere; dar acum era momentul ca cel căit să înveţe de la cei pe care Dumnezeu i-a hirotonisit ca să
înveţe pe alţii adevărul Său.” - Istoria faptelor apostolilor, pag. 121.
b. Întrucât Dumnezeu Se foloseşte de oameni ca să predice evanghelia acestei lumi, pe cine reprezintă aceşti îngeri din Apocalipsa 14?
Isaia 52:7, 8.
„Hristos vine pentru a doua oară, cu putere spre mântuire. Pentru a-i pregăti pe oameni pentru acest eveniment, El a trimis prima, a doua și a treia solie îngerească. Acești îngeri reprezintă pe cei care primesc adevărul și deschid
evanghelia cu putere lumii.” - Comentarii biblice, vol. 7, pag. 978, 979 engl.
„Noi trebuie să fim ispravnici credincioși, nu numai în privinţa mijloacelor, ci și în privinţa harului acordat nouă, pentru ca multe suflete să fie aduse
sub stindardul pătat cu sânge al Prinţului Emanuel. Obiectivele și finalitatea
care trebuie să fie atinse de misionarii consacraţi sunt foarte cuprinzătoare.
Câmpul pentru lucrarea misionară nu este limitat de castă sau naţionalitate.
Câmpul este lumea, iar lumina adevărului trebuie să meargă în toate locurile
întunecate ale pământului într-un timp mult mai scurt decât cred mulţi că
este posibil.” - Principiile fundamentale ale educaţiei creștine, pag. 209.

Vineri

1 ianuarie

Întrebări recapitulative personale
a.
b.
c.
d.

De ce este nevoie să studiem profeţiile care descriu timpul în care trăim?
Înainte de anunţarea judecăţii, ce vesteşte primul înger cu glas puternic?
Cât de mult sunt implicaţi îngerii literali în lucrurile de pe pământ?
Cine trebuie să-i instruiască în adevăr pe cei care sunt chemaţi să-L
urmeze pe Domnul?
e. Ce reprezintă cei trei îngeri din Apocalipsa 14 pe pământ, şi care este
răspunderea noastră?
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Ianuarie - Martie 2010
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a. După ce Saul şi Corneliu au fost chemaţi de Domnul, ce lucrare a
trebuit făcută pentru ei şi de către cine? Faptele Apostolilor 9:5-12;
10:5, 6, 19-24.

Lecţia 2

Sabat, 9 ianuarie 2010

Putere pentru a asculta
„Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este
puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului.” (Romani 1:16).
„Atunci când cooperează cu voinţa lui Dumnezeu, voinţa omului devine omnipotentă. Indiferent de ce trebuie făcut, la porunca Sa poate fi
îndeplinit în puterea Sa. Toate poruncile Sale sunt împuterniciri.” - Pildele
Domnului Hristos, pag. 333.
Recomandare pentru studiu: Calea către Hristos, pag. 23-36.

Duminică

3 ianuarie

1. REZULTATUL SOLIEI FINALE A EVANGHELIEI
a. Ce calitate este dezvoltată de către cei care primesc cele trei solii din
Apocalipsa 14? Apocalipsa 14:12.
„În Apocalipsa 14, oamenii sunt chemaţi să se închine Creatorului; iar
profeţia aduce la vedere o clasă, care, ca urmare a întreitei solii îngerești,
păzește poruncile lui Dumnezeu.” - Marea luptă, pag. 437 engl.
„[Apocalipsa 14:12, citat]. Întrucât cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu sunt așezaţi în felul acesta în contrast cu cei care se închină fiarei și
chipului ei și primesc semnul ei, înseamnă că păzirea legii lui Dumnezeu,
pe de o parte, și călcarea ei, pe de altă parte, vor face deosebirea dintre închinătorii lui Dumnezeu și închinătorii fiarei.” - Idem., pag. 445, 446 engl.
b. Ce poruncă a lui Isus este împlinită în acest verset (Apocalipsa
14:12)? Matei 5:48.
„Etica insuflată de către cunoașterea evangheliei nu recunoaște nici un
standard în afară de desăvârșirea lui Dumnezeu, a voinţei lui Dumnezeu.”
- Testimonies, vol. 7, pag. 276 engl.
„Știinţa mântuirii nu poate fi explicată; însă poate fi cunoscută prin
experienţă.” - Hristos lumina lumii, pag. 495 engl.

10

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Ianuarie - Martie 2010

Luni

4 ianuarie

2. DESĂVÂRŞIREA DE CARACTER
a. De ce reprezintă evanghelia o parte atât de importantă din temelia
celor trei solii îngereşti? Romani 1:16.
„Înaintea credinciosului se prezintă posibilitatea minunată de a fi
asemenea lui Hristos, ascultător de toate principiile legii. Însă prin sine,
omul este cu totul incapabil să ajungă la această stare. Sfinţenia pe care
cuvântul lui Dumnezeu spune că trebuie să o aibă înainte ca el să poată fi
mântuit este rezultatul lucrării harului divin când el se pleacă în supunere
faţă de disciplină și influenţele constrângătoare ale Duhului adevărului.
Ascultarea omului poate fi făcută desăvârșită numai prin mirosul plăcut
al neprihănirii lui Hristos, care umple cu mireasmă divină toate faptele de
ascultare. Partea creștinului este să persevereze în biruirea oricărui defect.
El trebuie să se roage mereu Mântuitorului ca să vindece tulburările sufletului bolnav de păcat. El nu are înţelepciunea sau puterea de a birui; acestea
aparţin Domnului, și El le revarsă asupra celor care în umilinţă și căinţă
caută ajutor la El.” - Istoria faptelor apostolilor, pag. 532 engl.
„Hristos este scara pe care a văzut-o Iacov, și care avea capătul de jos
sprijinit de pământ iar cel superior ajungea la poarta cerului, chiar până la
pragul slavei. Dacă scării îi lipsea o singură treaptă spre pământ, am fi fost
pierduţi. Însă Hristos ajunge la noi acolo unde ne aflăm. El a luat natura
noastră și a biruit, ca și noi să biruim prin aceea că luăm natura Sa asupra
noastră. Fiind făcut ‘într-o fire asemănătoare cu a păcatului’ (Romani 8:3), El
a dus o viaţă fără de păcat. Acum, prin divinitatea Sa, El Se prinde de tronul
cerului, în timp ce prin umanitatea Sa El întinde mâna spre noi. El ne poruncește ca prin credinţă în El să ajungem la gloria caracterului lui Dumnezeu.
De aceea trebuie să fim desăvârșiţi, după cum și ‘Tatăl nostru cel ceresc este
desăvârșit.’ (Matei 5:48).” - Hristos lumina lumii, pag. 311, 312 engl.
b. Cum pot ajunge la desăvârşirea de caracter prin evanghelie?
Filipeni 2:5; 1 Petru 2:21; 1 Ioan 3:2.
„O, cât de mult este nevoie... de legătură cu Dumnezeu! Cât de mare
este nevoia de harul divin care să ne îndrepte pașii și să ne arate cum să ne
desăvârșim caractere creștine!
Creștinii vor avea de trecut prin noi încercări pentru care experienţa
din trecut nu poate fi un îndrumător suficient. Trebuie să învăţăm mai
mult de la Învăţătorul divin acum decât în oricare altă perioadă a vieţii
noastre. Și cu cât câștigăm mai multă experienţă, cu atât mai mult ne apropiem de lumina curată a adevărului.” - Testimonies, vol. 3, pag. 542.
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Ianuarie - Martie 2010
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Marţi

5 ianuarie

3. ADEVĂRUL
a. Prima piesă a armurii evangheliei din Efeseni 6:10-18 este
adevărul. Cum ajungem la adevăr? Ioan 8:32-36; 2 Timotei 3:15-17.

„Aveţi nevoie de inspiraţia Duhului Sfânt ca să vă ajute să cercetați
adevărul cu reverenţă și teamă, și cu o dorinţă aprinsă care să nu fie stinsă până când nu vedeţi lucrurile minunate ale legii. Săpaţi adânc în mina
adevărului, și să nu fiţi mulţumiţi până nu aveţi o înţelegere mai profundă
a ceea ce înseamnă puterea legii lui Dumnezeu. Trebuie să căutaţi și să căutaţi, să plângeţi, să postiţi și să vă rugaţi, pentru ca să vi se arate legea în așa
fel încât să fiţi pregătiţi să mergeţi înainte și să vegheaţi asupra sufletelor ca
unii care trebuie să dea socoteală.” - The Signs of the Times, 2 octombrie 1893.
b. Ce întrebare a pus Pilat, şi ce i-ar fi răspuns probabil Isus
dacă Pilat ar fi aşteptat destul ca să-i răspundă? Ioan 18:38; 14:6.

„Pilat dorea să cunoască adevărul. Mintea lui era încurcată. El a prins
cu sete cuvintele Mântuitorului, iar inima lui a fost mișcată de o mare dorinţă de a ști ce era cu adevărat acesta și cum îl putea obţine. ‘Ce este adevărul?’ a întrebat el. Însă nu a așteptat răspunsul. Tumultul de afară l-a
chemat la interesele orei.” - Hristos lumina lumii, 727 engl.
„Hristos este sistemul complet al adevărului. El spune: ‘Eu sunt calea,
adevărul și viaţa.’ (Ioan 14:6). Toţi adevăraţii creștini își au nucleul în Hristos, iar caracterul lor este iradiat de Hristos; toate se întâlnesc în Hristos
și se rotesc în jurul lui Hristos. Adevărul vine din Cer ca să purifice și să
cureţe agentul omenesc de toată mânjitura morală. El duce la acţiuni de
milostenie, la dragoste amabilă, gingașă și serioasă faţă de cei în nevoie,
nenorocire și suferinţă. Aceasta este ascultarea practică de cuvintele lui
Hristos.” - Selected Messages, vol. 3, pag. 198, 199.
„Întrucât [Duhul Sfânt] vine, nu ca să-i laude pe oameni sau ca să ridice teoriile lor eronate, ci ca să dovedească lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata care urmează să vină, mulţi îi întorc spatele.
Ei nu sunt gata să schimbe neprihănirea lor proprie (care este nedreptate)
cu neprihănirea lui Hristos, care este adevărul curat, necontrafăcut.” - The
Signs of Times, 27 septembrie 1899.
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Miercuri

6 ianuarie

4. NEPRIHĂNIREA PRIN CREDINŢĂ
a. Pe lângă mărturisirea păcatelor pentru a primi iertarea şi curăţirea
desăvârşită, de ce altceva mai este nevoie? Romani 1:17; Galateni
5:6; Evrei 10:38.

„Cuvântul lui Dumnezeu trebuie întreţesut cu caracterul viu al acelora
care îl cred. Singura credinţă vitală este acea credinţă care primește și asimilează adevărul până când devine parte a fiinţei și forţa motrice a vieţii
și acţiunii... Urmașii lui Hristos trebuie să fie părtași ai experienţei Sale.
Ei trebuie să asimileze cuvântul lui Dumnezeu. Ei trebuie să fie schimbaţi
după asemănarea lui prin puterea lui Hristos și să reflecte atributele divine.” - Testimonies, vol. 5, pag. 576.
b. Dacă dorim să avem această experienţă victorioasă, cui trebuie să
ne supunem în viaţa noastră zilnică? Ioan 14:26; 16:13;
2 Tesaloniceni 2:13, 14.

„Când aduce convingerea de păcat și prezintă înaintea minţii standardul neprihănirii, Duhul Sfânt retrage afecţiunile de la lucrurile acestui
pământ și umple sufletul cu o dorinţă după sfinţenie. ‘El va călăuzi în tot
adevărul’ (Ioan 16:13), a spus Mântuitorul. Dacă oamenii sunt gata să fie
modelaţi, va avea loc o sfinţire a întregii fiinţe. Duhul va lua lucrurile lui
Dumnezeu și le va imprima în suflet. Prin puterea Sa, calea vieţii va fi făcută atât de netedă încât nimeni nu se va rătăci pe ea.”- Istoria faptelor apostolilor, pag. 52, 53 engl.

c. Cum rezumă Biblia misiunea lui Hristos pentru lume? Matei 1:21;
Luca 19:10; Evrei 7:25.

„Domnul nostru Isus Hristos a venit în această lume ca slujitorul neobosit ale nevoilor omului. El ‘a luat asupra Lui neputinţele noastre și a
purtat bolile noastre’, ca să poată sluji oricărei nevoi a omului (Matei 8:17).
El a venit să îndepărteze povara bolii, a mizeriei și a păcatului. Misiunea
Lui era de a aduce omului restaurare completă; El a venit să-i dea sănătate,
pace și desăvârșire de caracter.” - Divina vindecare, pag. 17 engl.
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Ianuarie - Martie 2010
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Joi

7 ianuarie

5. MÂNTUIRE TOTALĂ DIN PĂCAT
a. Cum ne aduce Hristos restaurare desăvârşită? 1 Ioan 1:9; 2 Petru
1:10, 11.
„Prin harul lui Dumnezeu și prin efortul lor stăruitor [cei care trăiesc
pe pământ în aceste zile de pe urmă] trebuie să fie învingători în lupta
cu cel rău. În timp ce judecata de cercetare înaintează în cer, în timp ce
păcatele credincioșilor căiţi sunt îndepărtate din sanctuar, în mijlocul poporului lui Dumnezeu de pe pământ trebuie să aibă loc o lucrare specială
de curăţire, de îndepărtare a păcatului. Această lucrare este prezentată mai
clar în soliile din Apocalipsa 14.
Atunci când această lucrare se va fi realizat, urmașii lui Hristos vor fi
gata pentru venirea Sa. ‘Atunci darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut
Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară.’ (Maleahi 3:4).
Atunci biserica pe care o va primi Domnul nostru pentru Sine va fi o ‘biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și
fără prihană.’ (Efeseni 5:27). Atunci ea ‘se ivește ca zorile, frumoasă ca luna,
curată ca soarele, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor’ (Cântarea
cântărilor 6:10).” - Marea luptă, pag. 425 engl.
“Când primiţi Duhul lui Hristos – Duhul dragostei altruiste și al lucrului pentru alţii – veţi crește și veţi aduce roade. Darurile Duhului se vor
coace în caracterele voastre. Credinţa voastră va crește, convingerile se vor
adânci, dragostea se va desăvârși. Veţi reflecta tot mai mult asemănarea cu
Hristos în tot ce este curat, nobil și frumos...
Atunci când caracterul lui Hristos va fi reprodus în mod desăvârșit în
poporul Său, atunci El va veni să-i pretindă ca ai Săi.” - Pildele Domnului
Hristos, pag. 68, 69 engl.

Vineri

8 ianuarie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a.
b.
c.
d.
e.
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Care este rezultatul vestirii celor trei solii îngereşti?
Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Explicaţi.
În ce sens ne face slobozi cunoaşterea adevărului?
Cum merg împreună credinţa în adevăr şi lucrarea Duhului Sfânt?
Ce se va întâmpla atunci când caracterul lui Hristos va fi reprodus în
întregime în noi?
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Lecţia 3

Sabat, 16 ianuarie 2010

Credinţă în evanghelie
„Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui
Hristos.” (Romani 10:17).
„Ispitele apar adesea irezistibile deoarece, prin neglijarea rugăciunii și
a studiului Bibliei, cel ispitit nu poate să-și amintească repede făgăduinţele
lui Dumnezeu și să-l întâmpine pe Satan cu armele Scripturii.” - Marea
luptă, pag. 600 engl.
Recomandare pentru studiu: Pildele Domnului Hristos, pag. 95-102 engl.

Duminică

10 ianuarie

1. PUTEREA LUI DUMNEZEU
a. De ce este atât de greu pentru unii oameni să trăiască asemenea
unor creştini? Cum îi poate ajuta evanghelia să treacă de această
dificultate? Romani 6:3-7; 1 Corinteni 1:18, 24.
„De ce este atât de greu să se trăiască o viaţă jertfitoare de sine și umilă?
Întrucât pretinșii creștini nu sunt morţi faţă de lume. Este ușor să trăim după
ce suntem morţi. Însă mulţi încă tânjesc după prazul și cepele din Egipt. Ei
au înclinaţia de a se îmbrăca și acţiona cât de asemănător cu lumea cu putiţă
și să meargă totuși la cer. Unii ca aceștia urcă altă cale. Ei nu intră pe poarta
cea strâmtă și nu merg pe calea cea îngustă.” - Testimonies, vol. 1, pag. 131.
„Atunci când ne predăm pe de-antregul lui Dumnezeu, și credem pe
deplin, sângele lui Hristos ne curăţește de orice păcat. Conștiinţa poate fi
eliberată de condamnare. Prim credinţa în sângele Său, toţi pot fi făcuţi
desăvârșiţi în Hristos Isus.” - Selected Messages, vol. 2, pag. 32.
b. În afară de adevărata evanghelie pe ce altceva a mai pus bază
Pavel? 1 Corinteni 9:16; Galateni 3:1; Filipeni 3:8.
„Toţi cei neconvertiţi sunt fascinaţi, vrăjiţi de puterea fermecătoare a
marelui amăgitor... Toţi cei care nutresc o greșeală cunoscută, în credinţă
sau practică, se află sub puterea vrăjitoriei, și exercită vrajă asupra altora.
Satana îi folosește pentru a induce în eroare alte suflete.” - The Signs of the
Times, 18 mai 1882.
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Luni
2. CREDINŢA VIE

11 ianuarie

a. Cum putem să ne prindem de evanghelie aşa încât aceasta să poată
fi puterea lui Dumnezeu pentru mântuire în viaţa noastră? Efeseni
6:10, 11, 18.
„Atunci când Isus a luat asupra Sa natura umană, El a legat omenirea de
Sine cu o legătură de dragoste care nu poate fi ruptă niciodată de nici o altă putere decât alegerea omului. Satan va prezenta continuu ispite ca să ne ademenească să rupem această legătură – să alegem să ne despărţim de Hristos. Aici
trebuie să veghem, să ne luptăm, să ne rugăm ca nimic să nu ne momească să
algem un alt conducător; pentru că suntem tot timpul liberi să facem aceasta.
Însă se ne menţinem privirea fixată asupra lui Hristos, și El ne va păzi. Privind
la Isus, noi suntem în siguranţă.” - Calea către Hristos, pag. 72 engl.
„Fără harul lui Hristos, păcătosul se află într-o stare lipsită de speranţă; nu
se poate face nimic pentru el; însă prin harul divin, omului îi este acordată putere supranaturală, care lucrează în minte, inimă și caracter. Prin împărtășirea
cu harul lui Hristos, păcatul este văzut în natura sa odioasă, și în cele din urmă
alungat din templul sufletului.” - Selected Messages, vol. 1, pag. 366.
b. Cum se poate să ştim ce este cu adevărat credinţa veritabilă şi vie?
Efeseni 5:14; Evrei 12:2.
„Prin păcat, noi ne-am despărţit de viaţa lui Dumnezeu. Sufletele
noastre sunt paralizate. Prin noi înșine nu suntem mai capabili să ducem o
viaţă sfântă decât a fost paraliticul să meargă. Sunt mulţi care își dau seama
de neputinţa lor și care tânjesc după acea viaţă spirituală care să-i aducă în
armonie cu Dumnezeu; ei se luptă în zadar să o primească. În disperare, ei
strigă: ‘O nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?’ (Romani 7:24, u.p.). Cei care sunt atât de disperaţi și care se luptă, să
privească în sus. Mântuitorul Se pleacă pentru a-i cumpăra cu sângele Său,
spunând cu o gingășie și milă inexprimabilă: ‘Vrei să te faci sănătos?’ (Ioan
5:6) El îţi poruncește să te ridici în sănătate și pace. Nu aștepta să simţi că ai
fost făcut sănătos. Crede cuvântul Său, și el se va împlini. Puneţi voinţa de
partea lui Hristos. Să dorești să-I slujești, și, acţionând după cuvântul Său,
vei primi putere. Oricare ar fi obiceiul rău, patima stăpânitoare care prin
tolerare îndelungată leagă atât sufletul cât și trupul, Isus poate și tânjește să
elibereze. El va da viaţă sufletului care este ‘mort în greșeli’ (Efeseni 2:1). El
îl va elibera pe captivul care este ţinut de slăbiciune, nenorocire și lanţurile
păcatului.” - Hristos lumina lumii, pag. 203 engl.

16

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Ianuarie - Martie 2010

Marţi

12 ianuarie

3. SUTAŞUL DIN CAPERNAUM
a. Ce cerinţă urgentă i-a adresat sutaşul roman lui Isus în timp ce
El trecea prin Capernaum? Matei 8:5, 6.

„Slujitorul sutașului fusese lovit de paralizie iar acum era pe moarte.
La romani, slujitorii erau sclavi, cumpăraţi și vânduţi în pieţe, și maltrataţi
și trataţi cu cruzime; însă sutașul era atașat de slujitorul lui și își dorea
foarte mult însănătoșirea lui. El credea că Isus putea să-l vindece. Nu-L
văzuse pe Mântuitorul, însă veștile pe care le auzise îi inspiraseră credinţă.
În ciuda formalismului iudeilor, acest roman era convins că religia lor era
superioară religiei lui. El trecuse deja barierele prejudecăţii și urii naţionale
care îi despărţea pe cuceritori de poporul cucerit. El arătase respect faţă de
slujba închinată lui Dumnezeu și fusese binevoitor cu iudeii ca închinători
ai Săi. În învăţătura lui Hristos, așa cum îi fusese raportat, el a găsit ceea ce
a satisfăcut nevoia sufletului său. Tot ceea ce era spiritual în el a răspuns la
cuvintele Mântuitorului. Dar el s-a simţit nevrednic să vină în prezenţa lui
Isus, și a apelat la bătrânii poporului iudeu ca aceștia să prezinte cererea lui
pentru vindecarea slujitorului lui.” - Hristos lumina lumii, pag. 315 engl.
b. Ce speranţă a adus şi încă mai aduce răspunsul lui Hristos? Matei
8:7.
„[Domnul] dorește să venim la El în slăbiciunea noastră, cu credinţă,
știind că El Își întoarce ochii plini de milă spre noi.” - The Review and Herald,
1 aprilie 1880.

c. Cum a răspuns acest om cu autoritate lumească, arătând prin
aceasta că Îl înţelege mai bine pe Isus decât pretinsul popor al lui
Dumnezeu? Matei 8:8, 9.
„[Când s-a apropiat de Mântuitorul, sutașul a spus] După cum eu reprezint puterea Romei, iar soldaţii mei îmi recunosc autoritatea ca fiind
supremă, în același fel și Tu reprezinţi puterea Dumnezeului Nemărginit
și toate lucrurile create ascultă de cuvântul Tău. Poţi să comanzi bolii să
se depărteze, și ea va asculta de Tine. Poţi convoca mesagerii Tăi cerești,
iar ei vor răspândi vindecarea. Spune doar un cuvânt și slujitorul meu va fi
vindecat.” - Hristos lumina lumii, pag. 316.
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Miercuri
UMILINŢĂ ŞI CREDINŢĂ

13 ianuarie

a. Ce a recunoscut Isus în atitudinea sutaşului, prin care s-a ajuns la
rezultatul dorit? Matei 8:10-13.
„Sutașul și-a spus: ‘Nu sunt vrednic.’ Inima lui fusese atinsă de harul
lui Hristos. El și-a văzut propria nevrednicie; totuși nu se temea să ceară
ajutor. El nu se încredea în propria lui bunătate; argumentul lui era marea
lui nevoie. Credinţa lui s-a apucat de Hristos în adevăratul Său caracter. El
nu a crezut în El doar ca într-un simplu făuritor de minuni, ci ca într-un
prieten și Mântuitor al omenirii....
‘El [Mântuitorul nostru] ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi
în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui’ (Tit 3:5). Atunci când Satan îţi
spune că ești păcătos și că nu poţi nădăjdui să primești binecuvântarea de
la Dumnezeu, spune-i că Hristos a venit în lume ca să-i mântuiască pe păcătoși. Nu avem nimic care să ne recomande lui Dumnezeu; însă argumentul pe care îl putem aduce acum și oricând este starea noastră neajutorată
care face din puterea Sa mântuitoare o necesitate. Să renunţăm la sine și să
privim la crucea de pe Calvar și să spunem: ‘În mâna mea nici un preţ nu
aduc, mă prind doar de crucea Ta.’” - Hristos lumina lumii, pag. 317.
b. Cum arată această experienţă că trebuie să credem sincer Cuvântul
lui Dumnezeu pentru a fi mântuiţi? Ieremia 29:13;
Faptele Apostolilor 16:30, 31.
„Noi nu suntem mântuiţi ca grup; nici un nume denominaţional nu are
nici o virtute ca să ne facă să fim aprobaţi de Dumnezeu. Sutem mântuiţi în
mod individual în calitate de credincioși în Domnul Isus Hristos. Și ‘prin har
aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui
Dumnezeu.’ (Efeseni 2:8). Poate că numele noastre sunt scrise în registrele
celor mai spirituale biserici, și totuși se poate să nu aparţinem lui Hristos, iar
numele noastre să nu fie scrise în cartea vieţii a Mielului. Hristos a spus: ‘Eu
sunt calea, adevărul și viaţa; nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.’ (Ioan
14:6). Dacă am putea ajunge în cer prin propriile noastre merite și eforturi,
atunci nu era nevoie ca Hristos să vină în lume, să îndure suferinţa, ocara
și rușinea și să fie supus la umilinţă, batjocură, insultă și moarte. El a făcut
un sacrificiu nemărginit pentru că era singura cale prin care putea fi salvat
omul. Cei care cred în Hristos vor descoperi aceasta în viaţa și caracterul lor.
Privind la Hristos, ei vor fi schimbaţi după chipul Său, iar Hristos va fi prezentat lumii de către urmașii Săi.” - The Review and Herald, 10 februarie 1891.
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Joi

14 ianuarie

5. CREDINŢA ŞI ÎNCREDEREA
a. Cum arată experienţa sutaşului că nu este de ajuns doar să crezi
– ci că această credinţă trebuie să includă şi încredere? Iacov 2:19,
20; 1 Timotei 4:10.

„Nimeni nu poate fi îndreptăţit prin propriile fapte. El poate fi eliberat
de vina păcatului, de condamnarea legii, de pedeapsa păcatului, numai pe
baza suferinţei, morţii și învierii lui Hristos. Credinţa este singura condiţie
cu care se poate obţine îndreptăţirea iar credinţa nu presupune doar a crede ci și încredere.” - Selected Messages, vol. 1, pag. 389.
b. Ce trebuie să facem zilnic pentru a obţine această credinţă
însufleţitoare? Isaia 45:22; 1 Timotei 6:11, 12.

„Cuvântul lui Dumnezeu oferă libertatea și iluminarea spirituală acelora
care îl studiază cu seriozitate. Cei care primesc făgăduinţele lui Dumnezeu
și acţionează pe baza lor cu o credinţă vie, vor avea lumina cerului în vieţile
lor. Ei se vor adăpa din fântâna vieţii, și-i vor conduce și pe alţii la apele care
le-au înviorat sufletele. Trebuie să avem acea credinţă în Dumnezeu care Îl
crede pe cuvânt.” - The Review and Herald, 22 septembrie 1910.
„Privind în mod constant la Isus cu ochii credinţei, vom fi întăriţi.
Dumnezeu va face cele mai preţioase descoperiri poporului Său care flămânzește și însetează. Ei vor vedea că Hristos este un Mântuitor personal.
Când se hrănesc cu cuvântul Său, ei simt că este duh și viaţă. Cuvântul
nimicește natura firească și pământească, și oferă o viaţă nouă în Hristos
Isus.” - Hristos lumina lumii, pag. 391 engl.

Vineri

15 ianuarie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a.
b.
c.
d.

Ce vrea să spună citatul: „Este uşor să trăim după ce am murit”?
Descrieţi adevărata credinţă vie.
Ce l-a făcut pe sutaşul roman să dezvolte adevărata credinţă în Isus?
Având în vedere experienţa sutaşului, descrieţi adevărata însemnătate
a credinţei.
e. Ce include adevărata credinţă care o face atât de puternică?
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Lecţia 4

Sabat, 23 ianuarie 2010

Dumnezeu S-a arătat în trup
„Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr.
Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din
Tatăl.” (Ioan 1:14).
„Apostolul [Ioan] ne atrage atenţia de la noi la Autorul mântuirii noastre. El ne prezintă cele două naturi ale sale, cea divină și cea umană.” - Comentarii Biblice, vol. 5, pag.1126.
Recomandare pentru studiu: Hristos lumina lumii, pag. 43-49, 632-634.

Duminică

17 ianuarie

1. PUTEREA EVANGHELIEI
a. Ce fel de oameni va recunoaşte Isus la întoarcerea Sa? Apocalipsa
14:12; Efeseni 5:27; 1 Tesaloniceni 5:23.

„Dumnezeu care citește inimile tuturor va aduce la lumină lucrurile
ascunse ale întunericului acolo unde adesea sunt cel mai puţin bănuite,
pentru ca pietrele de poticnire care au împiedicat înaintarea adevărului să
fie îndepărtate, și Dumnezeu să aibă un popor curat și sfânt care să vestească legile și poruncile Sale.” - Testimonies, vol. 1, pag. 333.
„Înainte de a ne da botezul Duhului Sfânt, Tatăl nostru cel ceresc ne va
încerca să vadă dacă putem trăi fără să-L dezonorăm.” - Selected Messages,
vol. 3, pag. 426, 427 engl.

b. Cum devin bărbaţii şi femeile parte din poporul lui Dumnezeu
(„poporul meu”)? Ioan 1:12; Romani 8:14, 17.

„[Ioan 1:12, citat] Prin această putere putem să biruim tendinţele noastre rele și în felul acesta să schimbăm înclinaţiile noastre imperfecte așa
încât în noi să se facă voia lui Dumnezeu.” - The Upward Look, pag. 141.
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Luni

18 ianuarie

2. TAINA EVANGHELIEI
a. Deşi patriarhii cunoscuseră evanghelia într-o oarecare măsură,
când a fost descoperită cel mai clar? Galateni 3:8; Efeseni 6:19;
Coloseni 1:26, 27.
b. Ce spune Pavel despre „taina evangheliei”? Romani 9:26, 27; 11:25;
16:25, 26; Efeseni 3:3-6.
„Tatăl Însuși a suferit cu Fiul: pentru că ‘Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine’ (2 Corinteni 5:19). Omul, cu judecata lui omenească și mărginită, nu poate pune la îndoială înţelpciunea lui Dumnezeu și
să fie în siguranţă. Deci, este nepotrivit ca el să critice planul de mântuire.
Omul să-și pună înţelepciunea în ţărână înaintea temei răscumpărării și să
accepte planurile Aceluia a cărui înţelepciune este nemărginită.” - The Signs
of the Times, 30 decembrie 1889.

c. Când se va da lumii cea mai clară şi mai completă prezentarea a
evangheliei? Apocalipsa 14:6, 7; 18:1.
„Domnul Dumnezeul cerului nu va trimite asupra lumii judecăţile
Sale din cauza neascultării și păcatului până nu Și-a trimis străjerii să dea
avertizarea. El nu va încheia timpul de încercare până când solia nu va fi
vestită mai deslușit. Legea lui Dumnezeu trebuie înălţată; cerințele ei trebuie prezentate în caracterul lor adevărat și sfânt, pentru ca oamenii să fie
aduși să se hotărască pentru adevăr sau împotriva lui. Totuși lucrarea va
fi scurtată în neprihănire. Solia neprihănirii lui Hristos se va auzi de la un
capăt al pământului la celălalt ca să pregătească Domnului calea. Aceasta
este slava lui Dumnezeu, care încheie lucrarea celui de-al treilea înger.” Testimonies, vol. 6, pag. 19.

„Vestirea evangheliei este singurul mijloc în care Dumnezeu poate
folosi fiinţe umane ca unelte ale Sale pentru mântuirea de suflete. Când
bărbaţii, femeile și copiii vestesc evanghelia, Domnul va deschide ochii
orbilor ca să vadă legile Sale și va scrie pe inimile celor cu adevărat pocăiti
legea Sa. Spiritul însufleţitor al lui Dumnezeu, care lucrează prin agenţii
omenești, îi face pe cei credincioși să fie un suflet și un gând, iubindu-L în
unire pe Dumnezeu și păzind poruncile Sale – pregătindu-i aici jos pentru
înălţare.” - Comentarii Biblice, vol. 7, pag. 984 engl.
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Marţi
3. CREATORUL CEL VEŞNIC

19 ianuarie

a. Ce rol a jucat Isus în crearea acestei lumi? Ioan 1:1-4.
„Dacă Hristos a făcut toate lucrurile, atunci El a existat înainte de toate
lucrurile. Cuvintele rostite cu privire la aceasta sunt atât de hotărâte încât
nimeni nu trebuie să continue să aibă îndoieli. Hristos era Dumnezeu în
esenţă, și în cel mai înalt sens. El a fost cu Dumnezeu din întreaga veșnicie.
Dumnezeu peste toate, binecuvântat pe vecie.
Domnul Isus Hristos, Fiul divin al lui Dumnezeu, a existat din veșnicie, o persoană distinctă, totuși una cu Tatăl. El era slava de neîntrecut a
cerului. El a fost comandantul inteligenţelor cerești, și primea omagiul de
adorare al îngerilor ca pe un drept al Său. Prin aceasta nu-L jefuia pe Dumnezeu.” - Lift Him Up, pag. 16.
b. Ce stă scris despre preexistenţa lui Isus? Mica 5:2; Ioan 17:5.

„Hristos este Fiul lui Dumnezeu Cel preexistent și existent prin Sine...
Vorbind despre preexistenţa Sa, Hristos poartă mintea înapoi prin veacurile nesfârșite. El ne asigură că nu a fost niciodată un timp când El să nu
fi fost în părtășie apropiată cu Dumnezeul cel veșnic.” - Evanghelizarea, pag.
615 engl.

„[Hristos] era egal cu Dumnezeu, infinit și omnipotent... El este Fiul
cel veșnic, existent prin Sine.” - Idem.
„Hristos, care a creat lumea și toate lucrurile din ea, este viaţa și lumina
oricărui lucru viu.” - Testimonies, vol. 6, pag. 182 engl.
c. Care ar trebui să fie răspunsul nostru când ne gândim la marea
bunătate a lui Hristos, Creatorul nostru, faţă de noi? Efeseni
3:8-12; Romani 5:8-11.
„Hristos a creat fiinţele umane, și apoi, printr-o viaţă de suferinţă și
umilinţă, și o moarte de agonie și rușine, El le-a răscumpărat din păcat. O
păcătosule, Mântuitorul a suferit toate acestea pentru tine. El a murit ca
să poţi fi condus să vezi păcătoșenia păcatului, și să vii la El ca să ai viaţa
veșnică.” - The Review and Herald, 12 februarie 1901.
„Tot ceea ce este frumos și bun în lumea noastră datorăm îndurării lui
Hristos.” - Idem., 16 octombrie 1883.
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Miercuri

20 ianuarie

4. O MANIFESTARE UMANĂ A LUI DUMNEZEU
a. Descrieţi cea mai mare minune care a avut loc în istorie. Ioan 1:14;
Filipeni 2:6-8.

„Creatorul lumilor, Acela în care se află toată plinătatea Dumnezeirii în întregime, S-a manifestat în copilașul neajutorat din iesle. Mult mai înălţat decât
oricare dintre îngeri, egal cu Tatăl în demnitate și slavă, și totuși purtând haina
omenirii! Divinitatea și umanitate au fost îmbinate în mod tainic iar omul și
Dumnezeu au devenit una.” - Comentarii biblice, vol. 5, pag. 1130 eng.
„Hristos nu S-a prefăcut că a luat natura umană; El chiar a luat-o. El a
avut natura umană în realitate.” - Lift Him Up, pag. 74.
„Isus a fost Comandantul cerului, Unul egal cu Dumnezeu, și totuși
El a binevoit să-Și lase deoparte coroana regească, haina Sa împărătească
și să-Și îmbrace divinitatea cu omenescul. Întruparea lui Hristos în corp
omenesc este o taină... În toate privinţele, Fiul lui Dumnezeu trebuia să
poarte aceeași înfăţișare ca celelalte fiinţe umane. El nu trebuia să aibă o
așa frumuseţe exterioară care să-L facă unic printre oameni. El nu trebuia
să manifeste nici un farmec prin care să atragă atenţia asupra Sa.” - Comentarii biblice, vol. 5, pag. 1130, 1131 eng.

b. Ce L-a motivat pe Dumnezeu să-Şi trimită Fiul ca să mântuiască
această lume? Ioan 3:16, 17; 1 Ioan 4:10.

„Inima lui Dumnezeu tânjește după copiii Săi de pe pământ cu o dragoste mai puternică decât moartea. Prin faptul că a dat pe Fiul Său, El a revărsat asupra noastră tot cerul într-un singur dar. Viaţa, moartea și mijlocirea
Mântuitorului, slujirea îngerilor și stăruinţa Duhului, Tatăl care lucrează sus
și prin toate, interesul neîncetat al fiinţelor cerești – toate sunt angajate în
vederea răscumpărării omului.” - Calea către Hristos, pag. 21 engl.
„Dumnezeu nu a putut exprima o mai mare dragoste decât a exprimat
prin darea Fiului de la sânul Său acestei lumi. Acest dar a fost dat omului
pentru a-l convinge că Dumnezeu nu a lăsat nimic nefăcut din ceea ce ar
fi putut face, că nimic nu a fost reţinut, ci că tot cerul a fost revăsat în acest
unic imens dar. Fericirea prezentă și veșnică a omului constă în primirea
dragostei lui Dumnezeu și în păzirea poruncilor lui Dumnezeu.” - Lift Him
Up, pag. 232.
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Joi

21 ianuarie

5. ÎNTRUPAREA
a. Ce spune Biblia despre Dumnezeirea lui Isus atunci când a devenit
om? Matei 1:23; Romani 9:5; Tit 2:13; 1 Ioan 5:20.
„Hristos nu a încetat să fie Dumnezeu atunci când a devenit om. Deși
Se umilise ca să ia umanitatea, Dumnezeirea era încă a Sa. Numai Hristos
putea să reprezinte omenirea înaintea Tatălui iar ucenicii au avut privilegiul să privească această reprezentare timp de peste trei ani...
Lucrarea lui Hristos a mărturisit despre divinitatea Sa. Tatăl a fost descoperit prin El.
Dacă ucenicii ar fi crezut această legătură vitală dintre Tatăl și Fiul,
credinţa nu i-ar fi părăsit când au văzut suferinţele și moartea lui Hristos
în vederea mântuirii unei lumi pierdute. Hristos căuta să-i conducă de la
starea lor de credinţă mică la experienţa pe care o puteau primi dacă înţelegeau cu adevărat ce era El – Dumnezeu în trup omenesc. El a dorit ca ei
să vadă că credinţa lor trebuie să-i conducă la Dumnezeu și să fie ancorată
acolo. Cât de serios și cu câtă perseverenţă a căutat Mântuitorul nostru
milos să-i pregătească pe ucenicii Săi pentru furtuna ispitelor care urma să
se abată asupra lor în curând.” - Hristos lumina lumii, pag. 663, 664 engl.
b. Cum a dat întruparea putere evangheliei? Coloseni 1:27, 28;
2:6-10; Evrei 2:9-11.
„[Mântuitorul] a venit în lume ca să dea pe faţă slava lui Dumnezeu,
ca omul să poată fi înălţat de către puterea Sa restauratoare. Dumnezeu S-a
arătat prin El ca El să poată fi arătat în ei. Isus nu a dat pe faţă nici o calitate,
nu a exersat nici o putere pe care omul să nu o poată avea prin credinţa în
El. Toţi oamenii pot poseda umanitatea Sa desăvârșită , dacă se supun lui
Dumnezeu așa cum și El S-a supus.” - Idem., pag. 664 engl.

Vineri

22 ianuarie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a.
b.
c.
d.

Ce taină a fost ţinută ascunsă de la începutul lumii?
Ce a dat Dumnezeu lumii când L-a trimis pe Fiul Său?
Cu ce scop au fost îmbinate Divinitatea şi umanitatea în Isus?
Cum putem noi ca persoane individuale să beneficiem de darul lui
Dumnezeu?
e. Descrieţi-i pe aceia care vor fi pregătiţi să-L întâmpine pe Isus la venirea Sa.
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Lecţia 5

Sabat, 30 ianuarie 2010

„[Sfinţilor Săi] Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia
slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea
slavei.” (Coloseni 1:27).
„Atunci când păcătosul își formează o idee despre farmecul lui Isus,
păcatul nu i se va mai părea atrăgător.” - Reflecting Christ, pag. 76.
Recomandare pentru studiu: Hristos lumina lumii, pag. 439, 674–678.

Duminică

24 ianuarie

1. HRISTOS ÎN VOI
a. Ce minune, făcută de evanghelie, este numită o taină? Marcu 4:3,
8, 11; Ioan 1:12, 13; 3:3-8; 2:20.

„Prin puterea lui Hristos, bărbaţii și femeile rup lanţurile obiceiului
păcătos. Ei renunţă la egoism. Cel lumesc devine duhovnicesc, beţivul, abstinent, desfrânatul, curat. Sufletele care au purtat asemănarea cu Satan
sunt transformate după chipul lui Dumnezeu. Această schimbare în sine
este minunea minunilor.” - Istoria faptelor apostolilor, pag. 476 engl.
„Atunci când cooperează cu voinţa lui Dumnezeu, voinţa omului devine omnipotentă. Indiferent de ce trebuie făcut, la porunca Sa poate fi
îndeplinit în puterea Sa. Toate poruncile Sale sunt împuterniciri.” - Pildele
Domnului Hristos, pag. 333 engl.

b. Ce experienţă trebuie să obţinem pentru ca puterea lui Dumnezeu
să se manifeste în propria noastră viaţă? 2 Corinteni 5:17; 13:4.

„Când cei care mărturisesc că-L slujesc pe Dumnezeu urmează exemplul lui Hristos, punând în practica vieţii lor zilnice principiile legii; când
fiecare faptă poartă mărturia că ei Îl iubesc pe Dumnezeu în mod suprem
și pe aproapele lor ca pe ei înșiși, atunci biserica va avea putere să mute
lumea.” - Idem., pag. 340 engl.
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„Hristos în voi, nădejdea slavei”

Luni

25 ianuarie

2. ÎMPĂRŢIND DREPT ADEVĂRUL
a. Pentru ce trebuie să ne luptăm spiritual şi să ne rugăm? 1 Timotei
4:16; 2 Timotei 2:15; 1 Ioan 2:5, 6.
„Hristos S-a bucurat că a putut să facă mai mult pentru urmașii Săi
decât puteau ei să ceară sau să gândească. El a vorbit cu încredinţare, știind
că s-a dat un decret atotputernic înainte de facerea lumii. Știa că adevărul,
înarmat cu omnipotenţa Duhului Sfânt, avea să câștige în lupta cu răul; și
că steagul pătat de sânge avea să fluture triumfător asupra urmașilor Săi.
Știa că viaţa ucenicilor Săi încrezători va fi ca a Sa, o serie de biruinţe neîntrerupte, fără a fi văzută astfel aici, însă recunoscută în felul acesta în viaţa
viitoare.” - Hristos lumina lumii, pag. 679 engl.
b. Ce avertisment a dat Hristos pretinsului popor al lui Dumnezeu
din zilele Sale? Ce nu vedeau ei în timp ce studiau Scripturile?
Marcu 12:24.

„Saducheii se măguliseră cu gândul că dintre toţi oamenii ei aderau
cel mai strict la Scripturi. Însă Isus a arătat că ei nu cunoscuseră adevărata
lor semnificaţie. Acea cunoștinţă trebuia adusă în inimă prin iluminarea
Duhului Sfânt. El a declarat că necunoașterea Scripturilor și a puterii lui
Dumnezeu reprezenta cauza judecăţii lor mărginite și confuziei lor în ce
privește credinţa. Hristos i-a îndemnat să-și deschidă minţile faţă de acele
adevăruri sacre care aveau să le lărgească și întărească înţelegerea.” - Idem.,
pag. 605, 606 engl.

„Cea mai mare înșelăciune a minţii omenești de pe vremea lui Hristos, era aceea că o simplă consimţire la adevăr înseamnă neprihănire. În
întreaga experienţă umană, o cunoaștere teoretică a adevărului s-a dovedit
a fi insuficientă în vederea mântuirii sufletului. Ea nu aduce roadele neprihănirii. Zelul atent faţă de ceea ce se numește adevărul teologic este adesea
însoţit de o ură faţă de adevărul curat așa cum se manifestă el în viaţă. Cele
mai întunecate capitole ale istoriei sunt încărcate cu crime comise de bigoţii religioși. Fariseii pretindeau că sunt copiii lui Avraam, și se lăudau că
deţin cuvintele lui Dumnezeu; totuși aceste avantaje nu i-au apărat de egoism, răutate, lăcomie de câștig sau de făţărnicia cea mai josnică. Ei credeau
că sunt cei mai religioși oameni din lume, dar așa-numita lor drept-credincioșie i-a făcut să-L răstignească pe Domnul slavei.” - Idem., pag. 309 engl.
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Marţi
3. PURTAREA CRUCII

26 ianuarie

„[Creștinii] trebuie să fie curaţi la inimă și cu maniere corecte. În nici un
caz nu ar trebui să fie mulţumiţi cu o mărturisire goală... A fi creștin înseamnă a fi asemenea lui Hristos.” - The Sanctified Life, pag. 79.
b. Cum ar trebui să privim această cruce în contrast cu felul în care
oamenii de lume înţeleg aceasta? 1 Corinteni 1:18, 24; Galateni 6:14.
„Scenele de la Calvar pretind cel mai profund simţământ. Poţi fi scuzat
dacă manifești entuziasm faţă de acest subiect. Mintea noastră nu va putea
înţelege niciodată pe deplin cum Hristos, Cel atât de minunat, atât de inocent, a putut să sufere o moarte atât de dureroasă, purtând povara păcatelor lumii. Nu putem pătrunde lungimea, lăţimea, înălţimea și adâncimea
unei iubiri atât de uimitoare. Contemplarea profunzimii de neîntrecut a
iubirii Mântuitorului ar trebui să ne umple mintea, să ne atingă și topească
sufletul, să ne șlefuiască și să ne înnobileze afecţiunile și să transforme cu
totul întregul caracter.” - Testimonies, vol. 2, pag. 213.
„Eu spun urmașilor lui Hristos: Priviţi la Calvar și roșiţi de rușine faţă
de ideile voastre despre importanţa de sine. Toată această umilinţă a Maiestăţii cerului a fost pentru omul păcătos și condamnat. El a coborât tot
mai mult și mai mult în umilinţa Sa, până când nu mai existau adâncimi
de atins, pentru a-l ridica pe om din pângărirea lui morală. A făcut toate
acestea pentru tine, cel care te lupţi atât de mult pentru supremaţie – te
lupţi pentru onoare lumească, pentru înălţare omenească; tu căruia îți e
teamă că nu vei primi toată acea stimă, tot acel respect din partea minților
omenești ce crezi că ţi se cuvine? Asta înseamnă să fii asemenea lui Hristos?” - Comentarii biblice, vol. 5, pag. 1128 engl.
„Avem privilegiul să ne lăudăm cu crucea, privilegiul să ne predăm cu totul Celui care S-a dat pe Sine pentru noi. Atunci, cu lumina care vine în torente
de la Calvar strălucind pe feţele noastre, putem merge înainte ca să o descoperim celor care sunt în întuneric.” - Istoria Faptelor Apostolilor, pag. 210 engl.
„Pentru Pavel crucea a reprezentat obiectul unui interes suprem... El
știa din experienţă personală că atunci când păcătosul a privit o dată la
dragostea Tatălui, așa cum se vede în sacrificarea Fiului Său, și se supune
influenţei divine, în inimă are loc o schimbare și de atunci încolo Hristos
este totul în tot.” - Idem., pag. 245 engl.
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a. Ce trebuie să facem pentru a fi identificaţi ca urmaşi ai lui Hristos?
Marcu 8:34; 10:21.

Miercuri
4. O SCHIMBARE VIZIBILĂ

27 ianuarie

a. Atunci când primim această evanghelie, ce schimbare se va vedea
în noi? Romani 12:2; Efeseni 4:21-28.
„Unirea cu Hristos prin credinţă vie este trainică; oricare altă unire
trebuie să dispară. Hristos ne-a ales mai întâi, plătind un preţ infinit pentru
răscumpărarea noastră; iar adevăratul credincios Îl alege pe Hristos ca primul și ultimul și cel mai bun din toate. Însă această unire ne costă ceva. Ea
este o relaţie de dependenţă totală în care intră fiinţa mândră. Toţi cei care
formează această unire trebuie să simtă nevoia de sângele ispășitor al lui
Hristos. Ei trebuie să aibă o inimă schimbată. Trebuie să-și supună voinţa
voinţei lui Dumnezeu. Va exista o luptă cu piedicile exterioare și interioare.
Trebuie să aibă loc o lucrare dureroasă de desprindere, cât și o lucrare de
prindere. Mândria, egoismul, vanitatea, caracterul lumesc – păcatul sub
toate formele sale – trebuie să fie biruite, dacă dorim să intrăm în unire cu
Hristos. Motivul pentru care multora li se pare că viaţa creștină este atât de
grea, pentru care sunt atât de nestatornici, de schimbători, este acela că ei
încearcă să se prindă de Hristos fără să se desprindă de acești idoli nutriţi.”
- Solii pentru tineret, pag. 118 engl.
„Dumnezeu ne-a dat preceptele Sale sfinte, pentru că iubește omenirea.
Ca să ne apere de rezultatele nelegiuirii, El ne descoperă principiile neprihănirii. Legea este o expresie a gândului lui Dumnezeu; când este primită
în Hristos, ea devine gândul nostru. Ne ridică deasupra puterii dorinţelor
și tendinţelor firești, deasupra ispitelor care ne duc în păcat. Dumnezeu
dorește ca noi să fim fericiţi, și ne-a dat preceptele legii ca în ascultare de
ele să putem avea bucurie.” - Hristos lumina lumii, pag. 308 engl.
b. Cum este descrisă această schimbare radicală a minţii? Ezechiel
36:26; 1 Corinteni 2:16.
„Când păcătosul, atras de puterea lui Hristos, se apropie de crucea înălţată,
și se pleacă înaintea ei, are loc o nouă creaţie. Lui i se dă o inimă nouă. El devine o făptură nouă în Hristos Isus.” - Pildele Domnului Hristos, pag. 163 engl.
„Întreaga ascultare veritabilă vine din inimă. Inima lucrează cu Hristos. Și când consimţim, El Se va identifica pe Sine cu gândurile și ţintele
noastre atât de mult, va uni inimile și minţile noastre cu voinţa Sa atât de
strâns, încât atunci când ascultăm de El nu facem altceva decât să acţionăm
conform propriului impuls. Voinţa, curăţită și sfinţită, va găsi cea mai mare
plăcere în slujirea Lui.” - Hristos lumina lumii, pag. 668.
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Joi
5. GÂNDUL LUI HRISTOS ÎN NOI

28 ianuarie

„Atunci când Îl vedem pe Isus, Omul Durerilor și obișnuit cu suferinţa, lucrând ca să-i mântuiască pe cei pierduţi, nesocotit, dispreţuit, batjocorit, din cetate în cetate până când misiunea Sa a fost îndeplinită; când
Îl privim în Ghetsimani, asudând broboane de sânge și pe cruce murind
în agonie – când vedem aceasta, eul nu va mai pretinde să fie recunoscut.
Privind la Isus, ne va fi rușine de răceala noastră, de letargia și egoismul
nostru. Vom fi gata să fim orice sau nimic, încât să aducem o slujire din
inimă Maestrului.” - Hristos lumina lumii, pag. 439, 440 engl.
„Prin convertire și transformare, oamenii trebuie să primească gândul
lui Hristos. Toţi trebuie să stea în picioare înaintea lui Dumnezeu cu o
credinţă personală, o experienţă personală, știind pentru sine că Hristos ia
formă înăuntru ca nădejde a slavei.” - Reflecting Christ, pag. 35 engl.
b. Ce putem face în propria noastră putere? Ioan 15:5. Care este
singura putere care poate face o schimbare radicală? Ioan 6:63;
Galateni 5:22-25; 2 Petru 1:2-4.
„Nu este doar privilegiul, ci datoria fiecărui creștin de a menţine o unire apropiată cu Hristos și de a avea o experienţă bogată în lucrurile lui
Dumnezeu. Atunci, viaţa sa va aduce multe roade de fapte bune.” - The
Sanctified Life, pag. 83 engl.

Vineri

29 ianuarie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. Ce posibilităţi se află înaintea celui în a cărui inimă trăieşte cu
adevărat Hristos?
b. Ce înseamnă să ai gândul sau mintea lui Hristos?
c. Cum obţine creştinul adevărata biruinţă?
d. Când contemplăm jertfa de pe Calvar, ce sacrificii ajungem să fim gata
să acceptăm?
e. Ce fel de roade sunt rezultatul experienței reale a naşterii din nou?
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a. Ce dovadă va arăta dacă am primit sau nu gândul (engl: mintea)
lui Hristos? Romani 12:10, 14-16; Filipeni 2:2-5; Ioan 13:34, 35.

SABAT, 6 FEBRUARIE 2010
Darul Sabatului Întâi pentru
Departamentul de Binefacere
O lume în criză. O economie extenuată. O planetă care geme sub greutatea păcatului. Războaie, cutremure de pământ,
inundaţii, dezastre naturale. Oriunde ne
întoarcem vedem că este nevoie de ajutor.
De la cele mai sărace naţiuni până la săracii din cele mai prospere naţiuni, chemările de ajutor sosesc continuu. De mai bine de zece ani, Fondul Mondial de
Ajutorare în caz de Dezastre (World Disaster Relief Fund) lucrează ca să aducă
ușurare celor afectaţi de calamităţile mai presus de controlul lor. Și în fiecare
lună februarie am făcut apel la dumneavoastră ca să sprijiniţi lucrarea de binefacere pentru săracii vrednici.
„De câte ori nu ne slăbește inima și nu ni se năruie credinţa când vedem cât
de mare este nevoia, și cât de mici sunt mijloacele din mâna noastră. Asemenea
lui Andrei privim la cele doar cinci pâini și doi peștișori și exclamăm: ‘Ce sunt
acestea la atâţia?’ (Ioan 6:9). Adesea, ezităm, nedorind să dăm tot ce avem, fiindu-ne teamă să sacrificăm și să fim sacrificaţi pentru alţii. Însă Isus ne-a poruncit: ‘Daţi-le voi să mănânce’. (Marcu 6:37). Porunca Sa este o făgăduinţă, iar în
spatele ei se află aceeași putere care a hrănit mulţimea de lângă mare.” - Hristos
lumina lumii, pag. 369 engl.
În 2008 și 2009, Fondul Mondial de Ajutorare în caz de Dezastre (World Disaster Relief Fund) a fost folosit pentru reconstruirea de școli și biserici distruse
de cutremure și inundaţii. A fost folosit ca să aducă hrană și adăpost orfanilor
și văduvelor din zonele cu război. A fost folosit pentru a cumpăra hrană pentru
fraţii din ţările pârjolite de secetă. Scrisoarea electronică săptămânală a Departamentului de Binefacere oferă rapoarte regulate despre lucrarea de binefacere
ce se face în jurul lumii. Putem să ne bizuim pe dumneavoastră în vederea continuării acestei lucrări de binefacere faţă de săracii vrednici?
„Ei bine, spune cineva, vin mereu apeluri ca să dăm pentru lucrare. M-am
săturat să dau. Da? Atunci te întreb: Te-ai săturat să primești din mâna binevoitoare a lui Dumnezeu? Până când El nu încetează să te binecuvânteze, nu vei
înceta să fii sub obligaţia de a-I întoarce partea pe care El o pretinde. El te binecuvântează ca să poţi să-i binecuvântezi pe alţii.” - Testimonies, vol. 5, pag. 150.
Fie ca atunci când se strânge Darul Sabatului Întâi în favoarea săracilor
vrednici din mijlocul nostru, Domnul să ne dea un spirit gata să ajute.
David Zic, Secretarul Departamentului de Binefacere
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Lecţia 6

Sabat, 6 februarie 2010

„...oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea
vine judecata.” (Evrei 9:27).
„Satan concepe nenumărate uneltiri pentru a ne ocupa minţile, așa încât să
nu zăbovească asupra lucrării cu care noi ar trebui să fim cel mai familiarizaţi.
Arhiamăgitorul urăște marile adevăruri care scot la iveală o jertfă ispășitoare și
un Mijlocitor atotputernic. El știe că, în ce-l privește, totul depinde de abaterea
minţii de la Hristos și adevărul Său.” - Marea luptă, pag. 488.
Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 479-491 engl.

Duminică

31 ianuarie

1. ADEVĂRUL PREZENT
a. Care este siguranţa noastră faţă de influenţa învăţătorilor falşi?
2 Timotei 3:16.
„Poporul lui Dumnezeu este îndreptat către Scripturi ca fiind siguranţa lor faţă de influenţa învăţătorilor falși și a puterii înșelătoare a duhurilor
întunericului. Satan se folosește de orice născocire posibilă ca să-i împiedice să ajungă să cunoască Biblia; deoarece ea descoperă înșelăciunile lui...
Ultima mare amăgire se va arăta înaintea noastră în curând. Antihristul va
face lucrările lui minunate înaintea ochilor noștri. Contrafacerea va semăna atât de mult cu adevărul, încât nu va fi posibil să se facă diferenţa între
cele două decât prin Sfintele Scripturi.” - Idem., pag. 593.
b. Ce porţiuni din Scriptură sunt în mod special importante pentru
timpul nostru? 2 Petru 1:12, 13.

„Pe vremea lui Hristos, a lui Pavel și a lui Luther a existat un adevăr prezent – un adevăr de o importanţă specială pentru acea vreme; pentru biserica de astăzi există un adevăr prezent.” - The Signs of the Times, 21 iunie 1883.
„Sufletele preţioase flămânzesc, și mor pentru că nu au adevărul prezent și care sigilează, hrana la vreme potrivită.” - The Present Truth, 1 septembrie 1849.
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Mergând la judecată

Luni

1 februarie

2. PRIVIND LA ISUS
a. Pentru a obţine desăvârşirea, ce trebuie să facem necontenit?
2 Corinteni 3:18; Evrei 12:2.

„Prin cunoașterea și asocierea cu Hristos putem deveni asemenea Lui,
Exemplul fără cusur.” - Testimonies, vol. 5, pag. 222, 223 engl.
„Isus a spus că va trimite în lume pe Duhul Sfânt, pe Mângâietorul,
care ne schimbă caracterul după chipul lui Hristos; și, când se realizează
aceasta, noi reflectăm ca într-o oglindă, slava Domnului. Astfel, caracterul
celui care privește la Hristos în acest fel este atât de asemănător cu al Său,
încât cel care privește la el vede caracterul lui Hristos strălucind ca dintr-o
oglindă. Pe nesimţite, noi suntem schimbaţi zi de zi de la căile noastre
proprii și de la voinţa noastră la căile și voinţa lui Hristos, la frumuseţea
caracterului Său. În felul acesta, creștem în Hristos, și în mod inconștient
reflectăm chipul Său.” - In Heavenly Places, pag. 337.
b. Unde şi cum trebuie să privim la Isus? Ioan 5:39; Evrei 1:2, 3; 3:1.

„Nici un bărbat, sau tânăr, nici o femeie nu poate ajunge la desăvârșirea
creștină și să neglijeze studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Prin cercetarea
Cuvântului Său cu atenţie și de aproape ascultăm de porunca lui Hristos:
‘Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veșnică, dar
tocmai ele mărturisesc despre Mine’ (Ioan 5:39). Această cercetare îl face
în stare pe cercetător să observe îndeaproape Modelul divin, pentru că ele
mărturisesc despre Hristos. Modelul trebuie să fie inspectat adesea și minuţios pentru a-l imita. Atunci când o persoană ajunge să cunoască istoria
Mântuitorului, descoperă în sine defecte de caracter; lipsa ei de asemănare cu Hristos este atât de mare încât ea vede că nu poate fi ucenic fără o
schimbare foarte mare în viaţă. Totuși ea studiază, cu dorinţa de a fi asemenea marelui ei Exemplu; ea prinde privirea și spiritul iubitului ei Maestru;
privind, este schimbată. ‘Privind la Isus, autorul și desăvârșitorul credinţei
noastre’ (Evrei 12:2).” - Sfaturi pentru lucrarea Școlii de Sabat, pag 17.
„Priviţi la Calvar, și când Îl vedeţi pe Hristos dându-Și viaţa preţioasă
pentru voi, ca să aveţi ocazia să vă formaţi un caracter pentru viaţa veșnică,
întrebaţi-vă: Cu ce îmi voi ocupa timpul încredinţat mie de Dumnezeu cu
un preţ infinit?” - The Review and Herald, 27 octombrie 1896.
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Marţi
3. FAŢĂ ÎN FAŢĂ CU RAPORTUL NOSTRU

2 februarie

„Cei care doresc să aibă parte de avantajele mijlocirii Mântuitorului nu
ar trebui să îngăduie ca ceva să-i împiedice de la datoria lor de a desăvârși
sfinţenia în teamă de Dumnezeu. În loc de a fi dedate plăcerii, etalării sau
căutării de câștig, orele preţioase ar trebui devotate unui studiu serios și
cu rugăciune al cuvântului adevărului. Subiectul sanctuarului și al judecăţii de cercetare ar trebui înţeles clar de către poporul lui Dumnezeu. Toţi
au nevoie de o cunoaștere personală a poziţiei și lucrării minunatului lor
Mare Preot. Altfel le va fi imposibil să exercite credinţa care este esenţială
în acest timp, sau să ocupe poziţia pe care le-a desemnat-o Dumnezeu. Fiecare persoană are un suflet de câștigat sau de pierdut. Fiecare are un proces
în așteptare la bara lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să se întâlnească faţă
în faţă cu marele Judecător. Atunci, cât de important este ca fiecare minte
să contempleze adesea la scena solemnă când se va ţine judecata și se vor
deschide cărţile.” - Marea luptă, pag. 488.
b. Deoarece noi toţi vom trece prin judecată, faţă de ce trebuie să fim
conştienţi, şi cum ar trebui să trăim având în vedere acel ceas
copleşitor? Eclesiastul 12:13, 14; 11:9.
„Nu ar trebui să ne lăsăm convinși să introducem în gură ceva ce face
trupul să se îmbolnăvească, indiferent cât de mult ne place acel lucru. De
ce? - Deoarece suntem proprietatea lui Dumnezeu. Aveţi o coroană de câștigat, un cer de obţinut, și un iad de evitat. Atunci de dragul lui Hristos,
vă întreb: Veţi lăsa lumina să strălucească înaintea voastră cu raze clare și
distincte, ca mai apoi să-i întoarceţi spatele și să spuneţi: ‘Îmi place asta,
îmi place cealaltă’?” - Dietă și hrană, pag. 328 engl.
„În general, se vorbește prea mult ușuratic, se condamnă, se critică prea
mult în familii care mărturisesc că-L iubesc pe Dumnezeu și că-I slujesc. Cuvintele aspre, lipsa de respect și consideraţie care se aud în multe familii îi fac pe
îngeri să plângă. Ce raport se scrie în cărţile cerului despre privirile și cuvintele
aspre care mușcă și înţeapă asemenea unei vipere. Și acesta nu este raportul
doar al unei singure zile din an, ci un raport zilnic. O, dacă aceste familii s-ar
gândi că îngerii lui Dumnezeu fac dagherotipul [fotografia] caracterului la fel
de exact ca pictorul care pictează chipul trăsăturilor umane; și vom fi judecaţi
în conformitate cu acesta!” - The Review and Herald, 2 februarie 1886.
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a. Cu ce şi cu cine va fi fiecare om, fără excepţie, faţă în faţă într-o zi?
Evrei 9:27; Romani 14:12.

Miercuri
4. JUDECAT DE LEGE

3 februarie

a. Care este standardul judecăţii? Iacov 2:12.
„Singura condiţie cu care este posibilă libertatea omului este aceea de a
deveni una cu Hristos. ‘Adevărul vă va face slobozi’ (Ioan 8:32); iar adevărul este Hristos. Păcatul nu poate avea biruinţa decât dacă slăbește mintea
și nimicește libertatea sufletului. Prin supunere faţă de Dumnezeu, omul
este restaurat – la slava autentică și demnitatea de om. Legea divină, faţă
de care suntem aduși în supunere, este ‘legea slobozeniei’ (Iacov 2:12).” Hristos lumina lumii, pag. 466.

b. Care lege este această lege a slobozeniei? Şi creştinii Noului Testament vor fi judecaţi prin această lege? Iacov 2:11 (Exodul 20:13,
14); 2 Corinteni 5:10.
„Primul înger îi cheamă pe oameni să se ‘teamă de Dumnezeu și să-I
dea slavă’ și să se închine Lui în calitate de Creator al cerurilor și al pământului. Pentru a face aceasta, ei trebuie să asculte de legea Sa. Înţeleptul
spune: ‘Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.’ (Eclesiastul 12:13). Fără ascultare de poruncile Sale nici o
închinare nu-i este plăcută lui Dumnezeu. ‘Căci dragostea lui Dumnezeu
stă în păzirea poruncilor Lui.’ ‘Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă.’ (1 Ioan 5:3; Proverbele
28:9).” - Marea luptă, pag. 436 engl.
c. Deoarece viaţa noastră va fi adusă la judecată (Romani 14:10), ce
întrebare ar trebui să aibă prioritate maximă? Ioan 8:31, 32; 14:15;
15:7, 14.
„Nu ar trebui să ne îngăduim ca atenţia să ne fie abătută de la vestirea
soliei încredinţată nouă. Am fost instruită ani de zile că nu trebuie să acordăm atenţie întrebărilor neînsemnate. Nu ni se poruncește să intrăm în
discuţii cu privire la subiectele neimportante. Lucrarea noastră este aceea
de a conduce minţile la marile principii ale legii lui Dumnezeu.
Singura întrebare care se va pune la judecată va fi: ‘Sunt ei ascultători
de poruncile Mele?’ Lupta și disputa măruntă cu privire la întrebările care
nu au nici o importanţă este o educaţie de care poporul nostru nu are nevoie.” - West Indian Messenger, 1 iulie 1912.
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Joi
5. HAINE FĂRĂ PATĂ

4 februarie

„Mulţi sunt înșelaţi cu privire la starea inimii lor. Ei nu-și dau seama
că inima firească este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Ei se
învelesc în propria lor neprihănire și sunt mulţumiţi să atingă propriul lor
standard de caracter; dar cât de fatal este eșecul lor când nu ating standardul divin și prin ei înșiși nu pot îndeplini cerinţele lui Dumnezeu.
Poate că ne măsurăm unii cu alţii, poate ne comparăm unii cu alţii,
poate că spunem că facem la fel de bine ca acesta sau acela, însă întrebarea
la care trebuie să dăm un răspuns la judecată este: Am îndeplinit pretenţiile
cerului înalt? Am ajuns standardul divin? Sunt inimile noastre în armonie
cu Dumnezeul cerului?” - Selected Messages, vol. 1, pag. 320, 321.
b. Ce putem pretinde cu încredere după ce am obţinut victoria
finală? Matei 24:13. Daţi un exemplu. 2 Timotei 4:7, 8.
„Cei care trăiesc pe pământ atunci când mijlocirea lui Hristos va înceta în sanctuarul ceresc trebuie să stea înaintea unui Dumnezeu sfânt fără
mijlocitor. Hainele lor trebuie să fie fără pată, caracterele lor trebuie să
fie curăţite de păcat prin sângele de stropire. Prin harul lui Dumnezeu și
efortul lor neobosit, ei trebuie să fie biruitori în lupta cu răul.” - Marea luptă,
pag. 425 engl.

„Când bătălia vieţii se încheie, când armura este predată la picioarele
lui Isus, când sfinţii lui Dumnezeu sunt slăviţi, atunci și numai atunci va
fi sigur să pretindem că suntem mântuiţi și fără păcat.” - Selected Messages,
vol. 3, pag. 356.

Vineri

5 februarie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. Ce părţi din Scriptură sunt destinate în mod special pentru timpul
nostru?
b. Cum putem privi la Isus când nu este prezent în persoană cu noi?
c. În lumina apropiatei judecăţi, cum ar trebui să trăim?
d. Care lege reprezintă baza pe care vor fi judecate caracterele noastre?
e. Explicaţi Matei 24:13.
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a. Ce avertisment pretinde atenţia noastră permanentă? Ieremia
17:9; 1 Corinteni 10:12; Iacov 4:7; 1 Petru 5:6-9.

Lecţia 7

Sabat, 13 februarie 2010

Ştergerea păcatelor
„Eu, eu îţi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi nu-Mi voi mai aduce
aminte de păcatele tale.” (Isaia 43:25).
„Lucrarea judecăţii de cercetare are loc în curţile cerești în timp ce oamenii încă mai trăiesc pe pământ. Viaţa tuturor celor care mărturisesc că
sunt urmași ai Săi este revizuită înaintea lui Dumnezeu. Toţi sunt cercetaţi în
funcţie de raportul din cărţile din cer, și destinul fiecăruia este stabilit pentru
vecie în funcţie de faptele lui.” - Pildele Domnului Hristos, pag. 310 engl.
Recomandare pentru studiu: Experienţe şi viziuni, pag. 54-56 engl.
Testimonies, vol. 4, pag. 384-387.

Duminică

7 februarie

1. JUDECATA DE CERCETARE
a. Ce profeţie vorbeşte despre începutul judecăţii de cercetare în
prezenţa Celui Îmbătrânit de Zile? Daniel 7:9, 10; Psalmii 11:4.
„Marea zi a judecăţii lui Dumnezeu părea că a sosit. De zece mii de ori
zece mii erau adunaţi înaintea unui tron mare, pe care era așezată o persoană cu o înfăţișare maiestuasă. Înaintea Lui se aflau mai multe cărţi, și pe
coperta fiecăreia scria cu litere de aur, care păreau asemenea unei flăcări
foc care ardea: ‘Regisrul Cerului.’ Una dintre aceste cărţi, care conţinea
numele celor care mărturisesc a crede adevărul, a fost deschisă atunci.” Testimonies, vol. 4, pag. 384 engl.

b. Cine va fi Avocatul în această judecată? Daniel 7:13; Maleahi 3:1;
1 Ioan 2:1.
„Venirea lui Hristos ca marele nostru preot în sfânta sfintelor, pentru
curăţarea sanctuarului, prezentată în Daniel 8:14; venirea Fiului omului
la Cel Îmbătrânit de Zile, așa cum este arătată în Daniel 7:13; și venirea
Domnului în templul Său, prezisă de Maleahi, sunt descrierile aceluiași
eveniment.” - Marea luptă, pag. 426 engl.
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Luni

8 februarie

2. CĂSĂTORIA SIMBOLICĂ
a. Ce parabolă arată că înaintea venirii lui Hristos, trebuie să aibă loc
o judecată, şi de ce? Matei 22:1-14; Apocalipsa 11:18.
„Prin examinarea pe care a făcut-o regele invitaţilor la ospăţ este reprezentată lucrarea de judecată. Invitaţii la ospăţul evangheliei sunt cei care
mărturisesc că-I slujesc lui Dumnezeu, cei ale căror nume sunt scrise în
cartea vieţii.” - Pildele Domnului Hristos, pag. 310 engl.
„Înainte de nuntă [cea din Matei 22], regele vine ca să-i vadă pe invitaţi, să vadă dacă toţi sunt îmbrăcaţi cu haina de nuntă, acea haină a caracterului fără pată și albită în sângele Mielului.... Această lucrare de cercetare
a caracterului, de determinare a celor care sunt pregătiţi pentru împărăţia
lui Dumnezeu, este aceea a judecăţii de cercetare, ultima lucrare din sanctuarul ceresc.” - Marea luptă, pag. 428 engl.
b. După judecata din Daniel 7:10, ce va primi Hristos? Daniel 7:14.
„În parabola [din Matei 25], la nuntă s-au dus cele care aveau ulei în
vase și candele.... Și toţi cei care prin mărturia Scripturilor primesc aceleași adevăruri cu privire la sanctuarul din cer și schimbarea de slujbă a
Mântuitorului, urmându-L pe Hristos prin credinţă când intră înaintea lui
Dumnezeu ca să îndeplinească ultima lucrare de mijlocire, și este aproape
să-Și primească împărăţia – toţi aceștia sunt reprezentaţi ca mergând la
nuntă.” - Idem., pag. 427, 428 engl.
c. Venirea lui Hristos are loc înainte sau după nunta simbolică şi
primirea împărăţiei? Luca 12:35, 36; 19:12.
„Proclamarea: ‘Iată, Mirele vine’, din vara lui 1844, a făcut ca mii să
aștepte imediata venire a Domnului. La timpul stabilit Mirele a venit, nu
pe pământ, așa cum se așteptau oamenii, ci la Cel Îmbătrânit de Zile, în
ceruri, la nuntă, la primirea împărăţiei Sale. ‘Cele ce erau gata au intrat cu
el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa.’ (Matei 25:10). Ele nu aveau să fie
prezente la nuntă în persoană; deoarece aceasta are loc în cer, în timp ce ele
sunt pe pământ. Urmașii lui Hristos trebuie să-L ‘aștepte pe stăpânul lor să
se întoarcă de la nuntă’ (Luca 12:36).” - Idem., pag. 427 engl.
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Marţi

9 februarie

3. JUDECATA ÎNAINTE DE CEA DE-A DOUA VENIRE
a. Atunci când Se întoarce Hristos pe pământ, ce aduce cu Sine, ceea
ce arată că judecata trebuie să fi avut loc înainte? Apocalipsa 22:12.

„Nu toţi cei care mărturisesc că sunt creștini sunt ucenici adevăraţi.
Înainte ca răsplata finală să fie dată, trebuie să se hotărască cine este pregătit să aibă parte de moștenirea celor drepţi. Această decizie trebuie să se
ia înainte de cea de-a doua venire a lui Hristos pe norii cerului; pentru că
atunci când vine, răsplata Lui este cu Sine ‘ca să dea fiecărui om după faptele lui.’ (Apocalipsa 22:12). Atunci, înainte de venirea Sa, caracterul lucrării
fiecărui om va fi fost hotărât, și fiecărui urmaș al lui Hristos îi va fi fost
stabilită răsplata după faptele lui.” - Pildele Domnului Hristos, pag. 310 engl.
b. Cu cine începe această judecată? 1 Petru 4:17.
„Când se va încheia lucrarea de cercetare, când cazurile acelora care,
de-a lungul veacurilor, au mărturisit că sunt urmași ai lui Hristos, au fost
examinate și hotărâte, atunci, și nu mai devreme, timpul de încercare se
va încheia, iar ușa harului va fi închisă. Astfel, într-o singură propoziţie
scurtă, ‘Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat
ușa’, suntem purtaţi până la lucrarea finală a Mântuitorului, la timpul când
marea lucrare pentru mântuirea omului va fi încheiată.” - Marea luptă, pag.
428 engl.

c. Ce a fost deschis în cer pentru judecată? Apocalipsa 11:19; Evrei
9:3, 4.
„Chivotul mărturiei lui Dumnezeu se află în sfânta sfintelor, a doua
despărţitură a sanctuarului. În lucrarea din tabernacolul pământesc, care
servea drept ‘chipul și umbra lucrurilor cerești’, această despărţitură era
deschisă numai în marea Zi a Ispășirii pentru curăţirea sanctuarului. De
aceea, anunţul că templul lui Dumnezeu a fost deschis în ceruri și chivotul
mărturiei a fost văzut arată către deschiderea sfintei sfintelor din sanctuarul ceresc din 1844 când Hristos a intrat acolo pentru a face lucrarea finală
de ispășire.” - Idem., pag. 433 engl.
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Miercuri

10 februarie

4. SFÂNTA SFINTELOR
a. Cum revarsă Vechiul Testament lumină asupra sanctuarului ceresc
descris în Noul Testament? Exodul 25:8, 9, 40; Evrei 8:1-5.
„Mi-a fost arătat un sanctuar pe pământ format din două despărţituri.
El semăna cu cel din cer, și mi s-a spus că era chipul celui ceresc. Mobilierul acestei prime despărţituri din sanctuarul pământesc era asemenea
celui din prima despărţitură a celui ceresc. Perdeaua a fost ridicată și eu
am privit în sfânta sfintelor și am văzut că mobilierul era același cu cel din
sfânta sfintelor din sanctuarul ceresc. Preotul slujea în ambele despărţituri
ale celui de pe pământ. El mergea zilnic în prima despărţitură, însă în sfânta sfintelor intra numai o singură dată pe an, ca să o curăţească de păcatele
care fuseseră transmise acolo. Am văzut că Isus slujea în ambele despărţituri ale sanctuarului ceresc. Preoţii intrau în cel de pe pământ cu sângele
unui animal ca jertfă pentru păcat. Hristos intra în sanctuarul ceresc cu
darul propriului Său sânge. Preoţii de pe pământ erau demiși prin moarte;
de aceea ei nu puteau sluji vreme îndelungată; însă Isus era preot pe vecie.
Prin jertfele și darurile aduse în sanctuarul de pe pământ, copiii lui Israel
se prindeau de meritele unui Mântuitor care avea să vină. Iar în înţelepciunea lui Dumnezeu, amănuntele acestei lucrări ne-au fost date ca, privind la
ele, noi să putem înţelege lucrarea lui Isus în sanctuarul ceresc.” - Experienţe
și viziuni, pag. 252, 253 engl.

b. Ce avertisment din Vechiul Testament descoperă solemnitatea
ceasului ispăşirii? Leviticul 16:17.
„În slujba din sanctuarului de pe pământ, care, așa cum am văzut, este
chipul slujbei din sanctuarul ceresc, atunci când marele preot intra în Ziua
Ispășirii în sfânta sfintelor, slujirea din prima despărţitură înceta... Când
Hristos a intrat în sfânta sfintelor ca să îndeplinească ultima lucrare de ispășire, El Și-a încetat slujirea în prima despărţitură. Însă când slujirea din prima
despărţitură s-a încheiat, slujirea din cea de-a doua despărţitură a început.
Atunci când, în serviciul tipic, marele preot părăsea sfânta în Ziua Ispășirii,
el intra înaintea lui Dumnezeu ca să prezinte sângele jertfei pentru păcat în
numele întregului Israel care se pocăia cu adevărat de păcate. În același fel,
Hristos terminase doar o parte din lucrarea Sa ca mijlocitor al nostru, ca să
treacă la următoarea parte a lucrării, și El încă pleda cu sângele Său înaintea
Tatălui în favoarea păcătoșilor.” - Marea luptă, pag. 428, 429 engl.
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Joi
5. JUDECAT DE LEGE

11 februarie

a. Care este relaţia evidentă dintre Daniel 7:9, 10 şi Apocalipsa 11:19;
20:12 (Eclesiastul 12:13, 14)?
„Legea lui Dumnezeu din sanctuarul ceresc este marele original, din
care preceptele înscrise pe tablele de piatră și înregistrate de Moise în Pentateuch erau copii exacte.... Legea lui Dumnezeu, fiind o descoperire a voinţei Sale, o transcriere a caracterului Său, trebuie să dăinuiască veșnic,
‘ca martorul credincios din cer’ (Psalmii 89:37). Nici o poruncă nu a fost
anulată; nici o iotă sau frântură de slovă nu a fost schimbată.” - Marea luptă,
pag. 434 engl.

b. Descrieţi solemnitatea scenei judecăţii. Evrei 4:13; 10:31.
„Când Cel Sfânt de pe tron dădea încet paginile cărţii, și ochii Săi zăboveau un moment în dreptul persoanelor, privirea Sa părea să ardă chiar în
acele suflete, și în același timp fiecare cuvânt și acţiune a vieţii lor a trecut
înaintea minţii lor la fel de clar ca și cum ar fi fost trasată înaintea privirii
lor cu litere de foc.... Toţi ochii sunt pironiţi asupra faţei Celui de pe tron; și
când privirea Sa solemnă și cercetătoare trece peste acea grupă, are loc un
tremur al inimii; pentru că ei s-au condamnat singuri fără să se rostească
nici un cuvânt.” - Testimonies, vol. 4, pag. 385 engl.
„Ar trebui să fim foarte recunoscători că acum, în timpul de probă,
prin îndurarea nemărginită a lui Dumnezeu ni se îngăduie să semănăm
sămânţa pentru recolta viitoare. Ar trebui să ne gândim serios ce recoltă
va fi.” - Lucrarea de binefacere, pag. 316, 317. engl.

Vineri

12 februarie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. Cine este judecat în timpul judecăţii pre-advente?
b. Care este unul dintre motivele pentru care se face această judecată de
dinainte de cea de-a doua venire a lui Hristos?
c. Ce parabolă explică limpede lucrarea de judecată înainte ca răsplata
să fie dată?
d. Ce se învaţă despre deschiderea sfintei sfintelor din ceruri?
e. Ce versete biblice trebuie să studiem pentru a câştiga o înţelegere mai
clară a judecăţii?
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Lecţia 8

Sabat, 20 februarie 2010

Curăţirea Sanctuarului
„Dar, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit
curăţite în felul acesta, trebuia ca înseşi lucrurile cereşti să fie curăţate cu
jertfe mai bune decât acestea.” (Evrei 9:23).
„O dată pe an, în marea Zi a Ispășirii, preotul intra în sfânta sfintelor
pentru curăţirea sanctuarului. Lucrarea făcută acolo încheia ciclul anual al
slujirii.” - Patriarhi și profeţi, pag. 355 engl.
Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pag. 343-358 engl.

Duminică

14 februarie

1. SLUJBA ANUALĂ
a. În serviciul tabernacolului de pe pământ, când avea loc cercetarea
şi ştergerea păcatelor mărturisite ale poporului lui Dumnezeu?
Leveticul 16:29,30.

b. Când şi cât de des intra marele preot în a doua încăpere a Sanctuarului? Leviticul 16:15–17, 24, 34; Evrei 9:6, 7.

„Nici un ochi muritor în afară de cel al marelui preot nu trebuia să
privească în despărţitura interioară a sanctuarului. Preotul putea să intre
acolo numai o dată pe an, și după o pregătire foarte atentă și serioasă. El
intra înaintea lui Dumnezeu tremurând iar poporul aștepta în liniște reverenţioasă întoarcerea lui, cu inimile lor înălţate în rugăciune serioasă
pentru binecuvântarea divină. Înaintea tronului de har, marele preot făcea
ispășirea pentru Israel; iar Dumnezeu Se întâlnea cu el în norul de slavă.
Dacă se întâmpla să stea aici mai mult decât timpul obișnuit, poporul se
umplea de teama ca nu cumva din cauza păcatelor lor și ale lui el să fi fost
nimicit de slava Domnului.” - Idem., pag. 352 engl.
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Luni
2. PĂCATELE ŞTERSE

15 februarie

a. Ce trebuia să facă marele preot după ispăşirea finală anuală?
Leviticul 16:20-22. Ce se va întâmpla la sfârşitul Zilei Ispăşirii
antitipice?

„Întrucât Satan este autorul păcatului, instigatorul direct al tuturor păcatelor care au dus la moartea Fiului lui Dumnezeu, dreptatea pretinde ca
Satan să sufere pedeapsa finală. Lucrarea lui Hristos pentru răscumpărarea
oamenilor și curăţirea universului de păcat se va încheia prin îndepărtarea
păcatului din sanctuarul ceresc și așezarea acestor păcate asupra lui Satan,
care va purta pedeapsa finală. Astfel, în serviciul tipic, ciclul anual al slujirii
se încheia prin curăţirea sanctuarului și mărturisirea păcatelor pe capul
ţapului ispășitor.” - Patriarhi și profeţi, pag. 358 engl.
b. Referitor la păcatele poporului, care era principala diferenţă dintre
slujba zilnică şi cea anuală? Leviticul 4:20; 16:30. Ce simbolizează
ispăşirea anuală şi cum ar trebui să ne afecteze aceasta atitudinea
faţă de Cuvântul lui Dumnezeu?

„Prin slujirea de la tabernacol, și de la templu care a avut loc mai târziu,
oamenii învăţau în fiecare zi marile adevăruri referitoare la moartea și slujirea lui Hristos, și în fiecare an minţile lor erau purtate către evenimentele
de încheiere a marii lupte dintre Hristos și Satan, curăţirea finală a universului de păcat și păcătoși.” - Idem.
„În marea zi a răsplătirii finale, cei morţi vor fi ‘judecaţi după faptele lor,
după cele ce erau scrise în cărţile acelea.’ (Apocalipsa 20:12). Atunci, în virtutea sângelui ispășitor al lui Hristos, păcatele tuturor celor cu adevărat pocăiţi
vor fi șterse din cărţile cerului. Astfel, sanctuarul va fi eliberat, sau curăţit de
raportul păcatului. În sistemul tipic, această mare lucrare de ispășire, sau de
ștergere a păcatelor, a fost reprezentată de serviciile din Ziua Ispășirii – curăţirea sanctuarului pământesc.” - Idem., pag. 357, 358 engl.
„Cuvântul lui Dumnezeu este singurul lucru de nestrămutat, neschimbător pe care îl cunoaște lumea... Nu doar că-i face pe oameni să deosebească
adevărul, dar demască sufletul, și le arată oamenilor că sunt păcătoși care
pier, și-i cheamă să se pocăiască și să se convertească, pentru ca păcatele lor
să fie șterse și să nu mai stea împotriva lor.” - The Bible Echo, 28 mai 1894.
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Marţi
3. SLUJIREA DIN CER

16 februarie

a. Putea Isus să intre în sanctuarul ceresc în timp ce cel pământesc
(simbolul celui ceresc) era încă în funcţiune? Evrei 9:8, 9.
„Atunci când Isus a intrat la înălţarea Sa în sanctuarul ceresc prin propriul Său sânge pentru a revărsa asupra ucenicilor Săi binecuvântările mijlocirii Sale, iudeii au fost lăsaţi în întuneric absolut ca să continue jertfele
și darurile lor nefolositoare. Slujirea din cadrul sistemului tipic și umbrele
încetaseră. Ușa prin care oamenii găseau mai înainte intrare la Dumnezeu
nu mai era deschisă. Iudeii refuzaseră să-L caute pe singura cale prin care
putea fi găsit atunci, prin slujirea din sanctuarul ceresc. De aceea, ei nu
au găsit comuniune cu Dumnezeu. Pentru ei, ușa era închisă. Ei nu aveau
cunoștinţa lui Hristos ca adevărata jertfă și singurul mijlocitor înaintea lui
Dumnezeu; ca urmare ei nu puteau primi avantajele mijlocirii Sale.” - Marea luptă, pag. 430 engl.

b. Care sunt diferenţele dintre sanctuarul pământesc şi cel ceresc care
îl face pe cel din ceruri mai valoros? Evrei 9:11, 12, 22, 23.

„După înălţarea Sa, Mântuitorul nostru trebuia să înceapă lucrarea Sa
ca Mare Preot. Pavel spune: ‘Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţișeze acum, pentru noi, înaintea lui
Dumnezeu.’ (Evrei 9:24). După cum slujirea lui Hristos consta din două
mari părţi, fiecare ocupând o perioadă de timp și având un loc distinctiv
în sanctuarul ceresc, în același fel slujirea tipică era formată din două părţi,
serviciul zilnic și cel anual, și pentru fiecare era alocată o despărţitură din
tabernacol.” - Patriarhi și profeţi, pag. 357 engl.
„Acum este timpul pentru noi să ne facem sigură lucrarea pentru veșnicie. Hristos pledează pentru noi. Ne vom oferi ca o jertfă de bună voie și
vrednică de primit? Ne vom acoperi păcatele, sau le vom mărturisi ca să
găsim îndurare și har care să ne ajute în vreme de nevoie? În timp ce Hristos
pledează în favoarea noastră, să nu îndepărtăm și să nu ne fie scârbă de păcatele care L-au făcut pe Fiul lui Dumnezeu să sufere atât de mult și să moară?
Când Isus ne arată compasiune, să nu avem compasiune pentru noi înșine?
Să nu ne revărsăm inimile în pocăinţă și căinţă, și să primim făgăduinţa unei
inimi noi?” - The General Conference Bulletin, 1 octombrie 1899.
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Miercuri

17 februarie

4. VREMEA CURĂŢIRII
a. Când va îndepărta Isus, Marele nostru Preot, păcatele noastre din
sanctuarul ceresc? Daniel 8:14. În conformitate cu apostolul Petru,
când ar trebui să aibă loc ştergerea păcatelor? Faptele Apostolilor
3:19-21.

„Profeţiile care s-au împlinit prin revărsarea ploii timpurii la începutul
evangheliei se vor împlini iarăși prin ploaia târzie la sfârșitul ei. Acestea
sunt ‘vremurile de înviorare’ spre care a privit apostolul Petru când a spus:
‘Pocăiţi-vă, dar, și întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele [în judecata de cercetare], ca să vină (engl: „când vin”) de la Domnul
vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte
pentru voi; pe Isus Hristos.’ (Faptele Apostolilor 3.19, 20).” - Marea luptă
(1888), pag. 611 engl.

b. Cum puteţi dovedi că judecata de cercetare începe înainte de cea
de-a doua venire a lui Hristos, şi că solia primului înger trebuie să
înceapă puţin înainte de deschiderea judecăţii de cercetare?
Apocalipsa 14:6, 7, 14, 15.

„Lucrarea judecăţii de cercetare și de ștergere a păcatelor trebuie îndeplinită înainte de cea de-a doua venire a Domnului. Întrucât cei morţi sunt
judecaţi după lucrurile care sunt scrise în cărţi, este imposibil ca păcatele
oamenilor să fie șterse până după judecata în cadrul căreia sunt cercetate
cazurile lor. Însă apostolul Petru afirmă clar că păcatele credincioșilor vor
fi șterse ‘când vin de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Isus.
(Faptele Apostolilor 3:19, 20). Atunci când se încheie judecata de cercetare,
Hristos va veni, iar răsplata Sa va fi cu El ca să dea fiecărui om după faptele
lui.” - Marea luptă, pag. 485 engl.
„Când cărţile rapoartelor sunt deschise la judecată, vieţile tuturor care au
crezut în Isus sunt trecute în revistă înaintea lui Dumnezeu. Începând cu cei
care au trăit la început pe pământ, Avocatul nostru prezintă cazurile tuturor
generaţiilor una după alta, și încheie cu cei vii. Fiecare nume este menţionat, fiecare caz cercetat amănunţit. Nume sunt primite, nume sunt respinse.
Când cineva are păcate care rămân în cărţile rapoartelor, necăite și neiertate,
numele lui va fi șters din cartea vieţii iar raportul faptelor lor bune va fi șters
din cartea de aducere aminte a lui Dumnezeu.” - Idem., pag. 483.
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Joi

18 februarie

5. NU MAI ESTE TIMP PENTRU AMÂNARE
a. Cu ce condiţie vor fi şterse păcatele noastre în judecată? Faptele
Apostolilor 3:19.
„Domnul citește fiecare secret al inimii. El cunoaște toate lucrurile.
Poate că închizi acum cartea de aducere aminte pentru a evita mărturisirea
păcatelor tale; însă atunci când va avea loc judecata, și cărţile vor fi deschise, tu nu le poţi închide. Îngerul raportor a mărturisit ceea ce este adevărat.
Tot ceea ce ai încercat să ascunzi sau să uiţi este înregistrat, și îţi va fi citit
când va fi prea târziu pentru îndreptarea lucrurilor greșite. Atunci vei fi
copleșit de disperare. O, este înspăimântător că atât de mulţi se joacă cu
interesele veșnice, închizându-și inima faţă de orice acţiune care implică
mărturisirea!” - The Review and Herald, 16 decembrie 1890.
b. Ce avertisment ar trebui să luăm în seamă urgent în lumina primei
solii îngereşti? Evrei 3:7, 8; 2 Corinteni 6:2; Ezechiel 18:24.
„În serviciul tipic, când marele preot intra în sfânta sfintelor, întregului
Israel i se cerea să se adune în jurul sanctuarului și în cel mai solemn mod
își umileau sufletele înaintea lui Dumnezeu, ca să poată primi iertare pentru
păcatele lor și să nu fie îndepărtaţi din mijlocul adunării. Cu cât mai important
este ca în această antitipică Zi a Ispășirii să înţelegem lucrarea Marelui nostru
Preot și să știm care ne sunt datoriile.” - Marea luptă, pag. 430, 431 engl.

Vineri

19 februarie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. Când ne gândim la serviciul anual din sistemul religios evreiesc, ce zi
a fost considerată ca cea mai importantă?
b. Descrieţi ispăşirea şi rezultatele ei.
c. De ce este serviciul sanctuarului ceresc de o importanţă mai mare
decât cel pământesc?
d. Cum anunţă prima solie îngerească timpul pentru începerea judecăţii
de cercetare?
e. Ce trebuie să facem pentru a ni se şterge păcatele înainte de încheierea timpului de încercare?
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Lecţia 9

Sabat, 27 februarie 2010

Slujirea din cer reprezentată greşit
„Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29).
„Numai Isus putea să dea siguranţa înaintea lui Dumnezeu; deoarece
El era egal cu Dumnezeu. Numai El putea să fie mijlocitor între Dumnezeu și om; deoarece El poseda divinitatea și umanitatea.” - The Review and
Herald, 3 aprilie 1894.

Recomandare pentru studiu: Hristos lumina lumii, pag. 435-439 engl.
Duminică

21 februarie

1. PROFEŢII ADEVĂRAŢI ŞI FALŞI
a. Numiţi o metodă prin care Dumnezeu descoperă voia Sa
bărbaţilor şi femeilor. Numeri 12:6.

„Visurile sunt clasificate în cuvântul lui Dumnezeu împreună cu viziunile și sunt la fel de mult darurile duhului profeţiei ca și viziunile. Astfel
de visuri, dacă luăm în considerare persoanele care le au și împrejurările în
care au fost date, conţin propriile dovezi despre veridicitatea lor.” - Testimonies, vol. 1, pag. 569, 570 engl.

b. Ce avertizare se dă împotriva profeţilor falşi şi ce măsuri de
apărare trebuie să adopte biserica astăzi? Deuteronomul 13:1-4;
Romani 16:17; 1 Ioan 4:1.

„Duhul nu a fost dat – și nici nu poate fi revărsat vreodată – pentru a
da la o parte Biblia; deoarece Scripturile afirmă clar că Cuvântul lui Dumnezeu este standardul prin care trebuie să fie testate toate învăţăturile și
întreaga experienţă.” - Marea luptă, pag. VII engl.
„Ultima mare amăgire se va arăta înaintea noastră în curând. Antihristul va face lucrăirle lui supranaturale înaintea ochilor noștri. Contrafacerea
va semăna atât de mult cu adevărul încât nu va fi posibil să se facă diferenţa
între cele două decât prin Sfintele Scripturi. Fiecare afirmaţie și fiecare minune trebuie testată prin mărturia lor.” - Idem., pag. 593.
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Luni
2. BERBECELE ŞI ŢAPUL

22 februarie

b. Ce simbolizează ţapul cel „foarte mare”, şi cum s-a împlinit aceasta?
Daniel 8:5-8, 21, 22.
„Tuturor naţiunilor care au fost pe scena de acţiune li s-a permis să-și
ocupe locul pe pământ, ca să se vadă dacă aveau să împlinească planul
‘străjerului sfânt’. Profeţia a trasat ridicarea și căderea marilor imperii ale
lumii – Babilon, Medo-Persia, Grecia și Roma. Istoria s-a repetat cu fiecare
dintre acestea, ca și cu fiecare naţiune de o putere mai mică. Fiecare a avut
perioada ei de încercare, fiecare a dat greș, slava ei a pălit, puterea i-a dispărut iar locul ei a fost ocupat de alta.” - Educaţia, pag. 176, 177 engl.
c. Ce ar trebui să înțelegem despre motivele pentru care oamenii
asemenea lui Alexadru cel Mare şi Iuliu Cezar au căzut de la putere?
Eclesiastul 10:17; Luca 14:11.

„Lui Alexadru i-a fost mult mai ușor să supună împărăţii decât să-și
stăpânească propriul spirit. După ce a cucerit naţiuni, acest așa numit om
mare a căzut prin îngăduirea poftei – o victimă a necumpătării.” - Cumpătarea creștină și igiena biblică, pag. 29 engl.

„Bărbatul sau femeia care păstrează echilibrul minţii când este ispitit
sau ispitită să nutrească patimi, este mai apreciat de Dumnezeu și îngerii
cerești decât cel mai renumit general care a condus vreodată armata într-o
bătălie și la victorie. Un împărat cunoscut a spus când se afla pe patul de
moarte: ‘Dintre toate biruinţele mele nu există decât una care îmi oferă
mângâiere acum, și aceasta este biruinţa pe care am câștigat-o asupra temperamentului meu furtunos.’ Pentru Alexandru și Cezar a fost mai ușor să
supună o lume decât să se supună pe ei. După ce au cucerit naţiuni după
naţiuni, ei au căzut – unul ‘victima necumpătării, celălalt victima ambiţiei
nebune.’” - Îndrumarea copilului, pag. 95, 96 engl.
„Dumnezeu te cheamă să-ţi supui mândria și ambiţia, și să lași pacea Lui
să conducă în inimă. Trebuie nutrit un duh smerit și liniștit. Aduceţi în toată
munca voastră blândeţea lui Hristos.” - Testimonies, vol. 4, pag. 348 engl.
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a. Ce reprezintă marele berbece din Daniel 8 şi cum s-a împlinit acea
profeţie? Daniel 8:3, 4, 20; Estera 1:1, 3.

Marţi
3. CORNUL CEL MIC ŞI PUTERNIC

23 februarie

a. Ce reprezintă cornul cel mic şi puternic, şi cum s-a împlinit
aceasta? Daniel 7:8; 8:9-12; Apocalipsa 13:1-3.
„Această profeţie [din Apocalipsa 13:1-10] care este aproape identică
cu descrierea cornului mic din Daniel 7, indică fără îndoială spre papalitate.” - Marea luptă, pag. 439 engl.
„Coroana îndepărtată de la Israel a trecut în mod succesiv la împărăţiile Babilonului, Medo-Persiei, Greciei și Romei. ‘Ea nu va mai fi, până
când nu vine Acela care are drept la ea; și i-o voi da Lui.’ (Ezechiel 21:27)”
- Educaţia, pag. 179 engl.
b. Cum sunt folosite expresiile „mare”, „foarte puternic” şi „nespus
de mult” în comparaţii dintre cele trei puteri politice? Daniel 8:4, 8, 9.
c. Prin simboluri biblice, la ce se referă Daniel 8:10? Apocalipsa
1:13, 16, 20; 2:1.
„[Apocalipsa 2:1 citat.] Aceste cuvinte sunt rostite pentru învăţătorii
bisericii – cei cărora Dumnezeu le-a încredinţat răspunderi grele. Influenţa plăcută care trebuie să existe din belșug în biserică este legată de slujitorii lui Dumnezeu care trebuie să descopere dragostea lui Hristos. Stelele
cerului sunt sub stăpânirea Sa. El le umple de lumină. El conduce și direcţionează mișcările lor. Dacă nu ar face aceasta, ele ar deveni stele căzătoare.
La fel se întâmplă și cu slujitorii Săi. Ei nu sunt decât instrumente în mâinile Sale, și tot binele pe care îl fac, îl realizează prin puterea Sa... Dacă vor
privi la El așa cum El a privit la Tatăl, vor fi făcuţi în stare să facă lucrarea
Sa.” - Istoria faptele apostolilor, pag. 586, 587 engl.
„[Atunci când lui Ioan descoperitorul i s-a dat o viziune despre Domnul său], cât de schimbată era înfăţișarea Mântuitorului! El nu mai este
‘omul durerii, și obișnuit cu suferinţa’ (Isaia 53:3). El nu mai poartă semnele umilinţei Sale. Ochii Săi sunt ca para focului; picioarele Sale ca arama
aprinsă care strălucește în cuptor. Tonurile glasului Său sunt asemenea sunetului melodios al multor ape. Faţa Lui strălucește asemenea soarelui în
strălucirea lui de amiază. În mâna Sa se află șapte stele, care îi reprezintă
pe slujitorii bisericilor. Din gura Sa iese o sabie ascuţită cu două tăișuri, o
embelmă a puterii cuvântului Său.” - The Sanctified Life, pag. 77, 78 engl.
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Miercuri

24 februarie

4. ROMA ÎN DOUĂ FAZE

„Linia profeţiei în care se găsesc aceste simboluri începe cu Apocalipsa 12, cu balaurul care căuta să-L nimicească pe Hristos la nașterea Sa.
Se spune că balaurul este Satan (Apocalipsa 12:9); el a fost acela care l-a
influenţat pe Irod să-L trimită la moarte pe Mântuitorul. Însă principalul
agent al lui Satan care a făcut război cu Hristos și poporul Său în timpul
primelor secole ale Erei Creștine a fost Imperiul Roman, în care religia
predominantă era păgânismul. Astfel, în timp ce balaurul îl reprezintă în
primul rând pe Satan, el este, în plus, un simbol al Romei păgâne.” - Marea
luptă, pag. 438 engl.

„Isus îi iubește pe copiii Săi, chiar dacă greșesc. Ei aparţin lui Isus și noi
trebuie să ne purtăm cu ei ca și cu unii care sunt cumpăraţi de sângele lui
Isus Hristos. Orice acţiune iraţională vizavi de ei este scrisă în cărţi ca fiind
făcută împotriva lui Isus Hristos.” - Selected Messages, vol. 3, pag. 195.
b. Ce slujire a început Isus atunci când Şi-a ocupat locul în sanctuarul ceresc? Evrei 3:1; 8:1, 2; 9:24.
„Isus este Avocatul nostru, Marele nostru Preot, Mijlocitorul nostru.”
- Lift Him Up, pag. 319.
c. După căderea Romei imperiale, cum a transferat papalitatea
activitatea de mijlocire a sactuarului ceresc la propriile instituţii
de pe pământ? 2 Tesaloniceni 2:3, 4. De ce este inacceptabilă
această schimbare? Ioan 14:6; 1 Timotei 2:5.
„În mijlocirea Sa ca Avocat al nostru, Hristos nu are nevoie de virtutea
nici unui om, de mijlocirea nici unui om. Hristos este singurul purtător
de păcate, singura jertfă pentru păcat. Rugăciunea și mărturisirea trebuie
oferite numai Celui care a intrat o dată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor.” - Idem., pag. 319.
„Preoţii și conducătorii nu au dreptul să medieze între Hristos și sufletele pentru care El a murit, ca și cum ar fi învestiţi cu atributele Mântuitorului și în stare să ierte greșelile și păcatele. Ei înșiși sunt păcătoși. Ei nu
sunt decât oameni.” - The Faith I Live By, pag. 105.
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a. Cine este căpetenia oștirii și cum s-a înălțat cornul cel mic
împotriva lui? Daniel 8:11, 25; Revelation 19:16; 17:14.

Joi

25 februarie

5. SANCTUARUL CERESC CURĂŢIT
a. Cum prezice profeţia lui Daniel că slujirea zilnică a lui Hristos din
sanctuarul ceresc va fi ascunsă şi tulburată? Daniel 8:11, 12.
„Am văzut că în legătură cu ‘zilnic’ (Daniel 8:12) a fost adăugat cuvântul ‘jertfă’ de înţelepciunea omenească și nu aparţine în acest verset și
că Domnul a dat o concepţie corectă celor care au dat strigarea despre ora
judecăţii.” - Experienţe și viziuni, pag. 74, 75 engl. (n. tr.: În versiunea KJ
din limba engleză apare expresia „daily [sacrifice]” adică „[jertfa] zilnică”.
De menţionat că în această versiune, cuvintele în paranteză pătrată[] au
fost adăugate de către traducători la textul original.)
b. Cât timp i se va permite acestei apostazii să continue şi să pună în
umbră lucrarea de ispăşire a lui Hristos în cer? Daniel 8:13, 14.
„Hristos lucrează neîncetat ca Mijlocitor al nostru. Fie că oamenii Îl
primesc sau Îl resping, El lucrează stăruitor pentru ei. El le oferă viaţă și
lumină, luptându-Se prin Duhul Său să-i câștige din slujba lui Satan. Și în
timp ce Mântuitorul lucrează, și Satan lucrează, cu toată viclenia și nedreptatea, și cu o energie inepuizabilă. Însă victoria nu va fi niciodată a lui.” The Review and Herald, 12 martie 1901.

c. Ce înţelegem atunci când cunoaştem începutul şi sfârşitul celor
2300 zile? Isaia 43:25; Apocalipsa 14:6, 7.

Vineri

26 februarie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. Cum putem identifica pe profeţii care au o solie adevărată de la
Dumnezeu?
b. Descrieţi semnificaţia berbecului şi a ţapului.
c. Explicaţi diferenţa dintre „mare”, „foarte puternic” şi „nespus de
mult” referitoare la această profeţie.
d. Ce putere pământească a căutat să contrafacă lucrarea lui Isus în
sanctuarul ceresc?
e. Ce eveniment ar trebui să putem vedea prin credinţă la sfârşitul celor
2300 zile?
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Sabat, 6 martie 2010
Darul Sabatului Întâi
„Maranatha” școala primară
din Ecuador
Avem privilegiul de a ne adresa
marii familii a bisericii din întreaga
lume cu o cerinţă umilă și urgentă
pentru „Maranatha”.
Maranatha este numele școlii noastre elementare care a fost în construcţie o vreme îndelungată în Ecuador. Acest proiect care a început doar prin
credinţă și cu ajutorul membrilor Școlii de Sabat în trecut, continuă să fie
un proiect al credinţei. Au existat momente de suferinţă însă Domnul este
îndurător cu noi și a îngăduit ca această instituţie importantă să fie menţinută în viaţă și în creștere. Totuși, e evident că este nevoie de multe fonduri. Noi educăm băieţi și fete pe calea Domnului, așa încât cele trei solii
îngerești să ajungă la părinţi și la comunitatea din jur. Pregătim misionari
foarte tineri pentru Domnul. Vă rugăm să ne ajutaţi să păstrăm această
rază puternică a „adevărului prezent” în Ecuador.
În ciuda celor mai mari eforturi ale noastre, această clădire neterminată reprezintă o priveliște neplăcută pentru întreaga proprietate; îi ţine
departe pe noii studenţi ca să nu se înscrie și reprezintă o problemă pentru
cei care sunt deja înscriși. În plus, pe măsură ce tehnologia avansează rapid
în lume, este imperativ ca școala noastră să adauge în curriculum ore de
informatică, dar și de limbi străine. Este nevoie de echipament și materiale speciale, însă mai presus de orice, este nevoie să terminăm exteriorul
clădirilor, conoferindu-le un aspect de clădire terminată pentru a atrage în
instituţie noi studenţi.
Terenul măsoară 7.172 m pătraţi și nu este irosit nici un spaţiu; toate
clădirile din incintă sunt în stare de funcţionare și adaptate la diferitele
scopuri, aici fiind ținute și conferinţe și adunări spirituale. Aceasta scade
din costurile credincioșilor care vin la diferitele întruniri spirituale și este
un mare ajutor pentru săracii care au nevoie de un loc de cazare.
Darul Sabatului Întâi pe care îl cerem cu amabilitate de la fraţii și surorile din întreaga lume ne va ajuta să terminăm proiectul de construţie pe
care l-am început cu așa mari sacrificii.
Fraţii și surorile voastre din Câmpul Ecuadorian
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Lecţia 10

Sabat, 6 martie 2010

„Apoi, Sfântul Locaş va fi curăţit” - I
„Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi Sfântul
Locaş va fi curăţat!” (Daniel 8:14).
„Crucea lui Hristos trebuie studiată. Trebuie să întărească atenţia și să
stăpânească afecţiunile. Sângele care a fost vărsat pentru păcate va purifica
și curăţi mintea și inima de orice fel de egoism.” - Mărturii către predicatori,
pag. 378 engl.
Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pag. 551-556 engl.

Duminică

28 februarie

1. POSTIŢI ŞI RUGAŢI-VĂ
a. Ce studia Daniel în primul an de domnie a lui Darius? Daniel 9:2;
Ieremia 29:10.

„Încă apăsat din cauza lui Israel, Daniel a studiat din nou profeţiile lui
Ieremia. Ele erau foarte clare – atât de clare încât el a înţeles prin aceste
mărturii înregistrate în cărţi ‘numărul anilor’ (Daniel 9:2).” - Profeţi și regi,
pag. 554 engl.

b. În cu ce condiţii încerca Daniel să înţeleagă scrierile solilor
desemnaţi de Dumnezeu? Daniel 2:17-19; 9:3; 10:1, 2. Cum trebuie
să studiem Scripturile dacă ne aşteptăm ca Duhul Sfânt să ne
lumineze mintea?

„Atunci când studiaţi Scripturile cu o dorinţă serioasă de a învăţa adevărul, Dumnezeu va sufla Duhul Său în inima voastră și vă va impresiona mintea cu lumina cuvântului Său. Biblia este propriul ei interpret, un
pasaj explicându-l pe altul. Comparând versetele care se referă la aceleași
subiecte, veţi vedea frumuseţea și armonia la care nu aţi visat niciodată.” Testimonies, vol. 4, pag. 499.
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Luni
2. DOUĂ MII TREI SUTE DE ZILE

1 martie

„Prin o altă viziune, a fost aruncată mai multă lumină asupra evenimentelor din viitor; iar la sfârșitul viziunii acesteia Daniel a auzit un sfânt
vorbind; și un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea: ‘În câtă vreme se va
împlini vedenia?’ (Daniel 8:13). Răspunsul care a fost dat: ‘Până vor trece două mii trei sute de seri și dimineţi; apoi Sfântul Locaș va fi curăţat!’
(versetul 14), l-a umplut de uimire. El a căutat cu toată seriozitatea după
însemnătatea viziunii. Nu putea înţelege relaţia dintre captivitatea de șaptezeci de ani, așa cum a fost prezisă de Ieremia, și cei două mii trei sute
de ani despre care l-a auzit în viziune pe vizitatorul ceresc spunând că vor
trece înainte de curăţarea sanctuarului lui Dumnezeu. Îngerul Gabriel i-a
dat o interpretare parţială; totuși atunci când profetul a auzit cuvintele:
‘Vedenia... este cu privire la niște vremuri îndepărtate,’ el a leșinat (versetele 26, 27, citat).” - Profeţi și regi, pag. 554 engl.
b. Cum a spus Gabriel că venise cu scopul de a încheia explicaţia
neterminată cu privire la viziune (Daniel 8:14)? Daniel 9:22, 23.

„Îngerul [Gabriel] fusese trimis la Daniel cu scopul precis de a-i explica ceea ce el nu reușise să înţeleagă din viziunea din capitolul opt, afirmaţia
cu privire la timp – ‘până vor trece două mii trei sute de seri și dimineţi;
apoi Sfântul Locaș va fi curăţat!’ (Daniel 8:14).” - Marea luptă, pag. 326 engl.
„Ca popor, noi ar trebui să fim cercetători serioși ai profeţiei; ar trebui
să nu găsim odihnă până când nu devenim familiarizați cu subiectul sanctuarului, care este scos în evidenţă în viziunile lui Daniel și ale lui Ioan.
Acest subiect revarsă o mare lumină asupra poziţiei și lucrării noastre prezente, și ne oferă o dovadă clară că Dumnezeu ne-a condus în experienţa
noastră trecută. El explică dezamăgirea noastră din 1844, arătându-ne că
sanctuarul ce trebuia curăţit nu era pământul, așa cum presupuserăm, ci că
atunci Hristos a intrat în sfânta sfintelor din sactuarul ceresc, și săvârșește
lucrarea de încheiere a slujbei Sale preoţești, ca împlinire a cuvintelor îngerului către profetul Daniel: ‘Până nu vor trece două mii trei sute de seri
și dimineţi; apoi Sfântul Locaș va fi curăţat!’ (Daniel 8:14).” - Evanghelizarea,
pag. 222, 223 engl.
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a. Pe cine a trimis Dumnezeu ca să-l lămurească pe Daniel aducându-i
o explicaţie a viziunii (Daniel 8:14)? De ce? Daniel 8:16-18, 26, 27.

Marţi

2 martie

3. PRINCIPIUL ‘O ZI PENTRU UN AN’
a. Cum înţelegem o zi profetică? Ezechiel 4:6; Numeri 14:33, 34.

„O zi în profeţie simbolizează un an. Vezi Numeri 14:34; Ezechiel 4:6.”
- Profeţi și regi, pag. 698 engl.
b. Cum a explicat îngerul Gabriel prima parte a celor 2300 de zile?
Daniel 9:24-27.

„După îndemnul adresat lui Daniel de a ‘lua aminte la cuvântul acesta
și înţelege vedenia’, următoarele cuvinte ale îngerului sunt: ‘Șaptezeci de
săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetăţii tale celei
sfinte.’ Cuvântul tradus aici prin ‘hotărâte’ înseamnă literal ‘separate’. Șaptezeci de săptămâni, reprezentând 490 de ani, sunt declarate de înger ca
fiind separate, aparţinând în mod special iudeilor. Însă din ce au fost separate? Întrucât cele 2300 zile au fost singura perioadă de timp menţionată
în capitolul 8, înseamnă că aceasta este perioada din care au fost separate
cele șaptezeci de săptămâni; de aceea, cele șaptezeci de săptămâni fac parte
din cele 2300 de zile, și cele două perioade încep deodată. Îngerul declară
că cele șaptezeci de săptămâni datează de la intrarea în vigoare a poruncii
de restaurare și construire a Ierusalimului. Dacă s-ar putea găsi data acestei
porunci, atunci s-ar putea stabili punctul de începere a marii perioade de
2300 zile.” - Marea luptă, pag. 326 engl.
c. Cum s-a împlinit expresia „să aducă sfârşit păcatului” sau
„jertfelor pentru păcat” aşa cum sugerează originalul? Evrei 9:24-26.

„Îngerul a spus: ‘El va face un legământ trainic cu mulţi timp de o
săptămână [șapte ani].’ Timp de șapte ani după ce Mântuitorul a început
lucrarea Sa, evanghelia trebuia să fie predicată în special iudeilor; timp de
trei ani și jumătate de către Hristos Însuși, iar apoi de către apostoli. ‘la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare.’ (Daniel
9:27). În primăvara anului 31 d. Hr., Hristos, adevărata Jertfă, a fost jertfit
pe Calvar. Atunci perdeaua templului a fost sfâșiată în două, arătând că
sfinţenia și semnificaţia sistemului de jertfe se îndepărtaseră. Sosise timpul
pentru ca jertfele pământești să înceteze.” - Profeţi și regi, pag. 699 engl.
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Miercuri

3 martie

4. EXPLICAREA TERMENILOR

„Isus a plătit un preţ nemărginit pentru a răscumpăra lumea, iar omenirea a fost pusă în mâinile Sale; ea a devenit proprietatea Sa. El Și-a jertfit
onoarea, bogăţia și căminul Său slăvit din curţile împărătești și a devenit fiul
lui Iosif și al Mariei. Iosif era unul dintre cei mai umili zilieri. Și Isus a lucrat;
El a dus o viaţă de greutăţi și trudă. Atunci când a început lucrarea Sa, după
botezul Său, El a suferit un post agonizant de aproape șase săptămâni. Suferinţele Sale erau nespus de aspre nu numai din cauza durerii chinuitoare provocate de foame, ci vina păcatelor lumii apăsa atât de greu asupra Sa. Cel care
nu cunoștea păcatul a fost făcut păcat pentru noi. Cu această greutate mare
a vinovăţiei asupra Sa din cauza păcatelor noastre, El a ţinut piept încercării
grozave asupra poftei, iubirii de lume și onoarei, și asupra mândriei și etalării
care duce la încumetare. Hristos a suferit toate aceste trei ispite de bază și le-a
biruit în favoarea omului, dezvoltând pentru el un caracter drept, deoarece
știa că omul nu poate să facă aceasta pentru sine. El a știut că Satan avea să-i
atace pe oameni în aceste trei puncte. El îl biruise pe Adam, și inteniţiona
să continue această lucrare până când avea să încheie lucrarea de ruinare a
omului. Hristos a intrat în câmp în locul omului pentru a-l birui pe Satan
pentru el deoarece El a văzut că omul nu putea să biruiască singur. Hristos a
pregătit calea pentru răscumpărarea omului prin propria Sa viaţă de suferinţă, abnegaţie, jertfire de sine și prin umilirea și moartea Sa. El a adus omului
ajutor ca el, urmând exemplul lui Hristos, să poată birui în dreptul său, așa
cum Hristos a biruit pentru el.” - Testimonies, vol. 3, pag. 372 engl.
„Gândiţi-vă la umilirea lui Hristos. El a luat asupra Sa natura căzută și
suferindă, degradată și mânjită de păcat. El a luat durerile noastre, purtând
necazul și rușinea noastră. El a suferit toate ispitele cu care este asaltat
omul. El a unit umanitatea cu divinitatea: un spirit divin care locuia întrun templu de carne. El S-a unit pe Sine cu templul. ‘Cuvântul S-a făcut trup
și a locuit printre noi’ (Ioan 1:14), deoarece făcând astfel El a putut să intre
în legătură cu fii și fiicele lui Avram cele păcătoase și suferinde.” - Comentarii biblice, vol. 4, pag. 1147 engl.

b. Înainte de începerea slujirii din sanctuarul pământesc, cortul
trebuia uns (Exodul 40:9). Ce era nevoie ca Isus să facă înainte de
începerea slujirii din sanctuarul ceresc? Daniel 9:24; Evrei 8:1-5;
9:8, 11, 12.
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DARUL SABATULUI ÎNTÂI PENTRU O ŞCOALĂ PRIMARĂ ÎN ECUADOR

a. Cum s-a făcut ispăşirea nelegiuirii? 2 Corinteni 5:19, 20.

Joi
5. EXPLICAREA TERMENILOR (CONTINUARE)

4 martie

a. Cum se descoperă neprihănirea lui Dumnezeu în noul legământ?
Isaia 56:1; Romani 3:21-24.
b. Cum este asigurată neprihănirea veşnică? Naum 1:9.

„Întregul univers va fi devenit martor al naturii și al rezultatelor păcatului. Iar eradicarea lui completă, care la început i-ar fi făcut pe îngeri să se
teamă și ar fi adus dezonoare lui Dumnezeu, acum va reabilita dragostea
Sa și va întări onoarea Sa înaintea universului de fiinţe care se desfată să
facă voia Sa și în a căror inimă se află legea Sa. Răul nu se va mai manifesta
niciodată... Legea lui Dumnezeu, pe care Satan a ocărât-o ca fiind un jug de
robie, va fi onorată ca fiind legea slobozeniei.” - Marea luptă, pag. 504.
„Hristos în umanitatea Sa a dezvoltat un caracter desăvârșit, și El ne oferă acest caracter nouă... Prin ascultarea Sa desăvârșită El a făcut posibil ca
toate fiinţele omenești să asculte de poruncile lui Dumnezeu. Atunci când
ne supunem lui Hristos, inima noastră se unește inima Sa, voinţa se contopește cu voinţa Sa, mintea devine una cu mintea Sa, gândurile sunt gânduri
aduse în supunere față de El; trăim viaţa Sa. Aceasta înseamnă a fi îmbrăcat
cu hainele neprihănirii Sale. Atunci când Domnul privește asupra noastră, El
vede nu o haină făcută din frunze de smochin, nu goliciunea și diformitatea
păcatului, ci propria Sa haină a neprihănirii, care este ascultarea desăvârșită
de legea lui Iehova.” - Pildele Domnului Hristos, pag. 311, 312 engl.

Vineri

5 martie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. Ce sacrificii ar trebui să fim gata să facem pentru a înţelege profeţiile
importante pentru timpul nostru?
b. Cum ştim că profeţiile din Daniel 9 sunt legate clar de Daniel 8 – în
special în explicaţia dată în versetul 14?
c. Atunci când studiem profeţiile, ce principiu trebuie să înţelegem cu
privire la timp?
d. Explicaţi unele dintre lucrurile care trebuie să se împlinească în
timpul perioadei de şaptezeci de săptămâni.
e. Ce trebuia să aibă loc înainte ca Isus să poată să înceapă lucrarea Sa în
sanctuarul ceresc?
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Lecţia 11

Sabat, 13 martie 2010

„Apoi, Sfântul Locaş va fi curăţit” - II
„Să ştii, dar, şi să înţelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou
a Ierusalimului până la Unsul, la Cârmuitorul, vor trece şapte săptămâni;
apoi, timp de şaizeci şi două de săptămâni, pieţele şi gropile vor fi zidite
din nou, şi anume în vremuri de strâmtorare.” (Daniel 9:25).
„Sângele lui Hristos, deși îl eliberează pe păcătosul pocăit de sub condamnarea legii, nu anulează păcatul; el stă înregistrat în sanctuar până la
ispășirea finală.” - Patriarhi și profeţi, pag. 357 engl.
Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pag. 607-617 engl.

Duminică

7 martie

1. CELE ŞAPTEZECI DE SĂPTĂMÂNI
a. Cu ce profeţie începe profeţia celor şaptezeci de săptămâni? Daniel
9:25.

b. Explicaţi de ce decretele lui Cir şi Darius nu au împlinit toate
condiţiile acestei profeţii. Ezra 1:1-4; 6:1-12.

c. De este considerat decretul lui Artaxerxe ca punct de pornire în
împlinirea acestei profeţii? Ezra 6:14; 7:11-26.

„În forma lui cea mai competă, [decretul] a fost emis de Artaxerxe,
regele Persiei în 457 î. Hr..” - Marea luptă, pag. 326 engl.
„Decretul lui Artaxerxe Longimanus pentru restaurarea și zidirea Ierusalimului, al treilea emis de la încheierea captivităţii de șaptezeci de ani,
este remarcabil prin expresiile referitoare la Dumnezeul cerului, prin recunoașterea realizărilor lui Ezra, și prin dărnicia pentru rămășiţa poporului
lui Dumnezeu.” - Profeţi și regi, pag. 610 engl.
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Luni

8 martie

2. MESIA DESCOPERIT
a. Când S-a descoperit Mesia – arătând că ultima din cele şaptezeci
de săptămâni profetice începuse? Ioan 1:29, 41; Matei 3:16, 17;
Faptele Apostolilor 10:38.

„,De la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la
Unsul, la Cârmuitorul, vor trece șapte săptămâni, apoi șaizeci și două de
săptămâni’ – adică 483 de ani. Decretul lui Artaxerxe a intrat în vigoare
în toamna anului 457 î. Hr. Începând cu această dată, 438 de ani se întind până în toama anului 27 d. Hr. ... Atunci s-a împlinit această profeţie.
Cuvântul ‘Mesia’ înseamnă ‘Cel uns’. În toamna anului 27 d. Hr., Hristos
a fost botezat de către Ioan și a primit ungerea Duhului. Apostolul Petru
mărturisește că ‘Dumnezeu L-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Isus
din Nazaret’ (Faptele Apostolilor 10:38). Iar Mântuitorul Însuși a declarat:
‘Duhul Domnului este peste Mine pentru că M-a uns să vestesc săracilor
Evanghelia’ (Luca 4:1). După botezul Său, El a mers în Galilea, ‘și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: ‘S-a împlinit vremea’ (Marcu 1:14,
15).” - Marea luptă, pag. 327 engl.
b. Cum a folosit Isus această profeţie (Daniel 9:25) ca să facă de
cunoscut lucrarea Sa? Marcu 1:14, 15.

„Isus Însuși Își trimise [ucenicii] cu solia: ‘S-a împlinit vremea și împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă și credeţi în evanghelie.’ (Marcu 1:15). Acea solie se baza pe profeţia din Daniel 9. Îngerul a declarat că
cele șaizeci și nouă de săptămâni se întindeau până la ‘Mesia, Cârmuitorul’,
iar ucenicii așteptau cu mari speranţe și anticipare bucuroasă întemeierea
împărăţiei lui Mesia la Ierusalim ca să stăpânească peste întregul pământ.
Ei au predicat solia pe care le-a încredinţat-o Hristos, deși ei nu o înţelegeau corect. Deși anunţul lor se găsea în Daniel 9:25, ei nu vedeau că
în versetul următor al aceluiași capitol, Mesia urma să fie stârpit. Chiar de
la nașterea lor inimile lor, s-au legat de slava anticipată a unui imperiu pământesc, iar aceasta le-a întunecat înţelegerea faţă de precizările profeţiei
și faţă de cuvintele lui Hristos.” - Idem., pag. 345 engl.
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Marţi

9 martie

3. ÎMPLINIREA PROFEŢIEI
a. Ce Îl preocupa pe Isus de-a lungul lucrării Sale, şi ce a avut loc
exact la timpul stabilit? Ioan 7:6-8; 19:16-18, 28-30.

„Vremea primei veniri și a unora dintre cele mai de seamă evenimente
din jurul vieţii de lucrare a Mântuitorului a fost făcută de cunoscut lui
Daniel de către îngerul Gabriel. ‘Șaptezeci de săptămâni’, a spus îngerul, ‘au
fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetăţii tale celei sfinte, până la
încetarea fărădelegilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei
și prorociei și până la ungerea Sfântului sfinţilor.’ (Daniel 9:24).” - Profeţi și
regi, pag. 698 engl.

„Hristos venise exact la timpul și în felul prezis de profeţie. Mărturia
Scripturii fusese împlinită în fiecare detaliu al slujirii Sale.” - Marea luptă,
pag. 346 engl.

b. Întrucât prima parte (cele 490 de zile profetice) s-a încheiat în 34
d. Hr., când ar trebui să se încheie restul celor 2300 zile?

„În felul acesta, moartea lui Hristos – exact evenimentul pe care ucenicii
îl priviseră ca pe dărâmarea decisivă a speranţei lor – a făcut-o sigură pe
vecie. Deși le-a adus o crudă dezamăgire, ea a reprezentat punctul culminant al dovezii că ei crezuseră corect. Evenimentul care îi umpluse de jale și
disperare, a fost acela care a deschis ușa speranţei pentru fiecare copil al lui
Adam și în care erau concentrate viaţa viitoare și fericirea veșnică a tuturor
credincioșilor lui Dumnezeu din toate veacurile.” - Idem., pag. 348 engl.
„Astfel, toate precizările profeţiilor sunt împlinite într-un mod remarcabil, iar începutul celor șaptezeci de săptămâni este fără îndoială în anul
457 î.Hr., iar ele se încheie în 34 d. Hr. De la aceste date nu este greu să se
găsească sfârșitul celor 2300 zile. Cele șaptezeci de săptămâni – 490 zile –
fiind separate din 2300, au mai rămas 1810 ani care se întind până în 1844.
ca urmare, cele 2300 de zile din Daniel 8:14, se încheie în 1844. La sfârșitul
acestei lungi perioade profetice, conform mărturiei îngerului lui Dumnezeu ‘sanctuarul va fi curăţit’. Astfel, timpul curăţirii sanctuarului – despre
care s-a crezut aproape universal că are loc la cea de-a doua venire – este
scos în evidenţă în mod hotărât.” - Idem., pag. 328 engl.
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Miercuri

10 martie

4. JUDECATA DE CERCETARE: O PARTE A EVANGHELIEI
a. Care este scopul soliei despre cele 2300 zile şi judecata de cercetare
ca parte a evangheliei veşnice care trebuie să fie prezentată lumii?
Apocalipsa 14:6, 7.
„Pentru ca oamenii să fie pregătiţi să stea în picioare la judecată, solia le poruncește: ‘Temeţi-vă de Dumnezeu și daţi-I slavă’, ‘și închinţi-vă
Celui ce a făcut cerurile, și pământul și marea și izvoarele apelor.’ Rezultatul primirii acestor solii este redat prin aceste cuvinte: ‘Aici este răbdarea
sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credinţa lui Isus.’ Pentru
a fi pregătiţi pentru judecată, este nevoie ca oamenii să păzească legea lui
Dumnezeu.” - Marea luptă, pag. 436 engl.
b. Implică Apocalipsa 14:6, 7 faptul că este posibil să identificăm timpul pentru începerea judecăţii? Dacă timpul corect nu poate fi
identificat, atunci cum ar putea fi dată o astfel de solie?
„Solia [primului înger] revarsă lumină cu privire la timpul când această mișcare [de vestire a apropiatei veniri a lui Hristos] trebuie să aibă loc.
Se spune că este o parte din ‘evanghelia veșnică’; și anunţă începutul judecăţii. Solia mântuirii a fost predicată în toate veacurile; însă această solie
este o parte a evangheliei care poate fi vestită numai în zilele de pe urmă,
pentru că numai atunci ar fi adevărat că a sosit ceasul judecăţii. Profeţiile
prezintă o succesiune de evenimente care duc până la începutul judecăţii.”
- Idem., pag. 355, 356 engl.
c. Cum repetă chiar ultima carte a Bibliei condiţiile de primire
în împărăţie? Apocalipsa 21:27; 22:14, 15.
„Dacă oamenii ar contempla iubirea lui Hristos, dată pe faţă pe cruce,
credinţa lor ar fi întărită pentru a-și însuși meritele sângelui Său revărsat
și ar fi curăţiţi și mântuiţi din păcat. Sunt mulţi cei care se vor pierde din
cauză că depind de o religie legalistă, sau doar de pocăinţa de păcat. Însă
doar pocăinţa de păcat nu poate aduce mântuirea nici unui suflet. Omul
nu poate fi mântuit prin propriile fapte. Este imposibil ca fără Hristos să
asculte în mod desăvârșit de legea lui Dumnezeu; iar cerul nu poate fi niciodată câștigat printr-o ascultare imperfectă; pentru că aceasta ar pune în
pericol întregul cer, și ar face posibilă o a doua răscoală.” - The Signs of the
Times, 30 decembrie 1889.
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Joi

11 martie

5. INTRARE LEGITIMĂ
a. Care este singura modalitate prin care cineva are dreptul să intre
în Noul Ierusalim? Efeseni 5:27; Isaia 43:25.
2. Ce ar trebui să facem în lumina seriozităţii vremurilor în care
trăim? Marcu 13:33; Apocalipsa 3:3; 22:11.
„Judecata are loc acum în sanctuarul de sus. Această lucrare este în
proces de desfășurare de mulţi ani. În curând – nimeni nu știe cât de curând – va trece la cazurile celor în viaţă. În prezenţa înfricoșătoare a lui
Dumnezeu, vieţile noastre vor fi trecute în revistă...
Atunci când se încheie judecata de cercetare, destinul tuturor va fi fost
hotărât pentru viaţă sau moarte. Încercarea se încheie cu puţin timp înaintea de venirea Domnului pe norii cerului...
Cel drept și cel rău vor mai trăi încă pe pământ în starea lor muritoare
– oamenii vor semăna și construi, vor mânca și bea, toţi inconștienţi de
faptul că decizia finală și irevocabilă a fost rostită în sanctuarul de sus...
Primejdioasă este starea acelora care, obosind în veghea lor, s-au întors
către atracţiile lumii. În timp ce omul de afaceri este absorbit de dorinţa
de câștig, în timp ce iubitorul de plăceri caută îngăduinţă, în timp ce fiica
modei își aranjează podoabele – acesta poate fi acel ceas când Judecătorul
întregului pământ să pronunţe sentinţa: ‘Ai fost cântărit în cumpănă, și ai
fost găsit prea ușor.’ (Daniel 5:27).” - Marea luptă, pag. 490, 491 engl.

Vineri

12 martie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. De ce marchează anul 456 î. Hr. începutul celor şaptezeci de
săptămâni?
b. Cum a arătat Isus că începutul lucrării Sale marca începutul celei de-a
şaptezecea săptămâni?
c. Cum se leagă evenimentele din cea de-a şaptezecea săptămână cu
restul celor 2300 zile?
d. Ce fel de caracter trebuie să ne formăm pentru a avea dreptul de a
intra pe porţile Noului Ierusalim?
e. Întrucât ni s-a încredinţat mandatul de a avertiza întreaga lume, ce
solie trebuie să formeze o parte a evangheliei în aceste zile de pe urmă?
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Lecţia 12

Sabat, 20 martie 2010

Fugiţi de încurcătură
„Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă
atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi.” (2 Corinteni 6:17).
„Datoria fiecărui copil al lui Dumnezeu este să întrebe: ‘Prin ce sunt
despărţit de lume?’ Să suferim puţină inconvenienţă și să fim de partea
sigură.” - Testimonies, vol. 1, pag. 278 engl.
Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pag. 117-124 engl.

Duminică

14 martie

1. RĂUTATE INTOLERABILĂ
a. Când răutatea a crescut atât de mult încât Dumnezeu nu o mai
putea tolera, ce a trimis asupra lumii rele? Genesa 6:5, 6. Ce ar
trebui să învăţăm din aceasta?

„Dumnezeu a dat daruri bogate oamenilor antediluvieni care trăiau
mult, fiind doar la un pas de paradis, și ei deţineau corpuri și minţi puternice despre care oamenii de astăzi nu au decât o idee vagă; însă ei au folosit
darurile Sale, puterea și capacităţile pe care li le-a dat El, în scopuri egoiste,
ca să slujească poftelor nelegiuite și ca să satisfacă mândria... până când
Dumnezeu nu a mai putut suporta răutatea lor, și ei au fost măturaţi de
potop.” - Principii fundamentale ale educaţiei creștine, pag. 421, 422 engl.
b. După potop, omenirea a crescut. Ce se întâmplă în mod inevitabil
aşa încât puţinii credincioşi ai lui Dumnezeu păstrează curăţia
adevărului? Genesa 10:1-10.

„O vreme, urmașii lui Noe au continuat să trăiască între munţii pe care
se oprise arca. Pe măsură ce numărul lor a crescut, apostazia a dus la despărţire. Cei care doreau să uite de Creatorul lor și să renunţe la restricţiile
legii Sale erau mereu deranjaţi de învăţătura și exemplul tovarășilor lor
temători de Dumnezeu, iar după o vreme ei s-au hotărât să se despartă de
închinătorii lui Dumnezeu.” - Patriarhi și profeţi, pag. 118 engl.
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Luni

15 martie

2. TURNUL BABEL
a. Cum a căutat Nimrod, un om puternic care era împotriva lui
Dumnezeu, să-şi facă un nume pentru sine? Genesa 10:9, 10. Ce
poruncă a nesocotit el în întregime? Genesa 11:1-9; 1:28; 9:1.
„Dumnezeu le-a poruncit oamenilor să se risipească pe pământ, să-l
umple și să-l supună; însă acești constructori ai Babelului s-au hotărât să
menţină comunitatea lor unită într-un singur corp, și să fondeze o monarhie care să cuprindă până la urmă întreaga lume. În felul acesta, cetatea
avea să devină metropola unui imperiu universal; slava ei avea să pretindă
admiraţia și omagiul lumii și să o dea fondatorilor ei iluștrii.” - Patriarhi și
profeţi, pag. 119 engl.

b. În contrast izbitor cu aceia care, ca Nimrod, caută să-şi facă un
nume chiar astăzi, cum descrie Inspiraţia pe cei are caută să statornicească numele lui Dumnezeu pe pământ? Deuteronomul 28:9, 10.
„Adevărul ar trebuie să reprezinte totul pentru noi. Cei care doresc să-și
facă un nume în lume să meargă cu lumea. Marea luptă în care toţi vor lua poziţie este chiar la uși. Întreaga lume creștină va fi implicată în ea. Zilnic, oră de
oră, trebuie să fim impulsionaţi de principiile Cuvântului lui Dumnezeu. Eul
trebuie sfinţit de principiile neprihănirii, milei și dragostei lui Dumnezeu.
La fiecare punct de nesiguranţă, rugaţi-vă și întrebaţi cu seriozitate:
‘Este aceasta calea Domnului?’ Cu Bibliile în faţa voastră, consultaţi-vă cu
Dumnezeu cu privire la ce ar dori ca voi să faceţi. Principiile sfinte sunt
descoperite în Cuvântul lui Dumnezeu. Izvorul întregii înţelepciuni adevărate se găsește în crucea de pe Calvar.
Peste tot vedem dovezi crescânde că solia pe care o avem de la Dumnezeu trebuie să fie ultima solie de avertizare către bisericile lumii.” - The
Upward Look, pag. 171.

„Domnul nu dorește să înălţăm clădiri mari. El dorește oameni convertiţi cu inimi convertite mai mult decât orice altceva. Vă îndemn să mergeţi în locuri care au fost neglijate și să daţi solia de avertizare a poporului.
Domnul vine în curând, și mulţi sunt nepregătiţi. Peste tot în jurul nostru
există loc unde ar trebui să se facă o lucrare temeinică pentru a trezi interesul sufletelor în adevărul pentru acest timp. Unii pot lua cărţile noastre
și să înveţe ce înseamnă să meargă la drumuri și la garduri cu solia adevărului. Folosiţi darul pe care îl aveţi; împărtășiţi lumina pe care aţi primit-o.”
- Sermons and Talks, vol. 2, pag. 311 engl.
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Marţi

16 martie

3. UN MONUMENT CARE NU ŢINE SEAMA
DE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU
a. Cum demonstrează turnul Babel că cei care l-au construit nu aveau
credinţă în Cuvântul lui Dumnezeu, şi cum se repetă istoria în
aceste zile de pe urmă? Genesa 9:8-17; 2 Petru 3:3-7, 1-13.
„Locuitorii din câmpia Șinear nu au avut încredere în legământul lui
Dumnezeu cum că nu va mai trimite un alt potop pe pământ. Mulţi dintre ei
au negat existenţa lui Dumnezeu și au atribuit potopul unor cauze naturale.
Alţii credeau într-o Fiinţă Supremă, și că Ea a nimicit lumea antediluviană;
iar inimile lor, asemenea celei a lui Cain, s-au ridicat împotrivă. Unul dintre
scopurile pentru care au înălţat turnul a fost acela de a-și asigura siguranţa în
caz de un alt potop. Ridicând construcţia la o înălţime mult mai mare decât
cea atinsă de apele potopului, ei se gândeau să se așeze dincolo de posibilitatea primejdiei. Și dacă puteau să urce până la nori, sperau să poată stabili
cauza potopului. Întreaga întreprindere avea scopul de a înălţa tot mai mult
mândria proiectanţilor ei și de a întoarce minţile generaţiilor viitoare de la
Dumnezeu și a le conduce spre idolatrie.” - Patriarhi și profeţi, pag. 119 engl.
b. Adesea, ce poruncă a lui Dumnezeu este trecută cu vederea de
„constructorii moderni ai Babilonului”? Matei 5:14-16; Marcu 16:15.
„Strălucirea exterioară, pompa și ritualurile care sfidează dorul sufletului bolnav de păcat, sunt o dovadă a decăderii interioare. Religia lui
Hristos nu are nevoie de astfel de atracţii care să o recomande. În lumina
care strălucește de la cruce, creștinismul pare atât de curat și de plăcut, încât nici un ornament exterior nu poate crește valoarea lui adevărată. Ceea
ce are valoare înaintea lui Dumnezeu este frumuseţea sfinţeniei, un duh
blând și liniștit. Strălucirea stilului nu este în mod necesar o dovadă de
gândire curată și înaltă.” - Marea luptă, pag. 566, 567 engl.
„Lucrarea trebuie dusă înainte în multe domenii. Trebuie adăugate noi
teritorii. Nu ar trebui să se înfiinţeze centre gen Ierusalim. Dacă se înfiinţează astfel de centre, va avea loc o risipire a oamenilor afară din ele, făcută
de Domnul Dumnezeul cerurilor.
Lucrarea lui Dumnezeu trebuie dusă înainte fără etalare exterioară.
Atunci când se înfiinţează instituţii, să nu intrăm niciodată în competiţie
cu instituţiile lumii în ce privește mărimea sau splendoarea. Să nu intrăm
în nici o confederaţie cu cei care nu-L iubesc pe Dumnezeu și nu se tem de
El.” - The Review and Herald, 16 iulie 1914.
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Miercuri
4. ÎNCURCĂTURĂ

17 martie

a. Cum arată cuvântul „Babel” cât şi perioada de după construirea
turnului care este rezultatul sigur al necredinţei în
Cuvântul lui Dumnezeu? Genesa 11:9 u.p.

„Au fost trimiși îngeri ca să zădărnicească intenţiile constructorilor. Turnul ajunsese la o mare înălţime, și era imposibil ca lurătorii de sus să comunice direct cu cei de la bază... Limba a fost încurcată, așa încât materialul
cerut nu era cel necesar, iar instrucţiunile transmise erau adesea opusul celor
date. Au urmat încurcătură și disperare. Toată lucrarea a încetat... Confederaţia lor a luat sfârșit în luptă și vărsare de sânge. Fulgere din cer, ca o dovadă
a nemulţumirii lui Dumnezeu, au sfărâmat partea de sus a turnului și au
aruncat-o la pământ. Oamenii au fost făcuţi să simtă că există un Dumnezeu
care conduce cerurile.” - Patriarhi și profeţi, pag. 119, 120 engl.
b. De ce priveşte Dumnezeu înţelepciunea omului adesea ca pe o
„încurcătură”? 1 Corinteni 1:25-29. Cum trebuie considerate toate
lucrările rele? Iacov 3:13-16.

„În timpul nostru există constructori de turn. Necredincioșii construiesc teoriile lor din deducerile presupuse ale știinţei, și resping cuvântul
descoperit al lui Dumnezeu. Ei își permit să judece guvernarea morală a
lui Dumnezeu; ei dispreţuiesc legea Sa și se laudă cu suficienţa raţiunii
umane. Atunci ‘pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată
împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorinţa să facă rău.’ (Eclesiastul 8:11).
În lumea așa-zis creștină, mulţi întorc spatele învăţăturilor clare ale Bibliei și construiesc un crez din speculaţii omenești și fabule plăcute, și arată
spre turnul lor ca la o cale pe care se poate urca spre cer. Oamenii se agaţă
cu admiraţie de buzele elocvente în timp ce învaţă că păcătosul nu moare, că
mântuirea este asigurată fără ascultarea de legea lui Dumnezeu. Dacă pretinșii urmași ai lui Hristos ar primi standardul lui Dumnezeu, aceasta i-ar aduce
la unitate; însă atâta timp cât înţelepciunea omenească este înălţată deasupra
Cuvântului Său Sfânt, va exista despărţire și disensiune. Încurcătura existentă a crezurilor și sectelor contradictorii este reprezentată bine prin termenul
‘Babilon’ pe care profeţia (Apocalipsa 14:8; 18:2) îl aplică bisericilor iubitoare
de lume din zilele de pe urmă.” - Idem., pag. 123, 124 engl.
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Ianuarie - Martie 2010

65

Joi

18 martie

5. IEŞIŢI DIN CONFUZIE
a. Întrucât oamenii nu se ridică mai presus de cea mai înaltă ţintă a
lor, ce se întâmplă atunci când o persoană se închină propriei
creaţii? Psalmii 115:4-8; Isaia 41:28, 29.
„Omul nu se va ridica mai presus de concepţiile sale despre adevăr,
curăţie și sfinţenie. Dacă mintea nu se înalţă niciodată deasupra nivelului
omenesc, dacă nu se ridică prin credinţă ca să contemple înţelepciunea
și dragostea nemărginite, omul se va afunda tot mai mult. Închinătorii la
zeii falși au atribuit zeităţilor trăsături și pasiuni omenești, și în felul acesta
standardul caracterului a fost degradat la asemănarea cu umanitatea păcătoasă. Ca urmare ei au fost mânjiţi.” - Patriarhi și profeţi, pag. 91 engl.
b. Cum este avertizat poporul lui Dumnezeu ca să nu aibă parte la
Babilon? 1 Corinteni 14:33; 2 Corinteni 6:17, 18; Apocalipsa 14:8;
18:4.
„Urmașilor lui Hristos li se cere să iasă din lume și să fie despărţiţi, și să
nu se atingă de nimic necurat, și au făgăduinţa că vor fi fii și fiice ale Celui
Preaînalt, membri ai familiei regale. Dar în cazul în care ei nu îndeplinesc
condiţiile, ei nu vor realiza și nici nu vor putea realiza împlinirea făgăduinţei. O mărturisire a creștinismului este nimic înaintea lui Dumnezeu; însă
adevărata ascultare umilă și de bună voie de cerinţele Sale îi desemnează
pe copiii adoptaţi ai Săi, primitorii harului Său, părtașii la minunata Sa
mântuire.” - Testimonies, vol. 2, pag. 441 engl.

Vineri

19 martie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. De ce este despărţirea întotdeauna partea poporului credincios al lui
Dumnezeu?
b. Ce se ştie despre Nimrod?
c. De ce avertismente din experiența constructorilor turnului Babel ar
trebui să ascultăm?
d. Care este semnificaţia lui „Babilon” şi cum se aplică aceasta la
înţelepciunea omenească?
e. Ce relaţie va avea adevăratul popor al lui Dumnezeu cu Babilonul şi
cu tot ce reprezintă el?
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Lecţia 13

Sabat, 27 martie 2010

Căderea Babilonului
„Suflete preacurvare, nu ştiți că prietenia lumii este vrăjmăşie cu
Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu
Dumnezeu.” (Iacov 4:4).
„Cei care au adevărul așa cum este el în Isus să nu aprobe, nici măcar
prin tăcerea lor, lucrarea tainei fărădelegii. Să tragă neîncetat semnalul de
alarmă.” - Selected Messages, vol. 2, pag. 369.
Recomandare pentru studiu: Marea luptă pag. 289-298 engl.

Duminică

21 martie

1. O FECIOARĂ VIRTUOASĂ
a. Cum prezintă Hristos relaţia dintre Sine şi biserica Sa de pe
pământ? Ieremia 31:31, 32; 3:14; Efeseni 5:23-27.

„Atât în Vechiul cât și în Noul Testament, relaţia de căsătorie este folosită pentru a reprezenta unirea gingașă și sfântă care există între Hristos
și poporul Său. În mintea lui Isus, bucuria festivităţilor din ziua nunţii indicau înainte la bucuria acelei zile când El va aduce acasă pe mireasa Sa în
casa Tatălui, iar cei răscumpăraţi vor ședea împreună cu Răscumpătorul la
nunta Mielului.” - Hristos lumina lumii, pag. 151 engl.
b. Cum este simbolizată o biserică ce este curată? 2 Corinteni 11:2;
Apocalipsa 12:1.

„[O] obligaţie, prea adesea privită cu ușurinţă – una care trebuie făcută
clară tinerilor treziţi faţă de pretenţiile lui Hristos – este obligaţia relaţiei
cu biserica.
Relaţia dintre Hristos și biserica Sa este foarte apropiată și sfântă – El
mirele, iar biserica mireasa; El capul, iar biserica trupul. Legătura cu Hristos implică, deci, legătura cu biserica Sa.” - Educaţia, pag. 268 engl.
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Luni

22 martie

2. UNIREA BISERICII CU STATUL
a. Cum este simbolizată o biserică necurată, şi ce reprezintă şederea
ei pe o fiară? Apocalipsa 17:1-6.

„Atunci când biserica timpurie a decăzut prin depărtarea de la simplitatea evangheliei și acceptarea ritualurilor și obiceiurilor păgâne, ea a pierdut Spiritul și puterea lui Dumnezeu; iar pentru a putea controla oamenii,
ea a căutat sprijinul puterii seculare. Ca rezultat a apărut papalitatea, o
biserică ce a controlat puterea statului și a folosit-o în propriul folos, în
special pentru pedepsirea ‘ereziei’....
Bisericile protestante care au călcat pe urmele Romei prin aceea că a
format o alianţă cu puterile lumești au dat pe faţă o dorinţă asemănătoare
de a restricţiona libertatea de conștiinţă...
Apostazia a condus biserica timpurie să caute ajutor la guvernarea civilă, și aceasta a pregătit calea pentru dezvoltarea papalităţii – fiara. Pavel a
spus că va veni ‘lepădarea de credinţă’ și se va ‘descoperi omul fărădelegii’
(2 Tesaloniceni 2:3). Așa că apostazia din biserică va pregăti calea pentru
chipul fiarei.” - Marea luptă, pag. 443, 444 engl.
b. Ce face ca această femeie şi fiicele ei să fie necurate? Apocalipsa
17:1, 2; Ezechiel 16:44.

„Unirea bisericii cu statul, într-o măsură oricât de slabă, deși pare să
aducă lumea mai aproape de biserică, în realitate aduce biserica mai aproape de lume.” - Idem., pag. 297 engl.
„Lumea nu trebuie prezentată bisericii, căsătorită cu biserica, și să formeze astfel o legătură de unire. Prin acest mijloc, biserica va decădea cu
adevărat, și așa cum s-a spus în Apocalipsa va ajunge ‘o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte.’ (Apocalipsa 18:2)....
Prin asocierea cu lumea, instituţiile noastre se vor șubrezi și vor deveni
nestatornice; deoarece aceste elemente lumești, introduse și așezate în poziţii de încredere sunt privite ca învăţători care să fie respectaţi în poziţia
lor oficială, de educatori, îndrumători, și este sigur că asupra lor lucrează
spiritul și puterea întunericului; așa că linia de demarcaţie dintre cel care
servește lui Dumnezeu și cel care nu-I servește nu se mai vede.” - Mărturii
către predicatori, pag. 265, 266 engl.
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Marţi
23 martie
3. CARACTER LUMESC ŞI ÎNVĂŢĂTURĂ FALSĂ
a. Ce este vinul curviei cu care biserica apostată îi îmbată pe
împăraţii pământului? Iacov 4:4; 2 Petru 2:1, 2.

„Datoria noastră personală este de a umbla în umilinţă cu Dumnezeu.
Nu trebuie să căutăm nici o solie nouă, neobișnuită. Să nu credem că aleșii lui Dumnezeu care încearcă să umble în lumină formează Babilonul.
Bisericile denominaţionale decăzute sunt Babilonul. Babilonul a cultivat
doctrine otrăvitoare, vinul rătăcirii. Acest vin al rătăcirii este format din
doctrinele false, cum ar fi nemurirea naturală a sufletului, chinul veșnic
al celor răi, respingerea pre-existenţei lui Hristos înainte de nașterea Sa în
Betleem, apărarea și înălţarea primei zi a săptămânii mai presus de ziua
sacră și sfinţită a lui Dumnezeu. Acestea și alte rătăciri asemănătoare sunt
prezentate lumii de diferite biserici, și în felul acesta se împlinește Scriptura care spune: ‘pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei
ei’ (Apocalipsa 18:3). Este o mânie care este creată de doctrinele false, iar
atunci când împăraţii și președinţii beau din acest vin al mâniei curviei
ei, ei sunt aprinși de mânie împotriva acelora care nu sunt în armonie cu
ereziile false și satanice care înalţă sabatul fals și-i face pe oameni să calce
în picioare memorialul lui Dumnezeu.” - Mărturii către predicatori, pag. 61,
62 engl.

b. Cum farmecă Babilonul naţiunile (creştinismul decăzut), prin
doctrinele lui false? 2 Timotei 4:3, 4; Apocalipsa 18:3, 23.

„Coborârea standardului pentru a asigura popularitatea și creșterea
numărului, iar mai apoi facerea din această creștere un motiv de bucurie,
arată mare orbire. Dacă numărul ar fi dovada succesului, Satan ar putea
pretinde proeminenţa; deoarece în această lume urmașii lui formează majoritatea.” - Testimonies, vol. 6, pag. 143 engl.
„Toţi cei neconvertiţi sunt fascinaţi, vrăjiţi de puterea fermecătoare a
marelui amăgitor. Pavel a scris galatenilor: ’Cine v-a fermecat pe voi ca să
nu ascultaţi de adevăr’? (Galateni 3:1)? Toţi cei care nutresc o greșeală cunoscută, în credinţă sau practică, se află sub puterea vrăjitoriei, și exercită
vrajă asupra altora. Satana îi folosește pentru a induce în eroare alte suflete.” - The Signs of the Times, 18 mai 1882.
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Miercuri

24 martie

4. DEZASTRUOS PESTE TOT
a. Ce rău grozav săvârşeşte biserica mamă apostată (într-atât încât
profetul este uimit)? Când îşi are începutul această mamă a curvelor? Apocalipsa 17:15, 6; 18:24; Daniel 7:25; 2 Tesaloniceni 2:1-12;
1 Ioan 4:3.
„Cele patruzeci și două de săptămâni sunt aceleași cu ‘o vreme, două
vremi și o jumătate de vreme’ (Daniel 7:25), cu cei trei ani și jumătate sau
cele 1260 de zile din Daniel 7 – timpul în care puterea papală a apăsat pe
poporul lui Dumnezeu. Această perioadă, așa cum se spune în capitolele anterioare, a început cu supremaţia papală, în 538 d. Hr. și s-a terminat în 1798.
Atunci papa a fost luat prizonier de către armata franceză, iar puterea papală
a primit rana ei de moarte, iar prezicerea s-a împlinit. ‘Cine duce pe alţii în
robie va merge și el în robie.’ (Apocalipsa 13:10)” - Marea luptă, pag. 439 engl.
b. Ce contrast este evident între poporul adevărat al lui Dumnezeu şi
Babilon (creştinismul apostaziat)? Luca 12:32; 2 Timotei 3:12.
„Educarea și instruirea membrilor comunităţilor noastre să fie în așa
fel încât copiii și tinerii din mijlocul nostru să înţeleagă că nu se va ceda
deloc în faţa acestei puteri, omul fărădelegii. Învăţaţi-i că, deși va veni timpul când vom purta războiul numai cu riscul proprietăţii și al libertăţii,
totuși conflictul trebuie întâmpinat în spiritul și blândeţea lui Hristos; adevărul trebuie păstrat și apărat așa cum este el în Isus. Bogăţia, onoarea,
confortul, căminul – orice altceva – trebuie să fie pe locul doi. Adevărul să
nu fie ascuns, să nu fie lepădat sau deghizat, ci să fie mărturisit pe deplin, și
vestit cu îndrăzneală.” - Selected Messages, vol. 2, pag. 369, 370.
„Apostolul Pavel declară că ‘toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în
Hristos Isus vor fi prigoniţi’ (2 Timotei 3:12). Atunci de ce se pare că persecuţia a adormit în mare măsură? Singurul motiv este acela că biserica s-a
conformat la standardul lumii și de aceea nu trezește nici o împotrivire. Religia din zilele noastre nu are un caracter curat și sfânt ca acela care a marcat
credinţa pe vremea lui Hristos și a apostolilor Săi. Cuvântul lui Dumnezeu
este privit cu atâta indiferenţă numai din cauza spiritului compromisului cu
păcatul; creștinismul este aparent atât de popular în lume pentru că există
atât de puţină evlavie arzătoare în biserică. Dacă ar avea loc o renaștere a
credinţei și a puterii bisericii timpurii, atunci spiritul persecuţiei ar fi trezit
iar focurile persecuţiei ar fi reaprinse.” - Marea luptă, pag. 48 engl.
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Joi
25 martie
5. CĂDEREA BABILONULUI DUPĂ PRIMA SOLIE
a. Întrucât solia primului înger a început să sune înainte de judecata
de cercetare din 1844, la ce cădere a Babilonului se referă solia
îngerului al doilea? Apocalipsa 17:5; 14:8.

„Despre Babilon se spune că este ‘mama curvelor’. Înseamnă că prin
fiicele ei se simbolizează bisericile care se prind de doctrinele și tradiţiile
ei, și urmează exemplul ei de sacrificare a adevărului și aprobării lui Dumnezeu, pentru a forma o alianţă ilegală cu lumea. Solia din Apocalipsa 14,
care anunţă căderea Babilonului, se aplică corpurilor religioase care au fost
cândva curate dar au decăzut. Întrucât această solie urmează după solia
judecăţii, înseamnă că este dată în zilele de pe urmă; de aceea nu se poate
referi la biserica de la Roma, deoarece această biserică a fost într-o stare
decăzută de multe secole... În ce corpuri religioase se află marea parte a
urmașilor lui Hristos? Fără îndoială, în diferitele biserici care mărturisesc
credinţa protestantă.” - Marea luptă (1888), pag. 382, 383 engl.
b. Cărui avertisment ar trebui să-i dăm ascultare în aceste zile de pe
urmă? 2 Tesaloniceni 2:10-12.
„Poporul lui Dumnezeu nu își va găsi siguranţa în săvârșirea de minuni, deoarece Satan va contraface minunile săvârșite. Poporul încercat și
probat al lui Dumnezeu își va găsi puterea în semnele despre care se vorbește în Exodul 31:12-18. Ei trebuie să ia poziţie de partea cuvântului viu:
‘Stă scris.’” - Testimonies, vol. 9, pag. 16 engl.

Vineri

26 martie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. Ce simbol descrie biserica pură a lui Dumnezeu în această lume rea?
b. Ce acţiuni ale pretinsei biserici o fac să fie o desfrânată?
c. Ce efect are compromiterea doctrinelor curate de dragul popularităţii
asupra bisericii cât şi asupra lumii în general?
d. Care este deosebirea dintre Babilon şi poporul lui Dumnezeu?
e. Întrucât Roma fusese într-o stare decăzută cu veacuri înainte de
vestirea primei solii îngereşti, ce cădere a Babilonului este descrisă în
solia îngerului al doilea?
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TEMATICA PENTRU ORA DE STUDIU
DIN SABAT, DUPĂ AMIAZĂ
Hristos Lumina Lumii
Ianuarie

2
9
16
23
30

cap. 77: În sala de judecată a lui Pilat (prima parte)
cap. 77: În sala de judecată a lui Pilat (cont.)
cap. 78: Golgota (prima parte)
cap. 78: Golgota (continuare)
cap. 79: S-a sfârșit

Februarie

6
13
20
27

cap.
cap.
cap.
cap.

80:
81:
82:
83:

În mormntul lui Iosif
Domnul a înviat
Pentru ce plângi?
Pe calea către Emaus

Martie

6
13
20
27

cap.
cap.
cap.
cap.

84:
85:
86:
87:

Pace vouă!
Din nou la mare
Duceţi-vă și învăţaţi toate neamurile
La Tatăl Meu și la Tatăl vostru

Apusul soarelui*) pentru diferite zone ale ţării:
Ianuarie
1. B: 16:47; CT: 16:37; IS: 16:29; MS: 16:45; SM: 16:47; AR: 16:25;
8. B: 16:59; CT: 16:44; IS: 16:37; MS: 16:52; SM: 16:54; AR: 16:29;
17. B: 17:02; CT: 19:53; IS: 16:46; MS: 17:01; SM: 17:03; AR: 16:34;
22. B: 17:11; CT: 17:01; IS: 16:55; MS: 17:10; SM: 17:13; AR: 16:39;
29. B: 17:20; CT: 17:11; IS: 17:06; MS: 17:21; SM: 17:24; AR: 16:43;
Februarie
5. B: 17:30; CT: 17:21; IS: 17:17; MS: 17:31; SM: 17:35; AR: 16:48;
12. B: 17:40; CT: 17:30; IS: 17:27; MS: 17:42; SM: 17:46; AR: 16:52;
19. B: 17:50; CT: 17:40; IS: 17:38; MS: 17:52; SM: 17:57; AR: 16:55;
26. B: 17:59; CT: 17:49; IS: 17:49; MS: 18:03; SM: 18:08; AR: 16:58;
Martie
5. B: 18:08; CT: 17:59; IS: 17:59; MS: 18:13; SM: 18:19; AR: 17:01;
12. B: 18:18; CT: 18:08; IS: 18:09; MS: 18:23; SM: 18:29; AR: 17:04;
19. B: 18:26; CT: 18:16; IS: 18:19; MS: 18:33; SM: 18:39; AR: 17:06;
26. B: 18:35; CT: 18:25; IS: 18:29; MS: 18:42; SM: 18:49; AR: 17:08.
*) Apusul de soare a fost stabilit folosind site-ul: www.astro-urseanu.ro/rasarit_soare_blank.html
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