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Cuvânt înainte
Continuând studiile noastre din acest trimestru cu privire la Caracterul

creºtin, vom construi mai departe pe temelia credinþei în Isus Hristos,
învãþând cum putem cultiva o relaþie apropiatã cu El. În virtutea morþii Sale
ca jertfã ºi a învierii Sale pentru noi, suntem înviaþi cu El pentru a duce o
viaþã nouã. Acest lucru este fãcut posibil prin propria Sa putere creatoare –
aceeaºi putere care a chemat la existenþã universul. Faptul cã Dumnezeu a
putut crea întreaga noastrã planetã din nimic în ºase zile literale ar trebui sã
ne inspire inimile sã înþelegem ce puternic este Domnul cãruia Îi servim.

„Datoria de a ne închina lui Dumnezeu se bazeazã pe faptul cã El este
Creatorul ºi cã Lui Îi datoreazã existenþa toate celelalte fiinþe. ªi oriunde
este prezentatã în Biblie pretenþia Sa la reverenþã ºi închinare, mai presus de
dumnezeii pãgânilor, este citatã dovada puterii Sale creatoare. ‚Toþi
dumnezeii popoarelor sunt idoli: dar Domnul a fãcut cerurile’ (Psalmii 96:5).
‚Cu cine Mã veþi asemãna sau cu cine Mã veþi pune alãturi? zice Cel Sfânt.
Ridicaþi-vã ochii ºi priviþi cine a creat aceste lucruri.’ ‚Aºa vorbeºte Domnul
care a creat cerurile; Dumnezeu Însuºi care a format pãmântul ºi l-a
fãcut:… Eu sunt Domnul ºi nu este altul’ (Isaia 40:25, 26; 45:18). Psalmistul
spune: ‚Sã ºtiþi cã Domnul este Dumnezeu: El ne-a creat ºi nu noi înºine.’
‚Veniþi sã ne închinãm ºi sã ne aplecãm: sã îngenunchem înaintea Domnului,
Creatorul nostru’ (Psalmii 100:3; 95:6). ªi fiinþele sfinte care se închinã lui
Dumnezeu în cer declarã ca motiv pentru care omagiul lor I se cuvine Lui:
‚Tu eºti vrednic, o, Doamne, sã primeºti slava ºi onoarea ºi puterea: cãci Tu
ai creat toate lucrurile’ (Apocalipsa 4:11).” Marea luptã, pg. 434, 435.

„Hristos a venit pe pãmânt pentru a da oamenilor modelul caracterului
desãvârºit pe care trebuie sã-l obþinã toþi acei care doresc sã fie primiþi în
lumea cereascã viitoare. El ªi-a gãsit plãcerea în lucrare neobositã pentru
binele oamenilor. Scopul pentru care a venit în lumea noastrã a fost sã lase
un exemplu cu privire la ceea ce trebuie sã devinã caracterul omenesc pentru
a putea fi fãcut potrivit pentru societatea cerului.

Duhul Sfânt nu lasã nici un membru al bisericii sã dezvolte un caracter
lipsit de frumuseþe. El pretinde pentru fiecare bãrbat ºi femeie privilegiul de
a deveni un copil al luminii, o influenþã pentru neprihãnire, un exemplu de
viaþã asemenea celei a lui Hristos. Acesta este modul lui Dumnezeu de a
ajuta biserica. Satan lucreazã în orice mod posibil pentru a zãdãrnici scopul
lui Dumnezeu ºi Dumnezeu doreºte ca poporul care mãrturiseºte a fi al Lui
sã nu facã greºeli, ci ca fiecare miºcare sã fie o miºcare dreaptã.” The
Upward Look, pg.184.

     Departamentul ªcolii de Sabat al Conferinþei Generale
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Guyana este o micã ºi frumoasã þarã tropicalã în partea de nord a
Americii de Sud. Ea este singura þarã din acea parte a Lumii Noi unde
engleza este limba oficialã, fiind învecinatã cu Venezuela (limba spaniolã),
Brazilia (limba portughezã), Surinam (limba olandezã) ºi Guyana Francezã
(limba francezã).

Fiind iniþial o colonie olandezã pânã în 1815, ea a fost întãritã ca parte a
Imperiului Britanic. Dupã abolirea sclaviei, multe plantaþii au adus lucrãtori
din subcontinentul indian pentru a lucra la ferme. Mai mult, lucrãtorii ºi
imigranþii din toatã lumea au început sã soseascã din þãri îndepãrtate cum ar
fi China, insulele Madeira ºi Pakistan. Astãzi Guyana se laudã cu cea mai
diversificatã populaþie dintre toate þãrile Sud-Americane.

Solia Reformei a ajuns în aceastã þarã cu mulþi ani în urmã, prin eforturile
unui om nãscut în Guyana care locuia în Canada. Dar lucrarea a mers încet
ºi nu a prins cu adevãrat rãdãcinã. În anii 1990 interesul în solia de Reformã
a crescut. Acest lucru a fost supus atenþiei fraþilor din Câmpul de Rãsãrit al
Canadei ºi, cu cooperarea Conferinþei Generale, un numãr de misionari laici
au fost trimiºi în aceastã þarã. La scurt timp dupã aceea a urmat vizita unui
lucrãtor biblic din Florida, SUA. Un predicator din California a fost trimis sã
oficieze primul botez ºi a mers acolo din când în când pentru a se îngriji de
nevoile spirituale ale noilor membri.

Acum cã Misiunea Guyana funcþioneazã din plin este nevoie de un sediu
corespunzãtor ºi de o casã de rugãciune în capitala Georgetown. Acest far
va oferi un loc de unde lucrarea misionarã va fi coordonatã spre toatã
reþeaua fluvialã a þãrii. Mai mult, va ajuta la noile dezvoltãri ale bisericii din
Guyana Francezã ºi Surinam. Vã rugãm sã vã amintiþi de Guyana când vã
aduceþi darul pentru acest Sabat.

Fraþii ºi surorile voastre din Guyana

Sabat, 2 aprilie 2005

Darul Sabatului Întâi

pentru o bisericã
în Guyana
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       Lecþia 1 Sabat, 2 aprilie 2005
s.a. 19:43

Îndreptãþirea
“Simon Petru, un serv ºi apostol al lui Isus Hristos, cãtre acei

care au dobândit o credinþã la fel de preþioasã ca a noastrã prin
neprihãnirea lui Dumnezeu ºi a Mântuitorului nostru Isus Hristos”
(2 Petru 1:1).

„Prin toate veacurile, marele adevãr al neprihãnirii prin credinþã a stat
ca un far puternic pentru a-i îndruma pe pãcãtoºii pocãiþi pe calea vieþii.”
Istoria faptelor apostolilor, pg. 291.

Recomandare pentru studiu: Faith and Works, pg. 103-109.

Duminicã 27 martie

1. DEFINITÃ ªI EXPLICATÃ

a. Ce este îndreptãþirea? Romani 5:18. _____________________

_______________________________________________________

„Iertarea ºi îndreptãþirea sunt unul ºi acelaºi lucru.” Faith and Works, pg. 103.
„Îndreptãþirea este opusul condamnãrii.” Ibid., pg. 104.

b. Care este singurul mod acceptabil pentru a fi îndreptãþit?
Romani 3:21, 22; 5:1. _________________________________

_______________________________________________________

„Domnul nu-i mântuieºte pe pãcãtoºi desfiinþând legea Sa, temelia guvernãrii
Sale în cer ºi pe pãmânt. Pedeapsa a fost suportatã de înlocuitorul pãcãtosului…
În sfatul ceresc, înainte ca lumea sã fi fost creatã, Tatãl ºi Fiul S-au angajat
împreunã cã, în cazul în care omul avea sã se dovedeascã neascultãtor de
Dumnezeu, Hristos, Cel una cu Tatãl, avea sã ia locul pãcãtosului ºi sã sufere
pedeapsa dreptãþii care trebuia sã cadã asupra lui.” CBNT, pg. 136.

„Când Duhul lui Dumnezeu controleazã mintea ºi inima, sufletul convertit
izbucneºte într-o cântare nouã; fiindcã înþelege cã în experienþa lui s-a împlinit
fãgãduinþa lui Dumnezeu, cã fãrãdelegea sa a fost iertatã ºi pãcatul sãu acoperit.”
Istoria faptelor apostolilor, pg. 371.
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Luni 28 martie

2. ÎNDREPTÃÞIT PRIN HAR

a. Cum explicã Pavel modul lui Dumnezeu de a-i îndreptãþi pe
pãcãtoºi? Romani 5:14-19. _____________________________

______________________________________________________

„Hristos, în pustia ispitirii, a stat în locul lui Adam pentru a suporta
încercarea pe care acesta nu a suportat-o. Aici Hristos a biruit în contul
pãcãtosului, la patru mii de ani dupã ce Adam a întors spatele luminii
cãminului sãu. Despãrþitã de prezenþa lui Dumnezeu, familia omeneascã
s-a îndepãrtat în fiecare generaþie succesivã tot mai mult de curãþia iniþialã,
de înþelepciunea ºi cunoºtinþa pe care le-a posedat Adam în Eden. Hristos a
purtat pãcatele ºi infirmitãþile neamului omenesc, aºa cum erau acestea când
El a venit pe pãmânt ca sã-l ajute pe om. În contul neamului omenesc, cu
slãbiciunile omului cãzut asupra Lui, El trebuia sã reziste ispitelor lui Satan în
toate punctele în care omul avea sã fie asaltat.” CBNT, pg. 9.

„În ce contrast este cel de-al doilea Adam, când a intrat în pustia
întunecatã pentru a lupta cu mâinile goale cu Satan! De la cãderea în pãcat,
neamul omenesc a scãzut în mãrime ºi în putere fizicã ºi s-a coborât tot mai
jos pe scara valorilor morale pânã la timpul venirii lui Hristos pe pãmânt. ªi
pentru a-l înãlþa pe omul cãzut, Hristos trebuia sã ajungã al acesta acolo
unde el era. El a luat natura umanã ºi a suportat neputinþele ºi degenerarea
neamului omenesc. Acela care n-a cunoscut pãcat S-a fãcut pãcat pentru
noi. El S-a umilit pânã în cele mai mari adâncuri ale vaiului omenesc, pentru
ca sã poatã fi calificat sã ajungã la om ºi sã-l ridice din degradarea în care
l-a aruncat pãcatul.” The Review and Herald, 28 iulie 1874.

b. Din moment ce toþi suntem pãcãtoºi, care este singura noastrã
speranþã ºi asigurare? Romani 3:23-26; Tit 3:5-7.

______________________________________________________

„Neprihãnirea înseamnã ascultare faþã de lege. Legea cere dreptatea ºi
aceasta pãcãtosul o datoreazã legii; dar el nu este în stare sã o aducã.
Singura cale pe care poate ajunge la neprihãnire este prin credinþã. Prin
credinþã el poate aduce înaintea lui Dumnezeu meritele lui Hristos ºi Domnul
pune ascultarea Fiului Sãu pe seama pãcãtosului. Neprihãnirea lui Hristos
este acceptatã în locul eºecului omului ºi Dumnezeu primeºte, iartã,
îndreptãþeºte sufletul pocãit ºi credincios, tratându-l ca ºi când ar fi drept ºi
îl iubeºte dupã cum Îl iubeºte pe Fiul Sãu. Astfel credinþa este socotitã
neprihãnire; ºi sufletul iertat merge din slavã în slavã, dintr-o luminã într-o
luminã ºi mai mare.” Faith and Works, pg. 101.
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Marþi 29 martie

3. ÎNDREPTÃÞIT PRIN SÂNGELE LUI HRISTOS

a. Care este rolul sângelui lui Hristos în mântuirea noastrã?
Romani 5:9._________________________________________

„Dumnezeu cere credinþã în Hristos ca jertfã ispãºitoare a noastrã.
Sângele Lui este singurul remediu pentru pãcat.

Nu este voia lui Dumnezeu ca sã fiþi neîncrezãtori ºi sã vã chinuiþi
sufletul cu teama cã Dumnezeu nu vã va accepta fiindcã sunteþi pãcãtoºi ºi
nevrednici… Voi puteþi spune: ‚ªtiu cã sunt un pãcãtos ºi acesta este motivul
pentru care am nevoie de un Mântuitor… Eu nu am nici un merit sau
bunãtate prin care sã pot pretinde mântuirea, dar prezint înaintea lui
Dumnezeu sângele atotispãºitor al Mielului fãrã patã al lui Dumnezeu, care
ridicã pãcatul lumii. Acesta este singurul meu argument.” Credinþa prin
care trãiesc, pg. 102.

b. De ce este sângele esenþial în planul de mântuire? Leviticul
17:11; Evrei 9:22. ____________________________________

„Noi trebuie sã avem acces liber la sângele ispãºitor al lui Hristos.
Acesta trebuie sã-l privim ca pe cel mai preþios privilegiu, ca pe cea mai
mare binecuvântare datã vreodatã omului pãcãtos. ªi cât de puþin este
apreciat acest mare dar! Cât de adânc, cât de larg ºi de continuu este acest
fluviu! Pentru orice suflet care înseteazã dupã sfinþenie existã odihnã ºi
influenþa înviorãtoare a Duhului Sfânt, ºi atunci umblarea sfântã, fericitã,
plinã de pace ºi comuniunea preþioasã cu Hristos… Virtutea ei curãþitoare
dã putere ºi vigoare credinþei, putere rugãciunii ºi fericire în ascultarea
bucuroasã.” Fii ºi fiice ale lui Dumnezeu, pg. 224 eng.

„Hristos a fãcut împãcare pentru pãcat ºi a purtat toatã ocara ºi
pedeapsa acestuia; totuºi, în timp ce purta pãcatul, El a adus neprihãnirea
veºnicã, aºa încât credinciosul sã fie fãrã patã înaintea lui Dumnezeu…

Dar sunt mulþi care pretind a fi copii ai lui Dumnezeu, care îºi bazeazã
speranþele pe alte lucruri, mai degrabã decât doar pe sângele lui Hristos.
Când sunt îndemnaþi sã-ºi întemeieze credinþa în întregime doar pe Hristos
ca un Mântuitor deplin, mulþi descoperã faptul cã au credinþã în ceva ce
cred cã pot face ei… Ei îºi imagineazã cã ei înºiºi au mult de fãcut pentru
a-ºi salva sufletele ºi cã Isus va veni ºi va completa acea parte care lipseºte
ºi va completa mântuirea lor. Aceste suflete sãrmane nu vor fi tari în
Dumnezeu pânã când nu-L acceptã pe Hristos ca pe un Mântuitor deplin. Ei
nu pot adãuga nimic la mântuirea lor.” Ibid., pg. 227.
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Miercuri 30 martie

4. SÂNGE PE UªIORII CASEI

a. Care a fost pentru izraeliþi singurul mod de scãpare de nimi-
cire când erau pe punctul de a pãrãsi Egiptul? Exodul 12:13.

______________________________________________________

„Izraeliþilor li se cerea sã stropeascã stâlpii uºii cu sângele unui miel
înjunghiat, aºa încât atunci când îngerul morþii avea sã treacã prin þarã, ei sã
poatã scãpa de nimicire. Dar, dacã în loc de a face acest act simplu al
credinþei ºi ascultãrii, ei ar fi baricadat uºa ºi ar fi încercat sã-l þinã pe îngerul
nimicitor afarã, eforturile lor ar fi fost zadarnice… Când sângele era vãzut
pe stâlpul uºii, era suficient. Mântuirea casei era asiguratã. Tot la fel stau
lucrurile ºi în lucrarea de mântuire; sângele lui Isus Hristos ne curãþã de
orice pãcat.” Fii ºi fiice ale lui Dumnezeu, pg. 227 eng.

b. Cum putem noi fi curaþi înaintea lui Dumnezeu? 1 Ioan 1:7-9.
Ce atitudine va inspira aceasta în inima noastrã?

______________________________________________________

„Îi mulþumim lui Dumnezeu cã Acela care ªi-a vãrsat sângele pentru noi
trãieºte sã pledeze cu ajutorul acestuia ºi sã facã mijlocire pentru fiecare
suflet care-L primeºte. [1 Ioan 1:9 citat.] Sângele lui Isus Hristos ne curãþã de
orice pãcat. El vorbeºte mai bine decât sângele lui Abel, fiindcã Hristos trãieºte
pentru totdeauna ca sã facã mijlocire pentru noi. Trebuie sã avem mereu
înaintea noastrã eficienþa sângelui lui Isus. Acel sânge care curãþã ºi susþine
viaþa, însuºit prin credinþã vie, este speranþa noastrã. Trebuie sã creºtem în
aprecierea valorii sale inestimabile, fiindcã acesta vorbeºte pentru noi, numai
când prin credinþã pretindem meritele Lui, pãstrându-ne conºtiinþa curatã ºi în
pace cu Dumnezeu.

Acesta este reprezentat ca sângele iertãtor, legat inseparabil cu învierea ºi
viaþa Mântuitorului nostru, ilustratã prin acel fluviu care curge neîncetat, ieºind
de la tronul lui Dumnezeu, apa râului vieþii.” CBNT, pg. 270.

„Nimeni în afarã de Dumnezeu nu poate supune mândria inimii omeneºti.
Noi nu ne putem mântui singuri. Nu ne putem regenera singuri. În curþile
cereºti nu se va cânta nici un cântec mie, care m-am iubit pe mine, ºi m-am
spãlat pe mine ºi m-am rãscumpãrat pe mine spre slava ºi onoarea,
binecuvântarea ºi lauda mea. Dar aceasta este nota fundamentalã a cântecului
care este cântat de mulþi aici în aceastã lume. Ei nu ºtiu ce înseamnã sã fie
blânzi ºi smeriþi cu inima; ºi ei nu doresc sã cunoascã acest lucru, dacã-l pot
evita. Întreaga evanghelie este cuprinsã în a învãþa de la Hristos blândeþea ºi
umilinþa Sa.” Mãrturii pentru predicatori, pg. 398.
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Joi 31 martie

5. BIRUIND

a. Cum putem dobândi biruinþa asupra lui Satan ºi a amãgirilor
lui? Apocalipsa 12:11.

______________________________________________________

______________________________________________________

„Noi devenim biruitori ajutându-i pe alþii sã biruie, prin sângele Mielului
ºi cuvântul mãrturiei noastre. Pãzirea poruncilor lui Dumnezeu ne va da un
spirit ascultãtor ºi Dumnezeu poate sã accepte serviciul care este rodul unui
asemenea spirit.” CBNT, vol. 7, pg. 307.

b. Care va fi cântecul nostru în cer? Apocalipsa 15:3.

______________________________________________________

______________________________________________________

„Vã îndemn sã vã pregãtiþi pentru venirea lui Hristos pe norii cerurilor.
Aruncaþi zi de zi iubirea de lume din inimile voastre. Înþelegeþi din experienþã
ce înseamnã a avea pãrtãºie cu Hristos. Pregãtiþi-vã pentru judecatã, pentru
ca atunci când va veni Hristos sã fie admirat în toþi cei care cred, voi sã
puteþi fi dintre acei care Îl vor întâmpina în pace. În ziua aceea cei mântuiþi
vor strãluci în slava Tatãlui ºi a Fiului. Îngerii, atingând harfele lor de aur, vor
spune „bun venit” Regelui ºi trofeelor biruinþei Sale – acei care au fost
spãlaþi ºi albiþi în sângele Mielului. Un imn triumfal va rãsuna, umplând
întregul cer. Hristos a biruit. El intrã în curþile cereºti însoþit de cei
rãscumpãraþi ai Sãi, martori cã misiunea Lui de suferinþã ºi sacrificiu n-a
fost zadarnicã.” Cãminul adventist, pg. 511.

Vineri 1 aprilie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Cum pot fi îndreptãþit înaintea lui Dumnezeu?
2. Care este semnificaþia harului?
3. Care este rolul sângelui lui Hristos în mântuirea noastrã?
4. Cum putem fi spãlaþi în sângele lui Hristos?
5. Cum putem fi biruitori?



1010101010 Lecþii biblice pentru Sabat,  Aprilie – Iunie 2005

Lecþia 2 Sabat, 9 aprilie 2005
s.a. 19:52

Moartea lui Hristos pe cruce
„Fereascã Domnul sã mã laud cu altceva, decât cu crucea

Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este rãstignitã faþã
de mine ºi Eu faþã de lume.” (Galateni 6:14 engl.).

„Cu scopul de a rãscumpãra o lume pierdutã, Fiul divin al lui Dumnezeu
a suferit crucea, a dispreþuit ruºinea ºi S-a înãlþat la cer triumfând asupra
morþii ºi a mormântului.” Istoria faptelor apostolilor, pg. 339.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 545-556.

Duminicã 3 aprilie

1. EVANGHELIA VEªNICÃ

a. Când S-a oferit Hristos sã moarã pentru mântuirea noastrã?
Apocalipsa 13:8. (“ªi toþi cei care locuiesc pe pãmânt i se vor închina, cei

ale cãror nume nu sunt scrise în cartea vieþii Mielului, omorât de la întemeierea

lumii”. trad. engl.)

„Planul pentru mântuirea noastrã nu a fost un gând venit mai pe urmã, un
plan fãcut dupã cãderea lui Adam. El a fost o descoperire a ‚tainei care a fost
þinutã ascunsã de veacuri’ (Romani 16:25). El a fost o desfãºurare a principiilor
care din veacurile eterne au fost temelia tronului lui Dumnezeu. De la început,
Dumnezeu ºi Hristos ºtiau de apostazia lui Satan ºi de cãderea omului prin
puterea înºelãtoare a apostatului. Dumnezeu n-a poruncit ca pãcatul sã existe,
dar i-a prevãzut existenþa ºi a luat mãsuri pentru a ieºi în întâmpinarea teribilei
crize. Aºa de mare a fost iubirea Sa pentru lume, încât S-a angajat sã-L dea pe
Fiul Sãu unic nãscut.” Hristos, Lumina lumii, pg. 17.

b. Ce sacrificiu tipic a fost oferit când omul a pãcãtuit? Geneza
3:21. ______________________________________________

„Pentru Adam, aducerea primei jertfe a fost o ceremonie dintre cele mai
dureroase. Mâna lui trebuia sã fie ridicatã pentru a lua viaþa pe care numai
Dumnezeu o putea da. Era prima datã când a vãzut moartea ºi ºtia cã dacã
ar fi fost ascultãtor de Dumnezeu, n-ar fi existat moarte nici pentru om ºi
nici pentru animal.” Patriarhi ºi profeþi, pg. 67.
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Luni 4 aprilie

2. HRISTOS – MIELUL LUI DUMNEZEU

a. Cum i-a descoperit Dumnezeu lui Avraam planul de mântuire?
Geneza 22:12,13. ____________________________________

______________________________________________________

„Dumnezeu i-a poruncit lui Avraam sã-l omoare pe fiul sãu, pentru a-i
impresiona mintea cu realitatea evangheliei ºi pentru a-i pune la încercare
credinþa. Agonia pe care a suferit-o în timpul zilelor întunecate ale încercãrii
sale grozave a fost îngãduitã pentru ca el sã poatã înþelege din propria sa
experienþã ceva din mãreþia jertfei  fãcute de Dumnezeul infinit pentru
rãscumpãrarea omului. Nici un alt test nu i-ar fi putut provoca lui Avraam un
asemenea chin sufletesc, ca ºi jertfirea fiului sãu. Dumnezeu L-a dat pe Fiul
Sãu la o moarte de agonie ºi ocarã. Îngerilor, care au fost martorii umilirii ºi
durerii sufleteºti a Fiului lui Dumnezeu, nu li s-a îngãduit sã intervinã ca ºi în
cazul lui Isaac. N-a fost nici o voce sã strige: ‚Destul!’ Pentru a salva neamul
omenesc cãzut, Împãratul slavei ªi-a dat viaþa Sa. Ce dovadã mai puternicã
poate fi datã cu privire la mila infinitã ºi iubirea lui Dumnezeu? ‚El, care n-a
cruþat nici pe propriul Sãu Fiu, ci L-a dat pentru noi toþi, cum nu ne va da
împreunã cu El toate lucrurile?’ (Romani 8:32).” Patriarhi ºi profeþi, pg.167.

b. Ce descriere profeticã a fãcut Isaia cu privire la Hristos? Isaia
53:6,7. _____________________________________________

_______________________________________________________

„Duhul Sfânt, prin Isaia, preluând ilustraþia, a profeþit despre Mântuitorul,
‚El este adus ca un miel la tãiere,’ ºi Domnul a pus asupra Lui nelegiuirea
noastrã, a tuturor’ (Isaia 53:7,6); dar poporul Israel n-a înþeles lecþia. Mulþi
dintre ei au privit jertfele la fel cum pãgânii priveau la jertfele lor – ca la niºte
daruri prin care ei înºiºi puteau împãca Dumnezeirea. Dumnezeu dorea sã-
i înveþe cã din propria Sa iubire vine darul care-i împacã cu El.” Hristos,
Lumina lumii, pg. 79.

„Maiestatea cerului a fost condusã ca un miel la tãiere ºi în mijlocul
batjocurilor, ridiculizãrii ºi al acuzaþiilor false, El a fost pironit pe cruce.
Mulþimea, în inimile cãreia omenia pãrea sã fie moartã, a cãutat sã agraveze
suferinþele crude ale Fiului lui Dumnezeu prin batjocurile ei. Dar, dupã cum
o oaie este mutã înaintea celor care o tund, tot astfel nici El nu ªi-a deschis
gura. El Îºi dãdea viaþa pentru viaþa lumii, pentru ca toþi acei care credeau în
El sã nu piarã.” The Upward Look, pg. 90.
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Marþi 5 aprilie

3. HRISTOS, MIELUL LUI DUMNEZEU (continuare)

a. Cum L-a prezentat Ioan Botezãtorul pe Hristos poporului?
Ioan 1:29,36.

______________________________________________________

„Ioan a fost profund miºcat când L-a vãzut pe Isus aplecat ca un rugãtor,
care cerea cu lacrimi aprobarea Tatãlui. Când slava lui Dumnezeu L-a
învãluit ºi s-a auzit glasul din cer, Ioan a recunoscut semnul pe care-l
promisese Dumnezeu. El ºtia cã Îl botezase pe Mântuitorul lumii. Duhul
Sfânt S-a oprit asupra lui ºi, cu mâna întinsã indicând la Isus, el a strigat:
‚Iatã Mielul lui Dumnezeu, care ridicã pãcatul lumii’ (Ioan 1:29).” Hristos,
Lumina lumii, pg. 79.

b. Cum a descris Petru preþul pentru mântuirea noastrã? 1 Petru
1:18,19.

______________________________________________________

„În Hristos locuia toatã plinãtatea Dumnezeirii. Dar singura cale prin care
El putea sã ajungã la oameni era de a-ªi învãlui slava cu o mantie a
omenescului. Îngerii au privit ascunderea slavei Sale, pentru ca divinitatea sã
poatã atinge omenirea. Hristos a pãstrat totdeauna cea mai mare urã pentru
pãcat, dar a iubit ceea ce fusese cumpãrat cu sângele Lui. El a suferit în locul
oamenilor pãcãtoºi, luându-i în unire cu Sine.” CBNT, pg. 208.

„Oamenii trebuie sã înþeleagã cã Dumnezeirea a suferit ºi S-a cufundat
sub agoniile Calvarului. Totuºi Isus Hristos, pe care Dumnezeu L-a dat ca
rãscumpãrare pentru lume, a cumpãrat biserica cu propriul Sãu sânge.
Maiestatea cerului a fost fãcutã sã sufere de mâinile fanaticilor religioºi,
care pretindeau sã fie cei mai luminaþi oameni de pe faþa pãmântului…

Noi nu trebuie sã lãudãm evanghelia, ci sã-L lãudãm pe Hristos. Noi nu
trebuie sã ne închinãm evangheliei, ci Domnului evangheliei. Hristos este pe
de o parte o reprezentare desãvârºitã a lui Dumnezeu ºi un reprezentant
desãvârºit al omenirii fãrã de pãcat, pe cealaltã parte. Astfel El a combinat
divinitatea ºi natura omeneascã.

În Hristos locuia trupeºte plinãtatea Dumnezeirii. De aceea, deºi a fost
încercat în toate privinþele ca ºi noi, El a stat înaintea lumii, de când a venit
prima datã în lume, nepãtat de întinãciune, deºi înconjurat de aceasta. Nu
trebuie sã devenim ºi noi pãrtaºi ai acelei plinãtãþi ºi nu astfel ºi numai astfel
putem birui dupã cum a biruit ºi El?” Ibid, pg. 213.
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Miercuri 6 aprilie

4. CRUCEA DE LA CALVAR

a. Ce a însemnat crucea pentru apostolul Pavel? 1 Corinteni 1:18.

______________________________________________________

b. Care a fost tema principalã a predicãrii lui Pavel? 1 Corinteni
1:22-24.

______________________________________________________

„Pentru minþile multora care trãiesc în prezent, crucea de la Calvar este
înconjuratã de amintiri sfinte. Asocieri sfinte sunt legate de scenele
rãstignirii. Dar în zilele lui Pavel crucea era privitã cu sentimente de repulsie
ºi oroare. A-l susþine ca Mântuitor al omenirii pe unul care înfruntase
moartea pe cruce ar fi stârnit în mod normal ridiculizare ºi împotrivire.

Pavel ºtia bine cum avea sã fie privitã aceastã solie atât de cãtre evrei,
cât ºi de grecii din Corint. ‚Noi Îl vestim pe Hristos rãstignit,’ spunea el,
‚care pentru evrei este o piatrã de poticnire ºi pentru greci o nebunie’
(1 Corinteni 1:23). Printre ascultãtorii sãi iudei erau mulþi care aveau sã fie
mâniaþi de solia pe care el urma s-o proclame. În estimarea grecilor, cuvintele
sale aveau sã fie o nebunie absurdã. El avea sã fie privit ca unul cu o gândire
slabã pentru cã a încercat sã arate cum crucea ar fi putut avea vreo legãturã
oarecare cu înãlþarea neamului omenesc ºi cu mântuirea acestuia.

Dar pentru Pavel crucea era obiectul supremului sãu interes. De când a
fost oprit din cariera lui de persecutor al urmaºilor Nazarineanului rãstignit, el
n-a încetat sã aducã slavã prin cruce. În timpul acela i s-a dat o descoperire a
iubirii infinite a lui Dumnezeu, aºa cum este descoperitã aceasta în moartea lui
Hristos; ºi în viaþa lui s-a petrecut o transformare minunatã, aducând toate
planurile ºi scopurile sale în armonie cu cerul. Din ceasul acela, el a fost un om
nou în Hristos. El ºtia din experienþã personalã cã din momentul în care un
pãcãtos vede iubirea Tatãlui, aºa cum este vãzutã aceasta în jertfa Fiului Sãu
ºi se predã influenþei divine, are loc o schimbare a inimii ºi de atunci înainte
Hristos este totul în toþi.” Istoria faptelor apostolilor, pg. 191.

„Sub inspiraþia Duhului, apostolul Pavel îi reprezintã pe creºtini ca pe
acei care ºi-au curãþat sufletele prin ascultarea de adevãr. Pe mãsura
credinþei ºi iubirii pe care o aducem în lucrarea noastrã va fi ºi puterea
adusã în ea. Nici un om nu poate crea credinþa. Duhul care lucreazã asupra
minþii omeneºti ºi o lumineazã, creeazã credinþa în Dumnezeu. În Scripturi
credinþa este declaratã a fi darul lui Dumnezeu, puternicã pentru mântuire,
luminând inimile acelora care cautã dupã adevãr ca dupã o comoarã
ascunsã.” Buletinul Conferinþei Generale, 1 aprilie 1899.
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Joi 7 aprilie

5. LÃUDÂNDU-NE CU CRUCEA

a. Cum ne putem lãuda cu crucea? Galateni 6:14; Romani 7:18.

_______________________________________________________

„Cu cât ne apropiem mai mult de Isus ºi cu cât discernem mai clar
curãþia caracterului Sãu, cu atât mai clar vom vedea pãcãtoºenia grozavã a
pãcatului ºi cu atât mai puþin vom dori sã ne înãlþãm pe noi înºine. Va fi o
continuã cãutare a sufletului dupã Dumnezeu, o mãrturisire a pãcatului
continuã, serioasã, cu inima zdrobitã ºi o umilire a inimii înaintea Lui. La
fiecare pas de înaintare în experienþa noastrã creºtinã, pocãinþa noastrã se
va adânci. Vom ºti cã numai în Hristos este plinãtatea noastrã.” Istoria
faptelor apostolilor, pg. 440.

„Durerea ºi umilinþa poporului lui Dumnezeu este o dovadã
inconfundabilã cã ei recâºtigã puterea ºi nobleþea de caracter pierdute ca
urmare a pãcatului. Fiindcã se apropie mai mult de Hristos, fiindcã ochii lor
sunt fixaþi asupra puritãþii Sale desãvârºite, ei vãd cu claritate pãcãtoºenia
grozavã a pãcatului. Blândeþea ºi umilinþa sunt condiþiile succesului ºi ale
biruinþei. O coroanã de slavã îi aºteaptã pe acei care se apleacã la piciorul
crucii.” Profeþi ºi regi, pg. 590 eng.

b. Care ar trebui sã fie centrul soliei noastre? Ioan 3:14-17.

______________________________________________________

„Jertfa lui Hristos ca ispãºire pentru pãcat este marele adevãr în jurul
cãruia se strâng toate celelalte. Pentru a fi înþeles ºi apreciat corect, fiecare
adevãr din Cuvântul lui Dumnezeu, de la Geneza la Apocalipsa, trebuie sã fie
studiat în lumina care vine de la crucea de pe Calvar ºi în legãturã cu minunatul
adevãr central al ispãºirii Mântuitorului. Acei care studiazã sacrificiul minunat
al Mântuitorului cresc în har ºi în cunoºtinþã.” CBNT, pg. 87.

Vineri 8 aprilie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Cum a fost fãcutã posibil mântuirea noastrã?
2. De ce este evanghelia numitã „evanghelia veºnicã”?
3. Ce preþ a fost plãtit pentru mântuirea noastrã?
4. Care este singurul lucru cu care ne putem lãuda?
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Lecþia 3 Sabat, 16 aprilie 2005
s.a. 20:01

Învierea lui Hristos
„Cãci vã spun înainte de toate ceea ce am primit ºi eu, cã Hristos

a murit pentru pãcatele noastre, dupã Scripturi ºi cã a fost îngropat
ºi a înviat a treia zi, dupã Scripturi.” (1 Corinteni 15:3,4).

„Numai Acela care este una cu Dumnezeu putea spune: ‚Am putere
sã-Mi dau viaþa ºi am putere sã Mi-o iau iarãºi. În natura Sa divinã, Hristos
avea puterea sã rupã legãturile morþii.” Hristos, Lumina lumii, pg. 576.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 573-583.

The Spirit of Prophecy, vol. 3, pg. 198-206.

Duminicã 10 aprilie

1. „A ÎNVIAT”

a. Ce s-a întâmplat dupã ce Hristos S-a odihnit în ziua Sabatului în
mormânt? Matei 28:1-4.

_______________________________________________________
„[Cel mai puternic] înger [din cer] s-a apropiat de mormânt ºi, rostogolind

bolovanul ca ºi când ar fi fost o pietricicã, s-a aºezat pe el. Atunci s-a auzit
glasul sãu: ‘Fiul lui Dumnezeu, vino afarã; Tatãl Tãu Te cheamã’; ºi Isus a
ieºit din mormânt cu pasul unui cuceritor puternic.” The Youth’s Instructor,
28 iulie 1898.

„Acesta era [Cel] care fusese rãstignit pe cruce… Munþi peste munþi
îngrãmãdiþi asupra mormântului Sãu nu L-ar fi putut împiedica sã iasã.”
Hristos, lumina lumii, pg. 574.

b. Ce solie au primit femeile? Matei 28:5-8.

______________________________________________________

„Cu înþelepciune ºi duioºie combinate, îngerii le-au reamintit femeilor de
cuvintele lui Isus, avertizându-le dinainte cu privire la rãstignirea ºi învierea
Sa. Femeile înþelegeau acum pe deplin cuvintele Învãþãtorului lor, care mai
înainte erau învãluite în mister pentru ele. Ele au strâns speranþã proaspãtã
ºi curaj.” The Spirit of Prophecy, vol.3, pg. 200.
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Luni 11 aprilie

2. CAPTIVII ELIBERAÞI

a. Ce s-a întâmplat la moartea ºi învierea lui Hristos? Matei
27:51, 52.

______________________________________________________

„Când a înviat Hristos, El a adus cu Sine din mormânt o mulþime de
prizonieri. Cutremurul de la moartea Lui a deschis mormintele ºi când El a
înviat, ei au ieºit împreunã cu El. Ei erau acei care fuseserã colaboratori cu
Dumnezeu ºi care, cu preþul vieþilor lor, au dat mãrturie pentru adevãr. Acum
ei trebuia sã fie martori pentru Acela care-i înviase din morþi.

În timpul lucrãrii Sale, Isus i-a înviat pe morþi la viaþã. El înviase pe fiul
vãduvei din Nain ºi pe fiica conducãtorului ºi pe Lazãr. Dar aceºtia nu au fost
îmbrãcaþi cu nemurire. Dupã ce au fost înviaþi, ei erau încã supuºi morþii. Dar
acei care au ieºit din mormânt la învierea lui Hristos au fost înviaþi spre viaþã
veºnicã. Ei s-au înãlþat împreunã cu El ca trofee ale biruinþei Sale asupra
morþii ºi a mormântului. Aceºtia, zicea Hristos, nu mai sunt captivii lui Satan;
Eu i-am rãscumpãrat. I-am scos din mormânt ca pe primele roade ale puterii
Mele, pentru ca sã fie cu Mine unde sunt Eu ºi sã nu mai vadã niciodatã
moartea, ºi nici sã nu aibã parte de suferinþã.” Hristos,Lumina lumii, pg. 576.

„…În aceastã scenã a învierii Fiului lui Dumnezeu este datã o imagine
vie a slavei care va fi manifestatã la învierea generalã a drepþilor la cea
de-a doua venire a lui Hristos pe norii cerurilor. Atunci morþii care sunt în
mormintele lor vor auzi glasul Sãu ºi vor veni la viaþã; ºi nu doar pãmântul, ci
ºi cerurile însele vor fi cutremurate. Câteva morminte s-au deschis la
învierea lui Hristos; dar la cea de-a doua venire a Sa toþi morþii preþioºi, de la
dreptul Abel pânã la ultimul sfânt care moare se vor trezi la viaþã glorioasã,
nemuritoare.” CBNT, pg. 48.

b. Ce au fãcut cei înviaþi? Matei 27:53.

______________________________________________________

„Aceºti [înviaþi] au mers în cetate ºi s-au arãtat multora, declarând:
‘Hristos a înviat din morþi ºi noi am înviat împreunã cu El’. Astfel a fost
imortalizat adevãrul sfânt al învierii. Sfinþii cei înviaþi au dat mãrturie cu privire
la adevãrul cuvintelor, ‚Morþii tãi vor trãi, vor învia împreunã cu trupul Meu
mort.’ Învierea lor era o ilustrare a împlinirii profeþiei, ‚Ridicaþi-vã ºi cântaþi,
voi care locuiþi în þãrânã: cãci roua ta este ca roua ierbii ºi pãmântul tãu îi va
scoate afarã pe cei morþi’ (Isaia 26:19).” Hristos, Lumina lumii, pg. 576.
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Marþi 12 aprilie

3. RAPORTUL GÃRZILOR ROMANE

a. Ce raport au dus gãrzile romane preoþilor iudei? Matei 28:11.

______________________________________________________

„La vederea îngerilor ºi a Mântuitorului glorificat, gãrzile romane au leºinat,
fiind ca niºte oameni morþi. Când cortegiul ceresc a fost ascuns de privirile lor,
ei s-au ridicat în picioare ºi au pornit spre poarta grãdinii, cât de repede îi
þineau picioarele lor tremurânde. Bâjbâind ca niºte oameni beþi, ei s-au grãbit
spre cetate, spunându-le acelora cu care se întâlneau minunata veste. Ei se
îndreptau spre Pilat, dar raportul lor a fost dus la autoritãþile evreieºti ºi marii
preoþi ºi conducãtorii au trimis dupã ei, ca sã fie aduºi mai întâi în prezenþa lor.
Acei soldaþi aveau o înfãþiºare ciudatã. Tremurând de fricã, cu feþele lipsite de
culoare, ei dãdeau mãrturie cu privire la învierea lui Hristos. Soldaþii au povestit
totul, exact aºa cum vãzuserã; ei nu avuseserã timp sã gândeascã sau sã
spunã altceva decât adevãrul. Pronunþând cu greu cuvintele, ei au spus: Cel
rãstignit a fost Fiul lui Dumnezeu; noi am auzit un înger proclamându-L ca
Maiestatea cerului, Regele slavei.” Hristos, Lumina lumii, pg. 574.

b. Care a fost atitudinea preoþilor? De ce se temeau preoþii de
raportul cu privire la învierea lui Hristos? Matei 28:11-15.

_______________________________________________________
_______________________________________________________

„Preoþii erau scoºi din fire. Cum puteau soldaþii sã spunã cã ucenicii
furaserã trupul în timp ce dormeau? Dacã dormiserã, cum ar fi ºtiut aceasta?
ªi dacã ucenicii s-ar fi dovedit vinovaþi de furtul trupului lui Hristos, nu ar fi
fost preoþii primii care sã-i osândeascã? Sau dacã santinelele ar fi dormit la
mormânt, nu ar fi fost preoþii primii în a-i acuza înaintea lui Pilat?

Ostaºii erau îngroziþi la gândul de a aduce asupra lor învinuirea cã ar fi
dormit în post. Aceasta era o greºealã ce se pedepsea cu moartea. Sã dea ei
mãrturie falsã, înºelând oamenii ºi punându-ºi propriile vieþi în pericol? Nu-ºi
þinuserã ei straja cu vigilenþã neadormitã? Cum puteau ei sã stea înaintea
judecãþii, chiar ºi pentru bani, dacã depuneau mãrturie mincinoasã?

Pentru a aduce la tãcere mãrturia de care se temeau, preoþii au fãgãduit
siguranþa ostaºilor, spunând cã nici Pilat n-ar dori ca un asemenea raport sã
fie pus în circulaþie, aºa cum nu doreau nici ei. Soldaþii romani ºi-au vândut
iudeilor integritatea pentru bani.” Hristos, Lumina lumii, pg. 574, 575.
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Miercuri 13 aprilie

4. UCENICII ªI ÎNVIEREA LUI HRISTOS

a. Cum au reacþionat ucenicii când au auzit vestea bunã a învierii
lui Hristos ºi de ce? Luca 24:10-12; Ioan 20:9.

_______________________________________________________

„În timp ce Mântuitorul era în prezenþa lui Dumnezeu, primind daruri pentru
biserica Lui, ucenicii se gândeau la mormântul Sãu gol ºi plângeau ºi se jeleau.
Ziua care a fost o zi de bucurie pentru tot cerul era pentru ucenici o zi de incer-
titudine, confuzie ºi nedumerire. Faptul cã n-au crezut mãrturia femeilor
dovedeºte cât de mult scãzuse credinþa lor. Vestea învierii lui Hristos era atât
de diferitã de ce aºteptaserã ei, încât nu puteau crede în ea. Ei se gândeau cã
era prea bunã pentru a fi adevãratã.” Hristos, Lumina lumii, pg. 581.

„Necazurile pãreau sã vinã unul dupã altul. În ziua a ºasea a sãptãmânii
ei Îl vãzuserã pe Învãþãtorul lor cum murea; în ziua întâia a sãptãmânii
urmãtoare se vedeau lipsiþi de trupul Sãu ºi erau acuzaþi cã l-ar fi furat…

ªi tot timpul ei s-ar fi putut bucura de cunoºtinþa unui Mântuitor înviat. În
grãdinã, Maria stãtea plângând, în timp ce Isus era chiar lângã ea. Ochii ei
erau aºa de orbiþi de lacrimi, încât ea nu L-a putut recunoaºte. ªi inimile
ucenicilor erau aºa de pline de durere, încât nu credeau solia îngerilor ºi nici
chiar cuvintele lui Hristos Însuºi.” Ibid., pg. 582.

b. Cum poate sã se îmbunãtãþeascã atitudinea noastrã, care este
     adesea asemenea celei a Mariei? Ioan 20:11-13.
______________________________________________________

„Cât de mulþi mai fac încã ceea ce au fãcut aceºti ucenici! Cât de mulþi
repetã strigãtul disperat al Mariei: ‚Au luat pe Domnul … ºi nu ºtim unde L-au
pus’! La cât de mulþi le sunt spuse cuvintele Mântuitorului: ‚De ce plângi? Pe
cine cauþi?’ El este aproape de ei, dar ochii lor orbiþi de lacrimi nu-L recunosc.
El le vorbeºte, dar ei nu înþeleg.

O, dacã acele capete aplecate ar putea fi ridicate ºi dacã ochii ar putea fi
deschiºi pentru a-L privi, ca urechile sã poatã asculta glasul Sãu! ‚Mergeþi,
repede ºi spuneþi ucenicilor Lui cã a înviat.’ (Matei 28:7). Spuneþi-le sã nu se
uite la mormântul cel nou al lui Iosif, care a fost închis cu un bolovan ºi sigilat
cu sigiliul roman. Hristos nu este acolo. Nu priviþi la mormântul gol. Nu plângeþi
ca acei care sunt fãrã nãdejde ºi neajutoraþi. Isus trãieºte ºi fiindcã El trãieºte
ºi noi vom trãi. Din inimi pline de recunoºtinþã, de pe buze atinse cu focul sfânt,
sã rãsune cântecul plin de bucurie: Hristos a înviat!” Hristos, Lumina lumii,
pg. 582.



1919191919Lecþii biblice pentru Sabat,  Aprilie – Iunie 2005

Joi 14 aprilie

5. BENEFICIUL ÎNVIERII PENTRU NOI

a. Prin ce metodã a dezvãluit Isus ucenicilor Sãi copleºiþi de
emoþie profeþiile esenþiale pe care aveau nevoie sã le
înþeleagã? Luca 24:13-27.

______________________________________________________

b. Cât de ample sunt rezultatele învierii lui Hristos? 1 Corinteni
15:13-19, 51-58; 1 Tesaloniceni 4:13-18.

______________________________________________________

„Citim în Biblie despre învierea lui Hristos din morþi, dar ne purtãm noi
ca ºi când am crede acest lucru? Credem noi cã Isus este un Mântuitor viu,
cã El nu este în mormântul nou al lui Iosif, cu piatra cea mare rostogolitã în
faþa lui, ci cã a înviat din morþi ºi S-a înãlþat la cer, ca sã ducã robia roabã ºi
sã dea daruri bune oamenilor? El este acolo pentru a pleda cazurile noastre
în curþile cerului. El este acolo pentru cã avem nevoie de un prieten în curtea
cereascã, Unul care trebuie sã fie avocatul ºi mijlocitorul nostru. Deci sã ne
bucurãm de aceasta. Noi avem toate motivele pentru care sã-L lãudãm pe
Dumnezeu. Mulþi judecã starea lor religioasã dupã emoþiile lor; dar acesta
nu este un criteriu sigur. Viaþa noastrã creºtinã nu depinde de sentimentele
noastre, ci de prinderea noastrã fermã de cer. Trebuie sã credem cuvintele
lui Dumnezeu tocmai aºa cum El le-a rostit; trebuie sã-L credem pe Isus pe
cuvânt, sã credem cã El a venit sã-L reprezinte pe Tatãl ºi cã Tatãl, aºa cum
este reprezentat în Hristos, este prietenul nostru ºi cã El nu doreºte ca noi sã
pierim, altfel nu L-ar fi dat pe Fiul Sãu sã moarã ca jertfã pentru noi. Crucea
de la Calvar este un angajament veºnic pentru fiecare dintre noi cã
Dumnezeu doreºte ca noi sã fim fericiþi, nu doar în viaþa viitoare, ci ºi în
aceastã viaþã.” The Review and Herald,  8 martie 1892.

Vineri  15 aprilie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Ce impact a avut vestea cu privire la învierea lui Hristos asupra
ucenicilor?

2. În afarã de femei, cine altcineva a ajutat la rãspândirea veºtii bune?
3, Care a fost reacþia conducãtorilor iudei?
4. Care este rolul învierii lui Hristos în mântuirea noastrã?
5. Care este semnificaþia învierii lui Hristos pentru mine?
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       Lecþia 4 Sabat, 23 aprilie 2005
s.a. 20:09

Mijlocirea lui Hristos
„Cãci este un singur Dumnezeu ºi un singur mijlocitor între

Dumnezeu ºi oameni, omul Isus Hristos.” (1 Timotei 2:5).

„La Dumnezeu se vine prin Isus Hristos, Mijlocitorul, singura cale prin
care El iartã pãcatele.” Credinþa prin care trãiesc, pg. 102.

Recomandare pentru studiu: Marea luptã, pg. 422-430; 477-489.

Duminicã 17 aprilie

1. LUCRAREA LUI HRISTOS CHIAR ACUM

a. Ce face Hristos pentru poporul Sãu de la învierea ºi înãlþarea
Sa încoace? Evrei 7:25. ________________________________

„Cãpetenia Mântuirii noastre nu mijloceºte doar ca un simplu rugãtor, ci
ca un Biruitor care-ºi pretinde victoria…

Hristos S-a angajat sã fie înlocuitorul ºi garantul nostru ºi El nu neglijeazã
pe nimeni. Acela care n-a putut vedea fiinþele umane expuse la ruinã veºnicã
fãrã sã-ºi dea sufletul la moarte pentru ei, va privi cu milã ºi compasiune pe
orice suflet care înþelege cã nu se poate salva singur.

El nu va privi la nici un rugãtor tremurând fãrã a-l ridica. Acela care prin
propria Lui ispãºire a oferit omului un fond infinit de putere moralã, nu va da greº
în a folosi aceastã putere pentru noi.” Parabolele Domnului, pg. 120, 121.

„Dumnezeu nu poate sã ierte pãcatele cu preþul dreptãþii Sale, al
sfinþeniei ºi al adevãrului Sãu. Dar El iartã pãcatele ºi aceasta pe deplin. Nu
existã pãcate pe care El sã nu le ierte în Domnul Isus Hristos ºi prin El.”
Credinþa prin care trãiesc, pg. 102.

b. Ce ar trebui sã înþelegem atunci când ne gândim la mijlocirea
lui Hristos pentru noi? Evrei 10:7-13. ____________________

„Lucrarea lui Hristos în sanctuarul de sus, când Îºi prezintã propriul Sãu
sânge în fiecare moment înaintea tronului de milã, în timp ce face mijlocire
pentru noi, ar trebui sã facã o impresie deplinã asupra inimii, pentru ca noi sã
putem înþelege valoarea fiecãrui moment.” Sfaturi pentru lucrarea ªcolii
Sabatului, pg. 111 eng.
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Luni 18 aprilie

2. TEMELIA POCÃINÞEI NOASTRE

a. Cum putem fi siguri de acceptarea noastrã înaintea lui
Dumnezeu? Apocalipsa 5:8; 8:3,4. ______________________

______________________________________________________

„Dupã cum marele preot stropea sângele cald asupra tronului milei, în
timp ce norul înmiresmat de tãmâie se înãlþa înaintea lui Dumnezeu, tot astfel,
în timp ce noi ne mãrturisim pãcatele ºi invocãm eficacitatea sângelui ispãºitor
al lui Hristos, rugãciunile noastre trebuie sã se înalþe la cer, parfumate cu
meritele caracterului Mântuitorului nostru. În ciuda nevredniciei noastre, noi
trebuie sã ne amintim cã existã Cineva care poate lua pãcatul ºi care doreºte
mult sã-l salveze pe pãcãtos. Cu propriul Sãu sânge, El a plãtit pedeapsa
pentru toþi fãcãtorii de rele. El va îndepãrta orice pãcat recunoscut înaintea lui
Dumnezeu cu o inimã smeritã.” CBNT, pg. 302.

„Numai acel sânge este eficient. Numai el poate face ispãºire pentru
pãcatele noastre. Sângele singurului Fiu nãscut al lui Dumnezeu, este acela care
este de valoare pentru noi aºa încât sã ne putem apropia de Dumnezeu ºi numai
sângele Sãu este acela care ‚ridicã pãcatul lumii’. Dimineaþa ºi seara universul
ceresc priveºte fiecare familie care se roagã ºi îngerul cu tãmâia, care reprezintã
sângele ispãºirii, gãseºte intrare la Dumnezeu.” Ibid., pg. 302, 303.

b. Cum pot primi rãspuns rugãciunile noastre? Ioan 15:16.

_______________________________________________________

„Serviciile religioase, rugãciunile, lauda, mãrturisirea cu cãinþã a pãcatului
se ridicã de la adevãraþii credincioºi ca o tãmâie spre sanctuarul ceresc, dar,
trecând prin canalele corupte ale omenirii, ele sunt atât de întinate încât dacã
nu sunt curãþite prin sânge, ele nu pot fi de nici o valoare înaintea lui Dumnezeu.
Ele nu se ridicã în curãþie nepãtatã ºi dacã Mijlocitorul, care este la dreapta lui
Dumnezeu, nu prezintã ºi purificã totul prin neprihãnirea Lui, acestea nu sunt
acceptabile înaintea lui Dumnezeu. Toatã tãmâia de la corturile pãmânteºti
trebuie sã fie umezitã cu stropii curãþitori ai sângelui lui Hristos. El þine înaintea
Tatãlui cãdelniþa propriilor Sale merite în care nu este nici o urmã de
stricãciune pãmânteascã. El strânge în cãdelniþa Sa rugãciunile, lauda ºi
mãrturisirile poporului Sãu ºi împreunã cu acestea pune propria Sa neprihãnire
nepãtatã. Apoi, parfumatã cu meritele ispãºirii lui Hristos, tãmâia se ridicã
înaintea lui Dumnezeu pe deplin acceptabilã. Vor fi primite rãspunsuri pline de
har.” Selected Messages, bk.1, pg.344.
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Marþi 19 aprilie

3. ªTERGEREA PÃCATELOR

a. Care sunt condiþiile pentru ca pãcatele noastre sã fie ºterse?
Fapte 3:19; 1 Ioan 1:9. ________________________________

______________________________________________________

„O, sã trãim cu totul pentru Domnul ºi sã arãtãm printr-o viaþã bine
ordonatã ºi o umblare evlavioasã cã am fost cu Isus ºi cã suntem urmaºii Lui
blânzi ºi smeriþi. Trebuie sã lucrãm cât este ziuã, fiindcã atunci când va veni
noaptea de necaz ºi durere, va fi prea târziu sã lucrãm pentru Dumnezeu. Isus
este în templul Sãu cel sfânt ºi va accepta jertfele noastre, rugãciunile ºi
mãrturisirile greºelilor ºi pãcatelor noastre ºi va ierta toate pãcatele lui Israel,
pentru ca ele sã poatã fi ºterse înainte ca El sã pãrãseascã sanctuarul. Când
Isus pãrãseºte sanctuarul, atunci acei care sunt sfinþi ºi neprihãniþi vor fi ºi
mai departe sfinþi ºi neprihãniþi, cãci toate pãcatele lor vor fi atunci ºterse ºi ei
vor fi sigilaþi cu sigiliul viului Dumnezeu. Dar acei care sunt nedrepþi ºi întinaþi
vor fi tot nedrepþi ºi întinaþi; pentru cã atunci nu va mai fi nici un Preot în
sanctuar care sã le aducã sacrificiile, mãrturisirile ºi rugãciunile înaintea
tronului Tatãlui. De aceea, ce se face pentru salvarea sufletelor dinaintea
furtunii de mânie care vine, trebuie fãcut înainte ca Isus sã pãrãseascã Sfânta
Sfintelor din sanctuarul ceresc.” Experienþe ºi viziuni, pg. 25,26.

b. Care este rolul pocãinþei ºi mãrturisirii în raport cu ºtergerea
pãcatelor? Proverbele 28:13; Fapte 26:20.

______________________________________________________

„În timpul de strâmtorare, dacã poporul lui Dumnezeu ar avea pãcate
nemãrturisite care sã le aparã înainte în timp ce sunt torturaþi cu fricã ºi
spaimã, ei ar fi copleºiþi; disperarea le-ar nimici credinþa ºi ei n-ar avea
încredere sã pledeze înaintea lui Dumnezeu pentru eliberare. Dar, în timp ce
au un sentiment adânc al nevredniciei lor, ei nu vor avea de dat pe faþã rele
ascunse. Pãcatele lor vor fi fost ºterse prin sângele ispãºitor al lui Hristos ºi
ei nu pot sã ºi le aminteascã.” Patriarhi ºi profeþi, pg. 226.

„Trebuie sã aibã loc o reformã. Plugul adevãrului trebuie sã tragã brazde
adânci în inimile noastre mândre ºi sã rupã þarina naturilor noastre nesfinþite,
pentru ca Spiritul ºi iubirea lui Isus sã poatã fi sãdite în inimile noastre. Se
apropie cu grãbire timpul ºi fiecare lucrare va fi adusã curând la judecatã ºi
ori pãcatele noastre, ori numele noastre vor fi ºterse din Cartea Vieþii.” The
Youth’s Instructor, 13 ianuarie 1898.
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Miercuri 20 aprilie

4. POCÃINÞA

a. Ce este adevãrata pocãinþã? Daþi un exemplu. Psalmii 32:1-5;
51:1-7. _____________________________________________

„Pocãinþa include durere pentru pãcat ºi o abatere de la el. Noi nu vom
renunþa la pãcat dacã nu îi vedem pãcãtoºenia; pânã nu ne întoarcem cu
inima noastrã de la el, nu va fi nici o schimbare adevãratã în viaþã…

Dar când inima cedeazã influenþei Duhului Sfânt, conºtiinþa va fi trezitã
ºi pãcãtosul va înþelege ceva din adâncimea ºi sfinþenia legii sfinte a lui
Dumnezeu, temelia guvernãrii Sale în cer ºi pe pãmânt… Convingerea pune
stãpânire pe minte ºi pe inimã. Pãcãtosul are un sentiment al neprihãnirii lui
Iehova ºi simte spaima de a se înfãþiºa, în propria lui vinã ºi necurãþie,
înaintea Cercetãtorului de inimi. El vede iubirea lui Dumnezeu, frumuseþea
sfinþeniei, bucuria curãþiei; el doreºte sã fie curãþit ºi sã fie restaurat în
comuniunea cu Cerul.

Rugãciunea lui David dupã cãderea sa ilustreazã natura adevãratei
pãreri de rãu pentru pãcat. Pocãinþa lui era sincerã ºi profundã. Nu era nici
un efort de a-ºi diminua vina; nici o dorinþã de a scãpa de judecata cu care
era ameninþat nu-i inspira rugãciunea. David a vãzut enormitatea pãcãtuirii
sale, a vãzut întinarea sufletului sãu ºi îi era scârbã de pãcatul sãu. El nu se
ruga doar pentru iertare, ci pentru curãþie a inimii. El dorea bucuria sfinþeniei
– sã fie restaurat în armonie ºi comuniune cu Dumnezeu…

O pocãinþã ca aceasta este dincolo de ceea ce poate realiza propria
noastrã putere; ea este obþinutã numai de la Hristos, care S-a dus în înãlþime
ºi a dat daruri oamenilor.” Calea cãtre Hristos, pg. 23-25.

b. Care este rezultatul sigur al adevãratei pocãinþe? Daþi un
exemplu. Luca 19:9; Ezechiel 33:14,15. __________________

_______________________________________________________

„Zacheu… simþea cã era pãcãtos înaintea lui Dumnezeu. Totuºi ce a
auzit de la Isus a aprins speranþa în inima lui. Pocãinþa, reforma vieþii era
posibilã chiar ºi pentru el… Zacheu a început imediat sã urmeze convingerea
care pusese stãpânire pe el, ºi sã facã restituire acelora cãrora le greºise.”
Hristos, Lumina lumii, pg. 409.

„Nici o pocãinþã nu este adevãratã, dacã nu sãvârºeºte o reformã.
Neprihãnirea lui Hristos nu este o manta sub care sã se acopere pãcatul
nemãrturisit ºi nepãrãsit; ea este un principiu de viaþã care transformã
caracterul ºi controleazã purtarea. Sfinþenia înseamnã a fi cu totul pentru
Dumnezeu; ea este predarea întreagã a inimii ºi vieþii la principiile cerului
care sã locuiascã în ea.” Ibid., pg. 411.
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Joi 21 aprilie

5. MÃRTURISIRE ACCEPTABILÃ

a. Ce stã scris despre mãrturisire? Leviticul 5:5; Psalmii 32:5;
Iacov 5:16. _________________________________________

„Mãrturisirea pãcatului, fie publicã sau privatã, ar trebui sã fie simþitã
din toatã inima ºi sã fie exprimatã în mod liber. Ea nu trebuie sã fie scoasã
prin constrângere de la pãcãtos. Ea nu trebuie sã fie fãcutã într-un mod
superficial ºi nepãsãtor, sau stoarsã de la acei care nu au un sentiment al
caracterului urâcios al pãcatului…

Adevãrata mãrturisire are întotdeauna un caracter specific ºi recunoaºte
pãcate anumite. Ele pot fi de o asemenea naturã, încât sã fie aduse doar
înaintea lui Dumnezeu; pot fi rele care ar trebui mãrturisite indivizilor care
au suferit vãtãmare prin ele; sau pot fi de un caracter public ºi atunci ar
trebui mãrturisite în mod public. Dar toate mãrturisirile ar trebui sã fie clare
ºi la subiect, recunoscând chiar pãcatele de care sunteþi vinovaþi.” Calea
cãtre Hristos, pg. 38.

b. De ce nu vor mai fi de folos ºi de valoare mãrturisirile dupã în-
cheierea timpului de încercare? Luca 13:27,28. Daþi exemple.
Iosua 7:20,21; Matei 27:3,4. ___________________________

________________________________________________________

„Mãrturisirile vor fi fãcute de cãtre cei vinovaþi când vor sta înaintea
barei de judecatã a lui Dumnezeu, dupã ce fiecare caz a fost decis pentru
viaþã sau moarte. Consecinþele care vor rezulta pentru sine vor atrage de la
fiecare o recunoaºtere a pãcatului sãu. Aceasta va fi scoasã din suflet de un
sentiment teribil al osândei ºi de aºteptarea înfricoºatã a judecãþii. Dar
asemenea mãrturisiri nu-l pot salva pe pãcãtos…

Când vor fi deschise rapoartele cerului, judecãtorul nu va declara în
cuvinte vina omului, ci va arunca o privire pãtrunzãtoare ºi convingãtoare ºi
fiecare faptã ºi fiecare acþiune a vieþii vor fi imprimate în mod viu în memoria
fãcãtorului de rele.” Patriarhi ºi profeþi, pg. 570.

Vineri 22 aprilie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Ce poziþie ocupã Hristos în timp ce mijloceºte pentru poporul Sãu?
2. Care este singurul mod în care rugãciunile noastre pot primi rãspuns?
3. Ce trebuie sã facem pentru ca pãcatele noastre sã poatã fi ºterse?
4. Ce este adevãrata pocãinþã?
5. Ce mãrturisiri sunt acceptabile înaintea lui Dumnezeu?
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       Lecþia 5 Sabat, 30 aprilie 2005
s.a. 20:18

A-L cunoaºte pe Dumnezeu
„ªi viaþa veºnicã este aceasta: Sã Te cunoascã pe Tine, singurul

Dumnezeu adevãrat, ºi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.”
(Ioan 17:3).

„Cunoºtinþa de Dumnezeu, aºa cum este ea descoperitã în Hristos, este
cunoºtinþa pe care trebuie s-o aibã toþi mântuiþii. Aceasta este cunoºtinþa
care lucreazã transformarea caracterului. Primitã în viaþã, ea va re-crea
sufletul dupã chipul lui Hristos. Aceasta este cunoºtinþa pe care Dumnezeu
Îi invitã pe copiii Sãi s-o primeascã, pe lângã care toate celelalte lucruri sunt
deºertãciune ºi nimicnicie.” Istoria faptelor apostolilor, pg. 370.

Recomandare pentru studiu: Pe urmele Marelui Medic, pg. 349-364.

Duminicã 24 aprilie

1. ÎNÞELEPCIUNEA LUMEASCÃ

a. Ce stã scris despre înþelepciunea lumeascã? 1 Corinteni
1:19,20. ____________________________________________

„În mândria intelectului ºi înþelepciunii umane se poate gãsi motivul pentru
care solia evangheliei a avut relativ puþin succes între atenieni. Oamenii
înþelepþi din punct de vedere lumesc, care vin la Hristos ca sãrmani pãcãtoºi
pierduþi, vor deveni înþelepþi pentru mântuire; dar acei care vin ca oameni
distinºi, proslãvindu-ºi propria lor înþelepciune, nu vor primi lumina ºi cunoºtinþa
pe care numai El o poate da.” Istoria faptelor apostolilor, pg. 186.

„Mulþi dintre cei mai mari învãþaþi ºi oameni de stat, cei mai eminenþi
oameni ai lumii, se vor abate în aceste zile de la luminã, fiindcã lumea, în
înþelepciunea ei, nu-L cunoaºte pe Dumnezeu.” Ibid., pg. 187.

b. Ce efort special ar trebui sã facem pentru oamenii învãþaþi?
Matei 22:9. _________________________________________

„Servii lui Dumnezeu trebuie sã foloseascã orice ocazie pentru a transmite
adevãrul acestor oameni [eminenþi]. Unii îºi vor recunoaºte ignoranþa în
lucrurile lui Dumnezeu ºi îºi vor ocupa locul ca învãþãcei umili la picioarele lui
Isus, Învãþãtorul Maestru.” Istoria faptelor apostolilor, pg. 187.
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Luni 25 aprilie

2. ADEVÃRATA ÎNÞELEPCIUNE

a. Ce ne învaþã Scriptura despre adevãrata înþelepciune?
Proverbele 1:2,3,5,7; Ieremia 9:23, 24.

______________________________________________________
b. Unde putem gãsi aceastã adevãratã înþelepciune? Isaia 34:16;

1 Corinteni 1:22-25, 30. _______________________________

„Nu existã nici o ramurã de activitate legitimã pentru care Biblia sã nu
ofere o pregãtire esenþialã. Principiile ei de hãrnicie, cinste, chibzuinþã,
cumpãtare ºi puritate sunt secretul adevãratului succes. Aceste principii,
aºa cum sunt ele prezentate în cartea Proverbelor, constituie un tezaur al
înþelepciunii practice.” Educaþia, pg. 113.

c. Ce ar trebui sã avem în minte atunci când cãutãm o asemenea
înþelepciune? Romani 11:33. ___________________________

______________________________________________________

„Noi nu putem niciodatã sã-L gãsim pe Dumnezeu cãutându-L. Nu trebuie
sã încercãm sã ridicãm cu mâna încumetatã perdeaua în spatele cãreia El Îºi
ascunde maiestatea… Putem sã înþelegem pânã acum procedura Sa cu noi ºi
motivele de care El este determinat, pentru ca sã putem discerne iubirea ºi
mila nemãsuratã, unitã cu puterea infinitã. Tatãl nostru din cer porunceºte
toate lucrurile cu înþelepciune ºi neprihãnire ºi noi nu trebuie sã fim
nesatisfãcuþi ºi neîncrezãtori, ci sã ne aplecãm cu o supunere plinã de respect.
El ne va descoperi  din scopurile Sale atât cât este spre binele nostru sã
cunoaºtem ºi dincolo de aceasta trebuie sã ne încredem în mâna atotputernicã,
în inima care este plinã de iubire.” Marea luptã, pg. 526.

d. Ce ne calificã sã primim acea înþelepciune pe care Dumnezeu
doreºte ca noi s-o avem? Psalmii 25:9. ___________________

______________________________________________________

„Biblia este încã doar puþin înþeleasã. Un studiu de o viaþã întreagã al
descoperirilor ei sacre, asociat cu rugãciune, va lãsa totuºi multe lucruri
neexplicate. Este nevoie de miºcãrile adânci ale Duhului lui Dumnezeu
pentru a opera asupra inimii modelarea caracterului, pentru a deschide
comunicarea între Dumnezeu ºi suflet, înainte ca adevãrurile adânci sã fie
dezlegate.” Sfaturi pentru scriitori ºi editori, pg. 82 eng.
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Marþi 26 aprilie

3. CUNOSCÂNDU-L PE TATÃL

a. Ce este esenþial pentru noi pentru a-L cunoaºte pe Dumnezeu?
Ieremia 24:7; Ioan 3:3,5. ______________________________

„Influenþa rafinatoare a harului lui Dumnezeu schimbã dispoziþia naturalã
a omului. Cerul nu ar fi de dorit pentru cei care gândesc în mod firesc;
inimile lor naturale nesfinþite nu ar simþi nici o atracþie pentru acel loc curat
ºi sfânt ºi, dacã ar fi posibil pentru ei sã intre, ei n-ar gãsi acolo nimic care sã
li se potriveascã. Înclinaþiile care controleazã inima naturalã trebuie sã fie
supuse prin harul lui Hristos, înainte ca omul cãzut sã poatã intra în cer ºi sã
se bucure de societatea îngerilor curaþi ºi sfinþi. Când omul moare faþã de
pãcat ºi este trezit la o nouã viaþã în Hristos, iubirea divinã îi umple inima;
înþelegerea lui este sfinþitã, el bea dintr-un izvor inepuizabil de bucurie ºi
cunoºtinþã, ºi lumina zilei veºnice îi modeleazã calea, pentru cã Lumina vieþii
este în continuu cu el.” Istoria faptelor apostolilor, pg. 212.

b. Cum putem ajunge la o cunoaºtere a lui Dumnezeu? Matei
11:27; Ioan 1:18. ____________________________________

„Numai cunoscându-L pe Dumnezeu aici, putem sã ne pregãtim pentru
a-L întâlni la venirea Lui.” In Heavenly Places, pg. 250.

„Lumea, în înþelepciunea ei, nu-L cunoaºte pe Dumnezeu. Mulþi au vorbit
în mod elocvent despre El, dar presupusa lor raþiune sãnãtoasã, argumentele
lor subtile, nu îi aduc pe oameni mai aproape de El, fiindcã ei înºiºi nu se aflã
într-o legãturã vitalã cu El… O cunoaºtere corectã a lui Dumnezeu nu este
un raport din auzite, ci o cunoaºtere inteligentã, din experienþã….

Numai cunoscându-L pe Hristos Îl putem cunoaºte pe Dumnezeu.” The
Review and Herald, 20 iulie 1897.

„Hristos este descoperirea desãvârºitã a lui Dumnezeu. Acei care doresc
sã-L cunoascã pe Dumnezeu sã studieze lucrarea ºi învãþãtura lui Hristos.
Acelora care Îl primesc ºi cred în El, El le dã putere sã se facã fii ai lui
Dumnezeu.” Schiþe din viaþa lui Ellen G. White, pg. 94 eng.

„Cerurile sunt pline de binecuvântãri bogate ºi este privilegiul nostru de
a avea bucuria lui Hristos în noi, pentru ca bucuria noastrã sã fie deplinã. Noi
nu avem pentru cã nu cerem sau pentru cã nu ne rugãm cu credinþã, crezând
cã vom fi binecuvântaþi cu influenþa specialã a Duhului Sfânt. Cãutãtorului
adevãrat al lui Hristos îi sunt împãrtãºite, prin intermediul lui Hristos,
influenþele speciale ale Duhului Sfânt, pentru ca primitorul sã poatã împãrtãºi
o cunoºtinþã a adevãrului mântuitor.” The Sabbath School Worker, 1
februarie 1896.
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Miercuri 27 aprilie

4. CUNOSCÂNDU-L PE ISUS HRISTOS

a. De ce este de o importanþã vitalã cultivarea unei cunoaºteri a
lui Hristos? Ioan 14:9. ________________________________

________________________________________________________

„ ‚Viaþa veºnicã este aceasta,’ declara Hristos, ‚sã Te cunoascã pe Tine,
singurul Dumnezeu adevãrat, ºi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu’ (Ioan
17:3). Aceste cuvinte înseamnã mult. Numai prin cunoaºterea lui Hristos Îl
putem cunoaºte pe Dumnezeu. Trimisul lui Dumnezeu îi cheamã pe toþi sã
asculte la aceste cuvinte. Ele sunt cuvintele lui Dumnezeu ºi toþi ar trebui sã le
asculte; fiindcã dupã ele vor fi judecaþi. A-L cunoaºte pe Hristos într-un mod
mântuitor înseamnã a fi vitalizat printr-o cunoºtinþã spiritualã, a practica
cuvintele Sale. Fãrã aceasta, toate celelalte lucruri sunt fãrã valoare.

Hristos a venit în aceastã lume pentru a-L descoperi pe Tatãl. Ce rãbdare,
ce duioºie îndurãtoare, ce compasiune divinã, ce putere a scopului a manifestat
El! El n-a slãbit, nici nu S-a lãsat descurajat. El era întruparea curãþiei ºi iubirea
Sa era fãrã egal. La fiecare pas El a practicat tãgãduirea ºi jertfirea de sine.
În moartea Lui, El a fost descoperirea împãcãrii între Dumnezeu ºi om. Luând
asupra Sa natura noastrã, El S-a legat de noi prin veacurile veºnice. El este
reprezentantul ºi capul nostru. El reprezintã neamul omenesc înaintea lui
Dumnezeu, purtând încã, ºi pentru totdeauna natura noastrã omeneascã. El
pledeazã înaintea Tatãlui neprihãnirea desãvârºitã a tuturor acelora care-L
acceptã.” The Signs of the Times, 27 ianuarie 1898.

b. Ce trebuie sã implice cunoaºterea noastrã de Hristos?
1 Corinteni 1:24,30. __________________________________

„A vorbi despre religie într-un mod obiºnuit, a te ruga fãrã foame a
sufletului ºi fãrã credinþã vie nu ajutã la nimic. O credinþã cu numele în Hristos,
care-L acceptã doar ca Mântuitor al lumii, nu poate aduce vindecare sufletului.
Credinþa care este spre mântuire nu este doar un mijloc intelectual al
adevãrului. Acela care aºteaptã dupã cunoºtinþa deplinã înainte de a exercita
credinþã, nu poate primi binecuvântare de la Dumnezeu. Nu este suficient sã
credem despre Hristos; noi trebuie sã credem în  El. Singura credinþã care ne
va folosi este aceea care-L îmbrãþiºeazã pe El ca Mântuitor personal, care îºi
însuºeºte pentru noi meritele Sale. Mulþi þin credinþa ca pe o pãrere. Credinþa
mântuitoare este un lucru prin care acei care-L primesc pe Hristos intrã în
relaþie de legãmânt cu Dumnezeu. Credinþa adevãratã este viaþã. O credinþã
vie înseamnã o creºtere a vigorii, o încredere puternicã, prin care sufletul
devine o putere cuceritoare.” Hristos, Lumina lumii, pg. 251, 252.
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Joi 28 aprilie

5. ÎNÞELEPCIUNEA DIVINÃ ÎN CONTRAST CU CEA OMENEASCÃ

a. Cum comparã apostolul Pavel înþelepciunea divinã cu înþelep-
ciunea omeneascã? 1 Corinteni 1:18-21. _________________

______________________________________________________

„Fiecãruia dintre noi Dumnezeu ne-a încredinþat lucruri sfinte pentru
care El ne socoteºte rãspunzãtori. El doreºte ca omul sã fie educat în aºa fel
încât sã-ºi dezvolte puterile mintale ºi morale, pentru ca sã poatã avea o
minte bine echilibratã ºi un caracter simetric. Dar educaþia singurã nu-l va
pregãti sã rãspundã la scopul creãrii sale. El are nevoie de harul lui
Dumnezeu ºi ajutorul divin aºteaptã ca el sã-l cearã. Puterea divinã unitã cu
efortul omenesc îl va face în stare sã facã bine ºi sã-L proslãveascã pe
Creatorul sãu.” The Signs of the Times, 3 aprilie 1884.

b. De ce atât de puþini oameni învãþaþi acceptã adevãrata
evanghelie? 1 Corinteni 1:25-31; Matei 11:25,26.

„Din pricina mândriei ºi ambiþiei copiilor oamenilor, Dumnezeu a ales sã
îndeplineascã faptele Sale puternice prin cele mai simple ºi umile mijloace.
Nu oamenii pe care lumea îi onoreazã ca fiind mari, talentaþi sau strãluciþi
sunt aceia pe care-i alege Dumnezeu. El îi alege pe acei care vor lucra cu
blândeþe ºi simplitate, recunoscându-L pe El ca ºi conducãtor al lor ºi sursã
a puterii lor. El doreºte ca noi sã facem din El protectorul ºi ghidul nostru în
toate îndatoririle ºi treburile vieþii.

Maiestatea cerului lucreazã prin cine doreºte. Providenþa Sa alege uneori
cele mai umile instrumente pentru a face cea mai mare lucrare, fiindcã
puterea Sa este descoperitã prin slãbiciunea oamenilor. Noi avem standardul
nostru de evaluare ºi dupã el declarãm un lucru ca fiind mare ºi un altul mic;
dar Dumnezeu nu apreciazã dupã standardele oamenilor; El nu-ºi gradeazã
scara dupã a lor. Noi nu trebuie sã presupunem cã ceea ce este mare pentru
noi trebuie sã fie mare ºi pentru Dumnezeu, ºi ce este mic pentru noi trebuie
sã fie mic ºi pentru El.” The Signs of the Times, 14 iulie 1881

Vineri 29 aprilie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Care este temelia înþelepciunii false?
2. Cum putem fi înþelepþi înaintea lui Dumnezeu?
3. Ce fel de cunoºtinþã putem avea despre Dumnezeu?
4. Cum putem sã-L cunoaºtem pe Dumnezeu?
5. Care este principala distincþie între înþelepciunea falsã ºi cea adevãratã?
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Darul
Sabatului întâi

pentru Saskatchewan,
Canada

Sabat, 7 mai 2005

Saskatchewan este coºul de pâine al
Canadei. Aceastã provincie vesticã produce suficient grâu ºi alte cereale în
fiecare an pentru a hrãni de mai multe ori populaþia Canadei.

Înainte de a-ºi dobândi statutul de provincie în 1905, Saskatchewan era
un teritoriu care a cunoscut venirea multor imigranþi europeni, în special din
Scandinavia, Rusia ºi Ucraina. Aceste comunitãþi etnice joacã încã un rol
important în dezvoltarea provinciei Saskatchewan.

Lucrarea de Reformã a fost stabilitã de multe decade în provinciile
vestice ale Canadei, dar pe o scarã foarte redusã. De curând, o creºtere
mare a interesului a rezultat în nevoia de a promova mai departe evanghelia
în aceastã parte a lumii. Darul vostru va fi folosit pentru a dezvolta lucrarea
evangheliei ºi facilitãþile necesare pentru a ajunge la noi suflete. Dupã ce a
examinat diferitele provincii din Câmpul misionar al Canadei de Vest,
Departamentul ªcolii de Sabat a ajuns la concluzia cã Saskatchewan are
cea mai mare nevoie de dezvoltare.

„Poporul lui Dumnezeu are înainte o mare lucrare de fãcut, o lucrare
care trebuie sã se ridice în continuu la o proeminenþã ºi mai mare. Eforturile
noastre în direcþia misionarã trebuie sã devinã ºi mai extinse. Trebuie fãcutã
o lucrare mult mai amplã decât s-a fãcut pânã acum, înainte de cea de-a
doua venire a Domnului nostru Isus Hristos. Poporul lui Dumnezeu nu
trebuie sã înceteze cu lucrul sãu, pânã când nu a înconjurat lumea.”
Testimonies, vol. 6, pg. 22.

„Biserica lui Hristos de pe pãmânt a fost organizatã pentru scopuri
misionare ºi Domnul doreºte sã vadã întreaga bisericã gãsind cãi ºi mijloace
prin care cel de sus ºi cel de jos, bogat ºi sãrac, sã poatã auzi solia adevãrului.
Nu sunt chemaþi toþi pentru a lucra personal în câmpuri strãine, dar toþi pot
face ceva prin rugãciunile ºi darurile lor pentru a ajuta lucrarea misionarã.”
Ibid., pg. 27.

David Zic, Directorul Departamentului ªcolii de Sabat
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       Lecþia 6 Sabat, 7 mai 2005
s.a. 20:26

Harul
„ªi Cuvântul S-a fãcut trup ºi a locuit printre noi, (ºi noi am

privit slava Lui, ca slava singurului nãscut din Tatãl) plin de har ºi
de adevãr… ªi din plinãtatea lui am primit cu toþii, har dupã har…
Fiindcã legea a fost datã prin Moise, dar harul ºi adevãrul au venit
prin Isus Hristos” (Ioan 1:14,16,17).

„Acei care lucreazã pentru suflete trebuie sã ajungã la o cunoºtinþã mai
adâncã, mai clarã ºi mai deplinã a lui Dumnezeu decât poate fi dobânditã
prin eforturi obiºnuite. Ei trebuie sã punã toate energiile lor în lucrare pentru
Maestrul. Ei sunt angajaþi într-o chemare înaltã ºi sfântã ºi dacã vor câºtiga
suflete pentru cel care i-a angajat, ei trebuie sã se prindã cu putere de
Dumnezeu, primind zilnic har ºi putere de la Sursa a toatã binecuvântarea.”
Istoria faptelor apostolilor, pg. 159.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg.120-126.

Duminicã 1 mai

1. ÎNÞELEGÂND HARUL

a. Ce este harul? Ioan 1:14-17. ____________________________

_______________________________________________________

„Harul este o favoare nemeritatã ºi credinciosul este îndreptãþit fãrã
vreun merit al sãu propriu, fãrã vreun lucru pe care sã-l ofere lui Dumnezeu.
El este îndreptãþit prin rãscumpãrarea care este în Isus Hristos, care stã în
curþile cereºti ca înlocuitor ºi garant al pãcãtosului.” Harul uimitor al lui
Dumnezeu, pg. 182 eng.

b. Cui îi este oferit harul lui Dumnezeu? Tit 2:11. _____________

______________________________________________________

„În sfatul cerului s-a fãcut prevederea ca oamenii, chiar pãcãtoºi fiind, sã
nu piarã în neascultare, ci, prin credinþã în Hristos ca înlocuitor ºi garant al lor,
sã poatã deveni aleºi ai lui Dumnezeu, predestinaþi sã fie adoptaþi la Sine ca ºi
copii prin Isus Hristos, dupã buna plãcere a voii Lui. Dumnezeu doreºte ca toþi
oamenii sã fie salvaþi; cãci s-au luat mãsuri ample prin darea singurului Sãu
Fiu, pentru a plãti preþul de rãscumpãrare al omului.” Credinþa prin care
trãiesc, pg. 157.
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Luni 2 mai

2. SCOPUL HARULUI

a. Care este principalul scop al harului lui Dumnezeu? Efeseni
2:8; Fapte 15:11. _____________________________________

„Domnul a vãzut starea noastrã cãzutã; El a vãzut nevoia noastrã de har
ºi, fiindcã a iubit sufletele noastre, El ne-a dat harul ºi pacea. Harul înseamnã
favoare pentru unul care nu este vrednic, pentru unul care este pierdut.
Faptul cã suntem pãcãtoºi, în loc de a ne izola de mila ºi iubirea lui
Dumnezeu, face din exercitarea iubirii Sale faþã de noi o necesitate pozitivã,
pentru ca sã putem fi salvaþi.” Selected Messages, bk.1, pg. 347.

b. Cine are nevoie de har? 1 Timotei 1:15.
______________________________________________________

„Fãrã harul lui Hristos, pãcãtosul se aflã într-o stare deznãdãjduitã; nimic
nu se poate face pentru el; dar prin harul divin se acordã omului putere
supranaturalã ºi aceasta lucreazã în minte, în inimã ºi în caracter. Prin
împãrtãºirea harului lui Hristos, pãcatul este vãzut în natura lui urâtã ºi este
în cele din urmã scos afarã din templul sufletului. Prin har suntem aduºi în
pãrtãºie cu Hristos, pentru a fi asociaþi cu El în lucrarea de mântuire.
Credinþa este condiþia cu care Dumnezeu a gãsit cu cale sã fãgãduiascã
pãcãtoºilor iertarea; nu cã ar fi vreo virtute în credinþã, prin care mântuirea
sã fie meritatã, ci fiindcã credinþa se poate prinde de meritele lui Hristos,
remediul oferit pentru pãcat. Credinþa poate prezenta ascultarea desãvârºitã
a lui Hristos în locul pãcãtuirii ºi încãlcãrilor pãcãtosului. Când pãcãtosul
crede cã Hristos este Mântuitorul sãu personal, atunci, conform
fãgãduinþelor Sale care nu dau greº, Dumnezeu îi iartã pãcatul ºi-l
îndreptãþeºte fãrã platã. Sufletul pocãit înþelege cã îndreptãþirea lui vine
pentru cã Hristos, ca Înlocuitor ºi Garant al sãu, a murit pentru el, ºi este
ispãºirea ºi neprihãnirea sa.” Faith and Works, pg. 100.

c.  Ce gând pãtrunzãtor dintr-o înregistrare în agenda sorei White
se referã la noi toþi? __________________________________

„Astãzi a fost o zi de nedumerire ºi încercãri. Simþim profund nevoia noastrã
de harul lui Dumnezeu. Aceste mici încercãri sunt mai greu de suportat decât
necazuri mari. Voi învãþa vreodatã sã fiu rãbdãtoare în mod desãvârºit în faþa
încercãrilor minore? ªtiu cã voi fi ispititã ºi încercatã pânã când eul va fi ascuns
în Isus. Rugãciunea mea serioasã faþã de Dumnezeu este zilnic pentru harul
divin de a împlini voinþa Lui.” Manuscript Releases, vol. 20, pg. 209.
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Marþi 3 mai

3. HARUL – PUTERE PENTRU TRANSFORMARE

a. Cum putem birui pãcatul? Romani 6:14. __________________

______________________________________________________

„Înaintea pãcãtosului este prezentatã posibilitatea minunatã de a fi
asemenea lui Hristos, ascultãtor de toate principiile legii. Dar de la sine omul
este cu totul neînstare sã atingã aceastã condiþie. Sfinþenia pe care o declarã
cuvântul lui Dumnezeu cã trebuie s-o aibã înainte de a putea fi mântuit este
rezultatul lucrãrii harului divin, când acesta se apleacã cu supunere înaintea
disciplinei ºi influenþelor înfrânãtoare ale Spiritului adevãrului. Ascultarea
omului poate fi fãcutã desãvârºitã numai prin tãmâia neprihãnirii lui Hristos,
care umple de mireasmã fiecare act de ascultare. Partea creºtinului este de a
persevera în biruirea oricãrei greºeli. El trebuie sã se roage în mod constant
Mântuitorului pentru ca acesta sã vindece problemele sufletului sãu bolnav de
pãcat. El nu are înþelepciunea sau puterea de a birui; acestea aparþin Domnului
ºi El le dã acelora care în umilinþã ºi pocãinþã Îl cautã pentru ajutor.

Lucrarea de transformare de la starea nesfântã la sfinþire este una
continuã. Zi de zi, Dumnezeu lucreazã pentru sfinþirea omului ºi omul trebuie
sã coopereze cu El, depunând eforturi perseverente pentru cultivarea
obiceiurilor corecte. El trebuie sã adauge har peste har ºi când lucreazã astfel
în planul adunãrii, Dumnezeu lucreazã pentru el în planul înmulþirii. Mântuitorul
nostru este întotdeauna gata sã asculte ºi sã rãspundã la rugãciunea inimii
pocãite ºi harul ºi pacea sunt înmulþite pentru cei credincioºi ai Sãi. El le dã cu
bucurie binecuvântãrile de care au nevoie în lupta lor împotriva relelor care au
pus stãpânire pe ei.” Istoria faptelor apostolilor, pg. 416.

b. Ce este fãgãduit tuturor acelora care se predau lui Hristos?
Romani 8:37. _______________________________________

_______________________________________________________

„Singura siguranþã pentru tineretul din acest veac de stricãciune este de
a face din Dumnezeu încrederea lor. Fãrã ajutor divin ei nu vor fi în stare sã
controleze pasiunile ºi poftele omeneºti. În Hristos se aflã tocmai ajutorul de
care au nevoie, dar cât de puþini vor sã vinã la El pentru acel ajutor. Isus a
spus când era pe pãmânt: ‚Nu vreþi sã veniþi la Mine, ca sã aveþi viaþã.’ În
Hristos toþi pot birui. Puteþi spune împreunã cu apostolul: ‚În toate aceste
lucruri suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit.’ Din nou:
‚Dar eu mã port aspru cu trupul meu ºi îl þin în stãpânire.’ (Ioan 5:40; Romani
8:37; 1 Corinteni 9:27).” Îndrumarea copilului, pg. 362.
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Miercuri 4 mai

4. CREªTINI RODITORI

a. Care este rodul creºtinului ºi cum este produs acesta?
Galateni 5:22, 23; 2 Corinteni 9:8. ______________________

______________________________________________________

„Rugãciunea creºtinului viu va fi ‚sã fiu umplut de cunoºtinþa voii Sale, în
toatã înþelepciunea ºi înþelegerea spiritualã, pentru ca sã pot umbla într-un chip
vrednic de Domnul, fiind plãcut tuturor, fiind roditor în orice faptã bunã ºi
crescând în cunoºtinþa lui Dumnezeu, întãrit cu toatã puterea, dupã puterea Sa
glorioasã, pentru toatã rãbdarea ºi îndelungã rãbdarea, cu bucurie;’ ‚În care
sunt ascunse toate comorile înþelepciunii ºi cunoºtinþei’ (Coloseni 1:9-11; 2:3).

Aici este adevãrata cunoºtinþã, care ar trebui sã fie doritã ºi posedatã de
fiecare creºtin. Aceastã cunoºtinþã nu va duce la lipsã de evlavie. Ea nu va
dãrâma fiinþa, nu va aduce nori întunecoºi asupra minþii; ci va împãrtãºi
bucurii substanþiale ºi adevãrata fericire. Aceastã înþelepciune este divinã ºi
curge neîncetat dintr-un izvor curat care dã pace, bucurie ºi sãnãtate.” Un
apel cãtre mame, pg. 32 eng.

b. Ce ne face în stare sã aducem rod în continuu? Ioan 15:5.
______________________________________________________

„Dupã cum altoiul primeºte viaþã când este unit cu viþa, tot astfel
pãcãtosul se împãrtãºeºte de natura divinã când se uneºte cu Hristos. Omul
mãrginit este unit cu Dumnezeul infinit. Când suntem uniþi astfel, cuvintele
lui Hristos rãmân în noi ºi nu suntem animaþi de sentimente spasmodice, ci
de un principiu viu ºi durabil. Trebuie sã meditãm la cuvintele lui Hristos, sã
le preþuim ºi sã le pãstrãm ca pe o comoarã în inima noastrã. Ele nu ar trebui
repetate papagaliceºte, fãrã sã gãseascã loc în memorie ºi fãrã sã aibã vreo
influenþã asupra inimii ºi a vieþii.

Dupã cum mlãdiþa trebuie sã rãmânã în viþã pentru a dobândi seva dãtãtoare
de viaþã, care o face sã înfloreascã, tot astfel acei care-L iubesc pe Dumnezeu
ºi pãzesc toate cuvintele Sale trebuie sã rãmânã în iubirea Sa. Fãrã Hristos nu
putem supune nici mãcar un singur pãcat sau sã biruim cea mai micã ispitã.
Mulþi au nevoie de Spiritul lui Hristos ºi de puterea Lui pentru a le lumina
înþelegerea, la fel de mult cum orbul Bartimeu avea nevoie de vederea lui
naturalã. ‚Dupã cum mlãdiþa nu poate sã aducã rod dacã nu rãmâne în viþã, tot
la fel nici voi nu puteþi aduce rod dacã nu rãmâneþi în Mine’ (Ioan 15:5). Toþi acei
care sunt cu adevãrat în Hristos vor experimenta avantajul acestei uniri. Tatãl îi
acceptã în Cel Prea Iubit ºi ei devin beneficiarii grijii Sale duioase ºi iubitoare.
Aceastã legãturã cu Hristos va rezulta în curãþirea inimii ºi într-o viaþã
circumspectã ºi într-un caracter nevinovat.” Testimonies, vol. 4, pg. 366.



3535353535Lecþii biblice pentru Sabat,  Aprilie – Iunie 2005

Joi 5 mai

5. CRESCÂND ÎN HAR

a. Cum pot credincioºii sã creascã în har? 2 Petru 1:2,3; 3:18.
______________________________________________________

„Este dorinþa Domnului ca urmaºii Sãi sã creascã în har, pentru ca
iubirea lor sã abunde tot mai mult ºi pentru ca ei sã fie umpluþi de roadele
neprihãnirii, care sunt prin Isus Hristos, spre lauda ºi slava lui Dumnezeu…

Unul din planurile divine pentru creºtere este împãrtãºirea. Creºtinul
trebuie sã câºtige putere întãrindu-i pe alþii. ‚Acela care udã va fi el însuºi
udat’ (Proverbele 11:25). Aceasta nu este doar o fãgãduinþã; ea este o lege
divinã, o lege prin care Dumnezeu doreºte ca fluviile de binefacere,
asemenea apelor de la mare adâncime sã fie pãstrate într-o circulaþie
constantã, curgând în continuu înapoi la sursa lor. În împlinirea acestei legi
este secretul creºterii spirituale.” The Signs of the Times, 12 iunie 1901.

b. Ce trebuie sã facem pentru a creºte în harul lui Dumnezeu?
Psalmii 119:105; 1 Tesaloniceni 5:17; Proverbele 4:23.

______________________________________________________

„Pãzirea cu grijã a inimii este esenþialã pentru o creºtere sãnãtoasã în
har.” Înalta noastrã chemare, pg. 161 eng.

„Cum este posibil sã creºtem în har? Este posibil pentru noi doar când ne
golim inimile de eu ºi le prezentãm Cerului, pentru a fi modelate dupã Modelul
divin. Noi putem avea o legãturã cu canalul viu de luminã; putem fi învioraþi cu
roua cereascã ºi torentele Cerului sã coboare asupra noastrã. Când ne însuºim
binecuvântãrile lui Dumnezeu, vom putea sã primim o mãsurã mai mare din
harul Sãu. Când învãþãm sã rezistãm ca ºi când L-am vedea pe Acela care
este nevãzut, vom fi schimbaþi dupã chipul lui Hristos. Harul lui Hristos nu ne
va face mândri, nu ne va face sã fim înãlþaþi în sine, ci vom deveni blânzi ºi
smeriþi cu inima.” The Signs of the Times, 16 ianuarie 1893.

Vineri 6 mai

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Ce este harul ºi cui îi este oferit?
2. Care este starea omului fãrã harul lui Dumnezeu?
3. Cum putem fi noi biruitori?
4. Care este rezultatul harului lui Dumnezeu în viaþa noastrã?
5. Ce este esenþial pentru creºterea noastrã în har?
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Lecþia 7 Sabat, 14 mai 2005
s.a. 20:34

Credinþa
„Cãci mie nu mi-e ruºine de evanghelia lui Hristos; cãci ea este

puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecãruia care crede; mai
întâi a iudeului ºi apoi a grecului. Cãci în ea este descoperitã o
neprihãnire, pe care o dã Dumnezeu, prin credinþã ºi care duce la
credinþã, dupã cum este scris: ‚Dreptul va trãi prin credinþã’.”
(Romani 1:16,17).

„Hristos n-a cedat, nici nu S-a lãsat descurajat; ºi ucenicii trebuia sã
manifeste o credinþã de aceeaºi naturã durabilã. Ei trebuia sã lucreze dupã cum
a lucrat El, bazându-se pe El pentru putere. Deºi calea lor avea sã fie
obstrucþionatã prin aparente imposibilitãþi, totuºi, prin harul Sãu, ei trebuia sã
meargã înainte, fãrã a se lãsa cuprinºi de disperare pentru nici un motiv ºi
sperând totul.” Istoria faptelor apostolilor, pg. 14.

Recomandare pentru studiu: Educaþia, pg. 213-219.

Duminicã 8 mai

1. CREDINÞA MÂNTUITOARE

a. Care este definiþia biblicã a credinþei? Evrei 11:1. __________
______________________________________________________

„Putem avea mântuirea lui Dumnezeu în familiile noastre; dar trebuie sã
credem în ea, sã trãim pentru ea ºi sã avem o credinþã ºi încredere durabilã
în Dumnezeu.” Îndrumarea copilului, pg. 375.

„Rugãciunea vameºului a fost ascultatã, pentru cã ea manifesta
dependenþa care se prindea de Atotputernicie. Pentru vameº, eul nu pãrea a
fi altceva decât ruºine. Aºa trebuie sã fie vãzut de cãtre toþi acei care-L
cautã pe Dumnezeu. Prin credinþã – o credinþã care renunþã la orice
încredere de sine – petiþionarul în nevoie trebuie sã se prindã de puterea
infinitã.” Parabolele Domnului, pg. 122.

b. Ce stã scris despre crearea universului? Evrei 11:3; Psalmii
33:6,9. _____________________________________________

„Dumnezeu a vorbit, ºi cuvintele Sale au creat faptele Sale în lumea
naturalã. Creaþiunea lui Dumnezeu este un rezervor de mijloace pregãtite
pentru ca El sã le angajeze pentru a-I împlini voia.” CBVT, pg. 7.
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Luni 9 mai

2. BIRUITORI PRIN CREDINÞÃ

a. Ce este raportat despre Abel? Geneza 4:4; Evrei 11:4.
______________________________________________________
______________________________________________________

„În fiecare jertfã adusã lui Dumnezeu, noi trebuie sã recunoaºtem acest
mare dar, singurul care poate face serviciul nostru acceptabil înaintea Lui.
Când Abel a oferit pe întâiul nãscut al turmei, el L-a recunoscut pe
Dumnezeu, nu doar ca pe Dãtãtorul binecuvântãrilor sale vremelnice, ci ºi
ca pe Cel care L-a dat pe Mântuitorul. Darul lui Abel era cel mai ales pe
care îl putea aduce; fiindcã era pretenþia specificã a lui Dumnezeu. Dar
Cain a adus doar rodul pãmântului ºi darul sãu n-a fost acceptat de Domnul.
El nu exprima credinþa în Hristos. Toate darurile noastre trebuie sã fie
stropite cu sângele ispãºirii. Ca ºi proprietate rãscumpãratã a Fiului lui
Dumnezeu, noi trebuie sã-I predãm Domnului vieþile noastre individuale.”
The Review and Herald, 24 noiembrie 1896.

„Din pricina vinei sale, omul cãzut nu mai putea veni direct înaintea lui
Dumnezeu cu cererile sale; cãci cãlcarea din partea lui a legii divine a pus o
barierã de netrecut între Dumnezeul cel sfânt ºi omul pãcãtos. Dar a fost
fãcut un plan pentru ca sentinþa morþii sã cadã asupra unui Înlocuitor. În
planul de mântuire trebuia sã existe vãrsare de sânge, fiindcã moartea
trebuia sã urmeze ca o consecinþã a pãcãtuirii omului. Animalele pentru
jertfe trebuia sã-L prefigureze pe Hristos. În victima omorâtã, omul trebuia
sã vadã împlinirea provizorie a cuvântului lui Dumnezeu: ‚Negreºit vei muri.’
(Geneza 2:17).” Ibid., 3 martie 1874.

b. Care a fost principala diferenþã între jertfa lui Abel ºi aceea a
lui Cain? Geneza 4:3-5. ________________________________

______________________________________________________

„Cain s-a considerat drept ºi a venit la Dumnezeu doar cu o jertfã de
mulþumire. El n-a fãcut nici o mãrturisire a pãcatului ºi nu ºi-a recunoscut
nevoia de îndurare. Dar Abel a venit cu sângele care indica la Mielul lui
Dumnezeu. El a venit ca pãcãtos, declarându-se pierdut ºi singura lui
speranþã era iubirea nemeritatã a lui Dumnezeu. Domnul a apreciat jertfa
sa, dar faþã de Cain ºi jertfa Lui, El nu a avut apreciere. Sentimentul nevoii,
recunoaºterea sãrãciei ºi pãcatului nostru, este prima condiþie a acceptãrii
de cãtre Dumnezeu. ‚Ferice de cei sãraci cu Duhul, cãci a lor este împãrãþia
cerurilor’ (Matei 5:3).” Parabolele Domnului, pg. 117.
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Marþi 10 mai

3. BIRUITORI PRIN CREDINÞÃ (continuare)

a. Prezentaþi pe scurt biografia lui Enoh. Geneza 5:21-24.

______________________________________________________
______________________________________________________

„L-a vãzut [Enoh] pe Dumnezeu alãturi de el? Doar prin credinþã. El
ºtia cã Domnul era acolo ºi a aderat cu statornicie la principiile adevãrului.
ªi noi trebuie sã umblãm cu Dumnezeu. Când facem aceasta, feþele noastre
vor fi luminate de strãlucirea prezenþei Sale, ºi când ne întâlnim unii cu alþii,
vom vorbi despre puterea Lui, zicând: ‚Lãudaþi pe Domnul. Domnul este
bun ºi cuvântul Domnului este bun’.” CBVT, pg. 16.

b. Care a fost rãsplata lui Enoh? Evrei 11:5. ________________
_______________________________________________________

c. Cum putem sã ne asemãnãm lui Enoh? __________________

______________________________________________________

„Noi putem avea ceea ce a avut Enoh. Putem sã-L avem pe Hristos ca ºi
tovarãº al nostru constant. Enoh a umblat cu Dumnezeu ºi când a fost asaltat
de ispititorul, el putea vorbi cu Dumnezeu despre aceasta. El nu avea nici un
‚stã scris’, dupã cum avem noi, dar avea o cunoºtinþã a Tovarãºului sãu ceresc.
El L-a fãcut pe Dumnezeu Sfãtuitorul sãu ºi era strâns legat de Isus. ªi Enoh
a fost onorat în aceastã umblare. El a fost înãlþat la cer fãrã sã vadã moartea.
ªi acei care vor fi luaþi la cer la sfârºitul timpului, vor fi acei care au comuniune
cu Dumnezeu pe pãmânt. Acei care manifestã faptul cã viaþa lor este ascunsã
cu Hristos în Dumnezeu, Îl vor reprezenta întotdeauna în toate practicile vieþii
lor. Egoismul va fi smuls din rãdãcini.” CBVT, pg. 16.

„Fiþi ambiþioºi pentru slava Maestrului, pentru a cultiva fiecare virtute a
caracterului. În fiecare fazã a construcþiei caracterului vostru, voi trebuie
sã-I fiþi plãcuþi lui Dumnezeu. Acest lucru îl puteþi face; cãci Enoh I-a fost
plãcut, deºi trãia într-un veac al degenerãrii. ªi existã oameni ca Enoh în
aceste zile ale noastre.” Parabolele Domnului, pg. 261.

„Dacã veþi veghea în continuu cu rugãciune, dacã veþi face totul ca ºi
când aþi fi în imediata prezenþã a lui Dumnezeu, voi veþi fi salvaþi de cedarea
la ispitã ºi puteþi spera sã fiþi pãstraþi curaþi, fãrã patã ºi nepângãriþi pânã la
urmã.” Slujitorii evangheliei, pg. 115.
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Miercuri 11 mai

4. BIRUITORI PRIN CREDINÞÃ (continuare)

a. Ce stã scris despre Noe? Geneza 5:28,29,32; 6:8,9,13,14,22;
Evrei 11:7. __________________________________________

______________________________________________________

„Descendenþii lui Set au fost numiþi fiii lui Dumnezeu; descendenþii lui
Cain, fiii oamenilor. Când fiii lui Dumnezeu s-au amestecat cu fiii oamenilor, ei
au ajuns corupþi, ºi prin cãsãtorirea cu ei, au ajuns pierduþi prin influenþa soþiilor
lor, ºi-au pierdut caracterele lor deosebite ºi sfinte ºi s-au unit cu fiii lui Cain în
idolatria lor. Mulþi au dat la o parte teama de Dumnezeu ºi au cãlcat în picioare
poruncile Sale. Dar au fost câþiva care au trãit în neprihãnire, care se temeau
de Dumnezeu ºi Îl onorau pe Creatorul lor. Noe ºi familia lui se numãra printre
cei câþiva drepþi.” The Spirit of Prophecy, vol.1, pg. 66.

„În timp ce Noe dãdea lumii solia lui de avertizare, faptele sale
mãrturiseau cu privire la sinceritatea lui. Credinþa lui a fost astfel desãvârºitã
ºi fãcutã evidentã. El a dat lumii un exemplu de a crede exact ce spune
Dumnezeu. Tot ceea ce poseda el, a investit în chivot. Când a început sã
construiascã acea corabie imensã pe uscat, mulþimile au venit din toate
direcþiile pentru a vedea acea priveliºte ciudatã ºi a auzi cuvintele directe ºi
serioase ale acestui predicator unic. Fiecare loviturã de ciocan la arcã era o
mãrturie pentru popor.” Patriarhi ºi profeþi, pg. 97,98.

b. Ce nume i-a dat Dumnezeu însuºi lui Noe? Geneza 7:1; 2 Petru
2:5. Cum ºi de ce ar trebui sã fim deosebiþi într-un mod asemã-
nãtor?  _____________________________________________

______________________________________________________

„Din numeroasa populaþie a pãmântului dinainte de potop, numai opt
suflete au crezut ºi au ascultat cuvântul rostit de Dumnezeu prin Noe. Timp
de o sutã ºi douãzeci de ani, acest predicator al dreptãþii a avertizat lumea cu
privire la nimicirea care urma, dar solia lui a fost respinsã ºi dispreþuitã. Tot
la fel va fi ºi acum. Înainte ca Legiuitorul sã vinã sã pedepseascã pe cei
neascultãtori, pãcãtoºii sunt avertizaþi sã se cãiascã ºi sã se întoarcã la
credincioºia lor; dar pentru majoritatea, aceste avertismente vor fi zadarnice.
Apostolul Petru spune: ‚În zilele de pe urmã vor veni batjocoritori, care vor
umbla dupã poftele lor ºi vor zice: ‚Unde este fãgãduinþa venirii Lui? Cãci
de când au adormit pãrinþii noºtri, toate lucrurile au rãmas cum erau de la
început.’ (2 Petru 3:3,4). Nu auzim chiar aceste cuvinte repetate, nu doar de
cei nelegiuiþi pe faþã, ci ºi de mulþi care stau la amvoanele þãrii noastre?”
Patriarhi ºi profeþi, pg. 106.
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Joi 12 mai

5. AVRAAM – UN PRIETEN AL LUI DUMNEZEU

a. Cum a fost îndreptãþit Avraam înaintea lui Dumnezeu?
Geneza 15:6; Romani 4:1-5. ____________________________

„Cei dintâi ºi cei de pe urmã trebuie sã aibã parte de marea rãsplatã
veºnicã ºi primii ar trebui sã spunã cu bucurie ‚bun venit’ celor din urmã.
Acela care murmurã împotriva rãsplãtirii date altuia uitã cã el însuºi este
salvat doar prin har.” The Review and Herald, 10 iulie 1894.

b. Cum a fost îndreptãþit Avraam în faþa întregului univers? Iacov
2:18-26. ____________________________________________

„Pentru ca omul sã poatã fi îndreptãþit prin credinþã, credinþa trebuie sã
atingã un punct aºa încât sã controleze afecþiunile ºi impulsurile inimii; ºi prin
ascultare credinþa este fãcutã desãvârºitã.” The Review and Herald,
4 noiembrie 1890.

„Credinþa care nu produce fapte bune nu îndreptãþeºte sufletul.”
Selected Messages, bk.1, pg. 397.

„Credinþa lucreazã prin iubire ºi purificã sufletul. Credinþa înmugureºte
ºi înfloreºte ºi aduce o recoltã de roade preþioase. Unde este credinþã apar
faptele bune. Cei bolnavi sunt vizitaþi, cei sãraci sunt îngrijiþi, orfanii ºi
vãduvele nu sunt neglijate, cei goi sunt îmbrãcaþi, cei lipsiþi sunt hrãniþi.
Hristos a mers din loc în loc fãcând bine ºi când oamenii sunt uniþi cu El, ei
îi iubesc pe copiii lui Dumnezeu ºi bunãtatea ºi adevãrul le cãlãuzesc paºii.
Expresia feþei le descoperã aºteptãrile ºi oamenii vãd cã ei au fost cu Isus ºi
au învãþat de la El. Hristos ºi credinciosul rãmân una ºi frumuseþea Lui de
caracter este descoperitã în acei care sunt legaþi în mod vital cu Sursa puterii
ºi iubirii.” Ibid., pg. 398.

Vineri 13 mai

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Ce este credinþa?
2. De ce a acceptat Dumnezeu jertfa lui Abel?
3. Cum a umblat Enoh cu Dumnezeu?
4. Cum era considerat Noe de cãtre Dumnezeu ºi de ce?
5. Care este diferenþa esenþialã între credinþã ºi încumetare?
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      Lecþia 8 Sabat, 21 mai 2005

s.a. 20:42

Faptele bune
„Aºa sã strãluceascã lumina voastrã înaintea oamenilor, pentru

ca ei, vãzând faptele voastre bune, sã-L preamãreascã pe Tatãl
vostru care este în cer.” (Matei 5:16).

„Lucrarea neegoistã a creºtinilor din trecut ar trebui sã fie o lecþie ºi o
inspiraþie pentru noi. Membrii bisericii lui Dumnezeu trebuie sã fie zeloºi pentru
fapte bune, despãrþindu-se de ambiþii lumeºti ºi cãlcând pe urmele Aceluia care
a mers dintr-un loc în altul fãcând bine.” Istoria faptelor apostolilor, pg. 82.

Recomandare pentru studiu: Faith and Works, pg.47-50; 95-98.

Duminicã 15 mai

1. DOAR PRIN HAR

a. Care este temelia sigurã a mântuirii noastre? Efeseni 2:8,9.

_______________________________________________________

„Mântuirea este darul fãrã platã al lui Dumnezeu pentru credincios, dat
lui doar datoritã lui Hristos. Sufletul întristat poate gãsi pace prin credinþa în
Hristos ºi pacea sa va fi proporþionalã cu credinþa ºi încrederea sa.” The
Review and Herald, 29 ianuarie 1895.

b. Care este rolul faptelor bune  în viaþa noastrã spiritualã?
Efeseni 2:10. ________________________________________

„Domnul a rânduit ca faptele bune sã fie rãsplãtite. Noi suntem acceptaþi
doar prin meritele lui Hristos; ºi faptele de îndurare ºi de iubire pe care le
sãvârºim, sunt roadele credinþei; ºi ele devin o binecuvântare pentru noi; cãci
oamenii sunt rãsplãtiþi dupã faptele lor. Mireasma meritelor lui Hristos este
aceea care face faptele noastre bune acceptabile înaintea lui Dumnezeu ºi
harul este acela care ne face în stare sã facem faptele pentru care El ne
rãsplãteºte. Faptele noastre în sine ºi de la sine nu au nici un merit. Când am
fãcut tot ce este posibil pentru noi sã facem, trebuie sã ne socotim ca niºte robi
netrebnici. Nu ni se cuvin mulþumiri din partea lui Dumnezeu. Am fãcut doar
ceea ce era datoria noastrã sã facem ºi faptele noastre nu ar fi putut fi fãcute
în puterea naturilor noastre pãcãtoase.” The Review and Herald, 29 ianuarie
1895.
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Luni 16 mai

2. FAPTELE MOARTE

a. Care este semnificaþia expresiei „faptele moarte”? Evrei 9:14.

______________________________________________________

„Adevãrata sfinþire înseamnã iubire desãvârºitã, ascultare desãvârºitã,
conformare desãvârºitã la voia lui Dumnezeu. Trebuie sã fim sfinþiþi pentru
Dumnezeu prin ascultare de adevãr. Conºtiinþa noastrã trebuie sã fie curãþitã de
faptele moarte pentru a-I servi viului Dumnezeu. Nu suntem încã desãvârºiþi;
dar este privilegiul nostru sã ne eliberãm din încurcãturile eului ºi pãcatului ºi sã
înaintãm spre desãvârºire.” Istoria faptelor apostolilor, pg. 443.

„Dacã Dumnezeu ne-a ales din veºnicie, este ca sã putem fi sfinþi,
conºtiinþa noastrã sã fie curãþitã de faptele moarte pentru a sluji viului
Dumnezeu. Nu trebuie ca în vreun fel sã facem din eu dumnezeul nostru.
Dumnezeu S-a dat sã moarã pentru noi, pentru ca sã ne cureþe de orice
nelegiuire. Domnul va face aceastã lucrare de desãvârºire pentru noi, dacã
vom permite sã fim controlaþi de El. El face aceastã lucrare pentru binele
nostru ºi pentru slava numelui Sãu.” Selected Messages, bk.3, pg. 201.

b. Cum putem fi curãþiþi de faptele moarte? Isaia 6:5-7.
______________________________________________________

„Fiecare suflet care pretinde a fi un fiu sau o fiicã a lui Dumnezeu sã se
cerceteze în lumina Cerului; sã ia aminte la buzele sale întinate care-l fac
‚nenorocit’. Ele sunt mijlocul de comunicare…

Câte cuvinte sunt rostite cu uºurinþã ºi nechibzuinþã, în glumã ºi haz.
Acestea n-ar fi astfel dacã urmaºii lui Hristos ar înþelege adevãrul cuvintelor:
‚În ziua judecãþii oamenii vor da socotealã pentru orice cuvânt nefolositor pe
care îl vor fi rostit. Cãci din cuvintele tale vei fi osândit ºi din cuvintele tale
vei fi scos fãrã vinã.’ (Matei 12:36,37).

„Cuvintele aspre ºi lipsite de amabilitate, cuvintele de ceartã ºi criticare
a lucrãrii lui Dumnezeu ºi a solilor Sãi sunt folosite de cãtre acei care pretind
a fi copiii Sãi. Când aceste suflete nepãsãtoare înþeleg mãreþia caracterului
lui Dumnezeu, ele nu-ºi vor amesteca spiritul ºi atributele cu serviciul Sãu.
Când ochii noºtri privesc prin credinþã în sanctuar ºi înþeleg realitatea,
importanþa ºi sfinþenia lucrãrii care se sãvârºeºte acolo, orice lucru de o
naturã egoistã ne va fi urât. Pãcatul ni se va înfãþiºa aºa cum este – cãlcare
a legii sfinte a lui Dumnezeu. Ispãºirea va fi înþeleasã mai bine; ºi prin
credinþã vie ºi activã, vom vedea cã orice virtute posedã natura umanã,
aceasta existã numai în Isus Hristos, Mântuitorul lumii.” The Review and
Herald, 22 decembrie 1896.
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Marþi 17 mai

3. FAPTELE MOARTE (continuare)

a. Ce altceva poate fi considerat „fapte moarte”? Romani 14:23
(ultima parte). Daþi un exemplu. Luca 18:11, 12. ___________

______________________________________________________

„Noi nu suntem desãvârºiþi, dar este privilegiul nostru sã ne eliberãm de
legãturile eului ºi pãcatului ºi sã înaintãm pânã la desãvârºire.” The Upward
Look, pg. 99.

„Fariseul merge la templu sã se închine, nu fiindcã simte cã este un
pãcãtos care are nevoie de iertare, ci fiindcã se crede drept ºi sperã sã
primeascã laudã. Închinarea sa o priveºte ca pe un act merituos care-l va
recomanda înaintea lui Dumnezeu. În acelaºi timp va da oamenilor o pãrere
înaltã cu privire la evlavia lui. El sperã sã dobândeascã favoare atât de la
Dumnezeu, cât ºi de la om. Închinarea Sa este determinatã de interesul propriu.

ªi el este plin de laudã de sine. El aratã aceasta prin privire, umblare ºi
chiar rugãciune. Trãgându-se la o parte faþã de ceilalþi, ca ºi când ar spune:
‚Nu te apropia de mine; cãci sunt mai sfânt decât tine’ (Isaia 65:5), el stã ºi se
roagã ‚înaintea lui însuºi’. Pe deplin satisfãcut de sine, el gândeºte cã
Dumnezeu ºi oamenii îl vor privi cu aceeaºi satisfacþie.

‚Îþi mulþumesc, Doamne,’ zice el, ‚cã nu sunt ca ceilalþi oameni, hrãpãreþi,
nedrepþi, preacurvari sau chiar ca vameºul acesta.’ (Luca 18:11). El îºi
apreciazã caracterul nu dupã caracterul sfânt al lui Dumnezeu, ci dupã
caracterul altor oameni. Mintea lui este abãtutã de la Dumnezeu spre oameni.
Acesta este secretul satisfacþiei sale de sine.

El continuã sã-ºi enumere faptele sale bune: ‚Eu postesc de douã ori pe
sãptãmânã ºi dau zecime din tot ceea ce am’ (versetul 12). Religia fariseului
nu atinge sufletul. El nu cautã asemãnarea cu Dumnezeu în caracter, nici o
inimã plinã de iubire ºi îndurare. El este satisfãcut cu o religie care are de a
face doar cu viaþa exterioarã. Neprihãnirea este a lui proprie – rodul propriilor
sale fapte – ºi este judecatã dupã un standard omenesc.

Oricine se încrede în sine cã ar fi drept, îi va dispreþui pe ceilalþi. Dupã
cum fariseul se judecã pe sine în raport cu ceilalþi oameni, tot astfel îi judecã
ºi pe alþii în funcþie de sine. Neprihãnirea lui este estimatã dupã neprihãnirea
lor ºi cu cât sunt aceºtia mai rãi, cu atât mai bun apare el prin contrast.
Neprihãnirea lui proprie duce la acuzaþii. El îi condamnã pe alþii ca fiind
cãlcãtori ai legii lui Dumnezeu. El manifestã astfel tocmai spiritul lui Satan,
învinuitorul fraþilor. Cu acest spirit este imposibil pentru el sã intre în
comuniune cu Dumnezeu. El se întoarce acasã lipsit de binecuvântarea
divinã.” Parabolele Domnului, pg. 115, 116.

b. Care este sursa faptelor moarte? Iacov 2:17, 26.

______________________________________________________
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Miercuri 18 mai

4. SURSA ADEVÃRATELOR FAPTE BUNE

a. Cum iau naºtere faptele bune? Isaia 26:12; Ioan 7:37-39.

______________________________________________________

______________________________________________________

„Iubirea este temelia evlaviei. Oricare ar fi mãrturisirea unui om, nimeni
nu are o iubire curatã de Dumnezeu, dacã nu are o iubire lipsitã de egoism
pentru fratele sãu. Dar noi nu putem ajunge în posesia duhului, încercând
sã-i iubim pe alþii. Lucrul de care avem nevoie este iubirea lui Hristos în
inimã. Când eul este contopit cu Hristos, iubirea izvorãºte în mod spontan.
Desãvârºirea caracterului creºtin este atinsã când impulsul de a-i ajuta ºi
binecuvânta pe alþii, izvorãºte în mod constant dinãuntru – când razele cerului
umplu inima ºi sunt descoperite pe faþa omului.

Nu este posibil ca inima în care rãmâne Hristos sã fie lipsitã de iubire.
Dacã-L iubim pe Dumnezeu fiindcã El ne-a iubit întâi, îi vom iubi pe toþi acei
pentru care a murit Hristos. Noi nu putem veni în contact cu divinitatea fãrã
a veni în contact cu oamenii; fiindcã în Acela care ºade pe tronul universului,
divinitatea ºi natura umanã sunt combinate. Fiind în legãturã cu Hristos, noi
suntem în legãturã cu semenii noºtri prin legãturile de aur ale lanþului iubirii.
Atunci mila ºi compasiunea lui Hristos se vor manifesta în viaþa noastrã. Noi
nu vom aºtepta ca cei nevoiaºi sã fie aduºi la noi. Nu vom avea nevoie sã
fim rugaþi sã simþim cu durerile altora. Va fi la fel de natural pentru noi sã
slujim celor nevoiaºi ºi suferinzi, dupã cum a fost pentru Hristos sã meargã
dintr-un loc în altul fãcând bine.” Parabolele Domnului, pg. 306.

b. Ce spunea Pavel despre temelia vieþii sale spirituale? Galateni
2:20,21. ____________________________________________

______________________________________________________

„Pavel a înþeles cã puterea lui nu stãtea în el însuºi, ci în prezenþa Duhului
Sfânt, a cãrui influenþã graþioasã îi umplea inima, aducând fiecare gând în
supunere faþã de Hristos. El vorbea despre sine ca ‚purtând întotdeauna în
trup moartea Domnului Isus, pentru ca ºi viaþa lui Isus sã se poatã manifesta
în trupul nostru’ (2 Corinteni 4:10). În învãþãturile apostolului, Hristos era
personajul central. ‚Trãiesc,’ declara el, dar nu trãiesc Eu, ci Hristos trãieºte
în mine’ (Galateni 2:20). Eul era ascuns. Hristos era descoperit ºi înãlþat.”
Istoria faptelor apostolilor, pg. 195.
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Joi 19 mai

5. SCOPURI DIVINE PENTRU FAPTELE BUNE

a. Ce a spus Hristos despre scopul faptelor bune? Matei 5:16.

______________________________________________________

„Lucrarea practicã va avea mult mai mult efect decât simpla predicare. Noi
trebuie sã dãm hranã celor flãmânzi, îmbrãcãminte celor goi ºi acoperiº celor
fãrã adãpost. ªi suntem chemaþi sã facem mai mult decât aceasta. Numai iubirea
lui Hristos poate satisface nevoile sufletului. Dacã Hristos locuieºte în noi, inimile
noastre vor fi pline de împreunã simþire divinã. Izvoarele sigilate ale iubirii
serioase, asemenea celei a lui Hristos, vor fi desigilate.

Dumnezeu nu cere doar darurile noastre pentru cei nevoiaºi, ci cere feþe
vesele, cuvinte pline de speranþã ºi o strângere de mânã amabilã. Când Hristos
i-a vindecat pe cei bolnavi, El ªi-a pus mâinile peste ei. Tot astfel noi ar trebui
sã venim într-un contact strâns cu acei cãrora cãutãm sã le facem bine.

Sunt mulþi care ºi-au pierdut speranþa. Readuceþi-le razele soarelui. Mulþi
ºi-au pierdut curajul. Vorbiþi-le cuvinte de bucurie. Rugaþi-vã pentru ei. Ei
sunt acei care necesitã pâinea vieþii. Citiþi-le din cuvântul lui Dumnezeu.
Mulþi sufãr de o boalã a sufletului pe care nici un balsam pãmântesc n-o
poate ajunge ºi nici un medic n-o poate vindeca. Rugaþi-vã pentru aceste
suflete, aduceþi-le la Isus. Spuneþi-le cã în Galaad existã balsam ºi un Medic.”
Parabolele Domnului, pg. 332, 333.

b. Care va fi rezultatul credinþei care lucreazã prin iubire ºi
purificã sufletul? Psalmii 92:13-15; Habacuc 2:14; Apocalipsa
18:1,4. _____________________________________________

„În noaptea întunericului spiritual, slava lui Dumnezeu trebuie sã
strãluceascã prin comunitatea Sa în ridicarea celor aplecaþi ºi mângâierea
acelora care plâng.” Parabolele Domnului, pg. 417 eng.

Vineri 20 mai

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Care este locul faptelor bune în viaþa creºtinã?
2. Ce sunt faptele moarte?
3. Care este relaþia între îndreptãþirea prin credinþã ºi faptele bune?
4. Care este sursa tuturor faptelor bune?
5. Cum poate ºti lumea cã noi credem cu adevãrat în Hristos?
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Lecþia 9 Sabat, 28 mai 2005
s.a. 20:49

Pacea
„ªi toþi copiii tãi vor fi învãþaþi de Domnul; ºi mare va fi pacea

copiilor tãi.” (Isaia 54:13).

„[Ioan 14:27 citat.] Aceastã pace nu este pacea care vine prin
conformare la lume. Hristos n-a cumpãrat niciodatã pacea prin compromis
cu rãul. Pacea pe care Hristos a lãsat-o ucenicilor Sãi este una mai degrabã
interioarã decât exterioarã ºi trebuia sã rãmânã întotdeauna cu martorii Sãi
prin lupte ºi greutãþi.” Istoria faptelor apostolilor, pg. 61.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 239-242; 277-281.

Duminicã 22 mai

1. SURSA

a. Unde putem gãsi pace? Isaia 9:6; Filipeni 4:6,7. ___________

______________________________________________________

„Ce vã poate da mai mare bucurie decât a-i vedea pe tineri ºi copii
urmându-L pe Hristos, marele Pãstor, care cheamã, ºi oile ºi mieluºeii aud
glasul Sãu ºi Îl urmeazã? Ce poate rãspândi mai mult soare în sufletul
lucrãtorului interesat ºi devotat, decât a ºti cã lucrarea lui perseverentã ºi
rãbdãtoare nu este în zadar în Domnul ºi a-i vedea pe copiii Sãi având soarele
bucuriei în sufletele lor fiindcã Hristos le-a iertat pãcatele? Ce poate fi mai
satisfãcãtor pentru acela care este împreunã lucrãtor cu Dumnezeu, decât sã-
i vadã pe copii ºi tineri primind imprimarea duhului lui Dumnezeu în adevãrata
nobleþe a caracterului ºi în restaurarea chipului moral al lui Dumnezeu – pe
copii cãutând pacea care vine de la Prinþul pãcii? Adevãrul o robie? Da, într-
un anumit sens; el leagã sufletele doritoare în captivitatea lui Isus Hristos,
aplecându-le inimile la bunãtatea lui Isus Hristos. O, aceasta înseamnã mult
mai mult decât pot înþelege minþile finite, a-L prezenta în fiecare efort misionar
pe Isus Hristos, ºi pe El rãstignit.” Educaþia creºtinã, pg. 156.

b. Numai cum putem sã primim pacea lui Isus? Efeseni 2:13,14;
Isaia 26:3,4. ________________________________________

______________________________________________________
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Luni 23 mai

2. PACE PRIN SÂNGELE LUI HRISTOS

a. Ce pot avea pãcãtoºii prin sângele lui Hristos? Coloseni 1:20;
Isaia 53:5. __________________________________________

„Fãrã cruce, omul nu ar putea avea legãturã cu Tatãl. De ea depinde
fiecare speranþã a noastrã. Având-o în vedere, creºtinul poate înainta cu
paºii unui biruitor; cãci de la ea porneºte lumina iubirii Mântuitorului. Când
pãcãtosul ajunge la cruce ºi priveºte la Acela care a murit pentru a-l salva,
el se poate bucura în plinãtatea bucuriei; fiindcã pãcatele lui sunt iertate.
Îngenunchind la cruce, el a ajuns la cel mai înalt loc pe care-l poate ajunge
omul. Lumina cunoºtinþei slavei lui Dumnezeu este descoperitã pe faþa lui
Isus Hristos; ºi sunt rostite cuvintele de iertare: Trãiþi, pãcãtoºi vinovaþi,
trãiþi. Pocãinþa voastrã este acceptatã; cãci am gãsit o rãscumpãrare.

Prin cruce învãþãm cã Tatãl nostru ceresc ne iubeºte cu o iubire infinitã
ºi veºnicã ºi ne atrage la El cu o duioºie mai mare decât aceea a unei mame
pentru copilul ei rãtãcitor. Ne mai putem mira cã Pavel exclama: ‚Sã mã
fereascã Domnul sã mã laud cu altceva, decât cu crucea Domnului nostru
Isus Hristos’? (Galateni 6:14). Este de asemenea privilegiul nostru sã ne
lãudãm cu crucea de la Calvar, este de asemenea privilegiul nostru sã ne
predãm cu totul Aceluia care S-a dat pentru noi. Atunci, cu lumina iubirii
care strãluceºte de pe faþa Lui pe faþa noastrã, vom merge sã o reflectãm
celor care sunt în întuneric.” The Review and Herald, 29 aprilie 1902.

b. Ce posedãm noi când Îl acceptãm pe Hristos ca neprihãnire a
noastrã? Romani 5:1. _________________________________

______________________________________________________

„Când Spiritul lui Dumnezeu controleazã mintea ºi inima, sufletul
convertit izbucneºte într-o cântare nouã; pentru cã înþelege cã în experienþa
lui a fost împlinitã fãgãduinþa lui Dumnezeu, cã fãrãdelegea lui a fost iertatã
ºi pãcatul lui acoperit. El a manifestat pocãinþã faþã de Dumnezeu pentru
cãlcarea legii divine ºi credinþã faþã de Hristos, care a murit pentru
îndreptãþirea omului.” Istoria faptelor apostolilor, pg. 371.

„Oricine acceptã sã renunþe la pãcat ºi sã-ºi deschidã inima la iubirea lui
Hristos, devine pãrtaº al acestei pãci cereºti. Nu existã nici un alt fundament
pentru pace, decât acesta. Harul lui Hristos primit în inimã supune vrãjmãºia;
el liniºteºte cearta ºi umple sufletul de iubire. Acela care are pace cu
Dumnezeu ºi cu semenii sãi nu poate fi fãcut sã se simtã nenorocit. Invidia
nu va fi în inima lui; bãnuielile rele nu-ºi vor gãsi loc acolo; ura nu poate
exista.” Cugetãri de pe Muntele Fericirilor, pg. 25.
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Marþi 24 mai

3. NEPRIHÃNIRE ªI PACE

a. Care este relaþia dintre neprihãnire ºi pace? Isaia 32:17.

______________________________________________________

„Ocupaþi-vã cu minunatul plan de mântuire, cu marele sacrificiu fãcut
de Regele slavei pentru ca sã puteþi fi ridicaþi prin meritele sângelui Sãu ºi
prin ascultare sã fiþi în cele din urmã înãlþaþi la tronul lui Hristos. Acest
subiect ar trebui sã angajeze cea mai nobilã contemplare a minþii. A fi adus
în favoarea lui Dumnezeu – ce privilegiu! A avea comuniune cu El – ce ne
poate înãlþa, rafina ºi ridica mai mult deasupra plãcerilor frivole ale
pãmântului? Reînnoirea prin har a naturilor noastre corupte, supunerea
poftelor ºi înclinaþiilor noastre animalice, dobândirea unei independenþe
morale nobile, dobândirea zilnicã de victorii va da o pace a conºtiinþei, care
poate izvorî doar din înfãptuirea binelui.” Testimonies, vol. 1, pg. 476.

b. Care este rolul celor Zece Porunci în acest proces? Psalmii
119:165; Isaia 48:18. _________________________________

_______________________________________________________

„În ascultarea de legea lui Dumnezeu este un mare câºtig. În
conformarea la cerinþele divine se aflã o putere transformatoare care aduce
pace ºi bunã voie între oameni. Dacã învãþãturile cuvântului lui Dumnezeu
ar fi fãcute sã fie influenþa dominantã în viaþa fiecãrui bãrbat ºi femei, dacã
mintea ºi inima ar fi aduse sub puterea ei restrângãtoare, relele care existã
acum în viaþa naþionalã ºi socialã n-ar avea loc. Din fiecare cãmin ar proveni
o influenþã care i-ar face pe bãrbaþi ºi femei tari în perspectivã spiritualã ºi
putere moralã ºi astfel naþiunile ºi indivizii ar fi puºi pe un teren avantajos.”
Profeþi ºi regi, pg. 133.

„Fericiþi fãcãtorii de pace’ (Matei 5:9). Pacea lui Hristos se naºte din
adevãr. Ea este în armonie cu Dumnezeu. Lumea este în vrãjmãºie cu legea
lui Dumnezeu; pãcãtoºii sunt în vrãjmãºie cu Creatorul lor; ºi ca rezultat, ei
sunt în vrãjmãºie unul cu altul. Însã psalmistul declarã: ‚Multã pace au cei ce
iubesc legea Ta ºi nu li se întâmplã nici o nenorocire.’ (Psalmii 119:165).
Oamenii nu pot fabrica pacea. Planurile omeneºti pentru purificarea ºi înãlþarea
indivizilor ºi a societãþii nu vor produce pacea, fiindcã ele nu ajung la inimã.
Singura putere care poate crea ºi perpetua adevãrata pace este harul lui
Hristos. Când acesta este implantat în inimã, el va da afarã toate patimile rele
care provoacã ceartã ºi disensiune.” Hristos, Lumina lumii, pg. 220.
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Miercuri 25 mai

4. PACE VEªNICÃ

a. Cum este descris Noul Pãmânt? Isaia 32:18; 33:24;
Apocalipsa 21:1-7. ___________________________________

______________________________________________________

„Durerea nu poate exista în atmosfera cerului. Acolo nu vor mai fi
lacrimi, nici cortegii funebre, nici semne de doliu…

Minþile nemuritoare vor contempla cu desfãtare veºnicã minunile puterii
creatoare ºi tainele iubirii rãscumpãrãtoare. Acolo nu va fi nici un vrãjmaº
crud ºi amãgitor, care sã ispiteascã la uitare de Dumnezeu. Fiecare facultate
va fi dezvoltatã ºi fiecare capacitate sporitã. Dobândirea de cunoºtinþe nu
va istovi mintea ºi nici nu va epuiza energiile. Acolo cele mai mãreþe
întreprinderi vor putea fi duse înainte, cele mai înalte aspiraþii atinse ºi cele
mai mãreþe ambiþii realizate; ºi mereu vor apãrea noi înãlþimi de atins, noi
minuni de admirat, noi adevãruri de înþeles ºi lucruri noi care sã solicite
puterile minþii ºi ale trupului.

Toate comorile universului vor fi deschise pentru studiul celor rãscumpãraþi
ai lui Dumnezeu. Eliberaþi de lanþurile naturii muritoare, ei îºi înaripeazã zborul
neobosit spre lumile de departe – lumi care au vibrat de durere la priveliºtea
vaiului omenesc ºi care au rãsunat de cântece de bucurie la vestea unui suflet
rãscumpãrat. Cu desfãtare de nedescris, copiii pãmântului intrã în bucuria ºi
înþelepciunea fiinþelor necãzute. Ei se împãrtãºesc din comorile de cunoºtinþã
ºi înþelegere câºtigate prin veacurile de contemplare a lucrãrii mâinilor lui
Dumnezeu.” Marea luptã, pg. 676, 677.

b. Ce altceva le este fãgãduit celor mântuiþi? Apocalipsa 22:1,5.

______________________________________________________

„Hristos, Învãþãtorul ceresc, va conduce poporul Sãu la pomul vieþii care
creºte de fiecare parte a râului vieþii ºi El le va explica adevãrurile pe care
nu le-au putut înþelege în aceastã viaþã. În acea viaþã viitoare, poporul Sãu
va dobândi educaþia mai înaltã în plinãtatea ei. Acei care intrã în cetatea lui
Dumnezeu vor avea coroanele de aur pe capetele lor. Aceasta va fi o scenã
de bucurie pe care nici unul dintre noi nu-ºi poate permite s-o piardã. Ne
vom depune coroanele la picioarele lui Isus ºi mereu Îi vom da slavã ºi
cinste numelui Sãu cel sfânt. Îngerii se vor uni în cântãri de biruinþã.
Atingându-ºi harfele lor de aur, ei vor umple tot cerul cu muzicã bogatã ºi
cântãri pentru Miel.” CBNT, pg. 327.
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Joi 26 mai

5. DATORIA NOASTRÃ PREZENTÃ

a. Care este datoria noastrã prezentã, câtã vreme suntem încã
pe pãmânt? Matei 5:9; Evrei 12:14; 1 Ioan 4:7.

________________________________________________________

„Urmaºii lui Hristos sunt trimiºi la lume cu solia pãcii. Oricine va
descoperi iubirea lui Hristos prin influenþa liniºtitã ºi inconºtientã a unei vieþi
sfinte, va descoperi iubirea lui Hristos; oricine va conduce prin cuvânt sau
faptã pe altul sã renunþe la pãcat ºi sã-ºi predea viaþa lui Dumnezeu, este un
fãcãtor de pace.

ªi ‚fericiþi sunt fãcãtorii de pace; cãci ei vor fi numiþi copii ai lui Dumnezeu’
(Matei 5:9). Spiritul pãcii dã dovadã despre legãtura lor cu cerul. Mireasma
dulce a lui Hristos îi înconjoarã. Mireasma vieþii ºi frumuseþea caracterului
descopãr lumii faptul cã suntem copii ai lui Dumnezeu. Oamenii aflã de la ei
cã au fost cu Isus.” Cugetãri de pe Muntele Fericirilor, pg. 25.

b. Cum descrie Isaia lucrarea solilor lui Dumnezeu? Isaia 52:7-9.

„Toþi acei care-ºi consacrã lui Dumnezeu sufletul, trupul ºi spiritul, vor
primi în mod constant o nouã înzestrare cu putere fizicã ºi mintalã. Proviziile
inepuizabile ale cerului sunt la dispoziþia lor. Hristos le dã suflare din spiritul
Sãu, viaþã din viaþa Sa. Duhul Sfânt depune cele mai înalte energii ale Sale,
care sã lucreze în inimã ºi în minte. Harul lui Dumnezeu mãreºte ºi
înmulþeºte facultãþile lor ºi fiecare trãsãturã desãvârºitã a naturii divine le
vine în ajutor în lucrarea salvãrii de suflete. Prin cooperarea cu Hristos, ei
sunt desãvârºiþi în El ºi în slãbiciunea lor omeneascã, ei sunt fãcuþi capabili
de a sãvârºi faptele Atotputerniciei.” Hristos, Lumina lumii , pg. 606.

„Cea mai mare lucrare, cel mai nobil efort în care se pot angaja oamenii,
este acela de a-i îndrepta pe pãcãtoºi spre Mielul lui Dumnezeu.” Slujitorii
evangheliei, pg.12.

Vineri 27 mai
ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Ce ar trebui sã facem noi pentru a dobândi pacea?
2. Cine este Sursa pãcii în inima noastrã?
3. Care este relaþia între neprihãnire ºi pace?
4. Care este temelia pãcii noastre veºnice?
5. Cum pot cultiva eu calitãþile unui fãcãtor de pace?
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Darul

Sabatului întâi

pentru o casã de rugãciune
în Ruanda

Sabat, 4 iunie 2005

Ruanda este una dintre cele mai mici þãri din Africa. Înconjuratã de
Congo, Uganda, Tanzania ºi Burundi, fostã colonie Belgianã a trecut prin
împrejurãri grele în ultima decadã. Un rãzboi civil etnic între etniile Hutu ºi
Tuþi a rezultat în tragediile masive din 1994. Din aprilie pânã în iulie, etnia
Hutu a fãcut un genocid cu peste 800000 de victime din etnia Tuþi ºi din
moderaþii Hutu ºi a determinat refugierea a peste douã milioane de persoane
în þãrile învecinate, în special în Burundi. Lãudat sã fie Domnul cã acest
conflict a fost oprit într-o oarecare mãsurã ºi solia evangheliei poate încã o
datã sã fie datã în aceastã þarã.

O creºtere mare a interesului în solia Reformei la început de mileniu a
dus la nevoia unui centru administrativ corespunzãtor pentru Ruanda. A fost
cumpãratã o proprietate în capitala Kigali ºi acum vã solicitãm sprijinul
pentru a putea sfârºi construirea acestui far. Din acest loc vor fi distribuite
materiale ºi lucrãtorii vor fi în stare sã-ºi coordoneze eforturile în toatã þara
pentru a duce oamenilor minunata solie de mântuire.

Ca parte din Misiunea Africanã Centralã de Est, Ruanda a fost ajutatã
de cãtre fraþii din þãrile învecinate, în special de cei din Kenya. În plus, fraþi
generoºi din Canada, Germania ºi Statele Unite, au ajutat la dezvoltarea
lucrãrii de acolo. În aceastã zi specialã de Sabat, întreaga lume poate sã se
uneascã pentru a ne ajuta. În vreme ce nouã ne este aproape imposibil sã
cãlãtorim peste hotare ºi sã-i întâlnim pe fraþii noºtri din alte þãri, simþim
legãtura pe care o avem cu credincioºi din toatã lumea ºi ºtim cã ne veþi
ajuta în acest timp de nevoie.

Fraþii ºi surorile voastre din Ruanda
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      Lecþia 10 Sabat, 4 iunie 2005
s.a. 20:55

Puterea divinã în Creaþie
„La început Dumnezeu a creat cerurile ºi pãmântul. ªi pãmântul

era fãrã formã ºi gol; ºi întunericul era pe faþa adâncului. ªi duhul
lui Dumnezeu se miºca pe suprafaþa apelor.” (Geneza 1:1,2).

„Înþelepciunea divinã, harul infinit, au fost descoperite clar de lucrurile
creaþiei lui Dumnezeu. Prin naturã ºi experienþele vieþii, oamenii au fost
învãþaþi de Dumnezeu.” Parabolele Domnului, pg. 13.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi ºi profeþi, pg. 37-47.

Duminicã 29 mai

1. DUMNEZEIREA PREZENTÃ LA CREAÞIUNE

a. Cine a luat parte activã la crearea universului? Geneza
1:1,2,26; Ioan 1:1-3.

______________________________________________________
• Dumnezeu, Tatãl – Evrei 11:3
• Isus Hristos – Coloseni 1:16,17
• Duhul Sfânt – Psalmii 104:30 - “Tu trimiþi Spiritul Tãu, ei sunt creaþi ºi Tu

reînoieºti faþa pãmântului”. (engl.)

„Dacã Hristos a fãcut toate lucrurile, El a existat înainte de toate
lucrurile. Cuvintele rostite cu privire la aceasta sunt atât de hotãrâte, încât
nimeni nu trebuie lãsat în îndoialã. Hristos era Dumnezeu în esenþã ºi în cel
mai înalt sens. El a fost cu Dumnezeu din toatã veºnicia. Dumnezeu peste
toate, binecuvântat pentru veºnicie.” CBNT, pg. 72.

b. Ce înþelegem noi când contemplãm lucrarea de creaþiune?
Psalmii 19:1-6. ______________________________________

„Dumnezeu ne încurajeazã sã contemplãm lucrãrile Sale în lumea naturalã. El
doreºte ca noi sã ne întoarcem minþile de la studierea lucrurilor artificiale la cele
naturale. Vom înþelege acest lucru mai bine când ne înãlþãm ochii spre dealurile lui
Dumnezeu ºi contemplãm lucrãrile pe care le-a creat mâinile Sale. Ele sunt lucrarea
lui Dumnezeu. Mâna Lui a modelat munþii ºi i-a echilibrat în poziþia lor, aºa încât sã
nu fie miºcaþi decât la porunca Lui. Vântul, soarele, ploaia, zãpada ºi gheaþa sunt
toate slujitorii Sãi care împlinesc voia Lui.” CBVT, pg. 183.
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Luni 30 mai

2. PUTEREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU

a. Cum a luat fiinþã universul? Psalmii 33:6-9.
________________________________________________________

„Dumnezeu a vorbit ºi cuvintele Sale au creat lucrurile Sale în lumea
naturalã. Creaþia lui Dumnezeu este un rezervor de mijloace pregãtite pentru
ca El sã le foloseascã imediat pentru a face voia Sa.” CBVT, pg. 7.

b. Ce ar trebui sã ne facã sã ne mirãm cu adevãrat de creaþia lui
Dumnezeu? Evrei 11:3.

______________________________________________________

”La crearea pãmântului, Dumnezeu nu a depins de materie preexistentã.
‚El a vorbit ºi s-a fãcut; … El a poruncit ºi a luat fiinþã’ (Psalmii 33:9). Toate
lucrurile, materiale sau spirituale, au stat înaintea Domnului Iehova la glasul
Sãu ºi au fost create pentru scopurile Sale. Cerurile ºi toatã oºtirea lor,
pãmântul ºi toate lucrurile de pe el au ajuns sã existe prin suflarea gurii Lui.”
Marele Medic, pg. 354.

„Natura, în lucrarea ei, mãrturiseºte despre prezenþa inteligentã ºi agentul
activ al unei fiinþe care se miºcã în toate lucrãrile Sale dupã voia Sa. Nu printr-
o putere originarã inerentã în naturã îºi aduce pãmântul roadele an de an ºi îºi
continuã marºul în jurul soarelui. Mâna puterii infinite este în continuu la lucru,
conducând aceastã planetã. Puterea lui Dumnezeu exercitatã în fiecare
moment este aceea care îl þine în poziþia ºi rotaþia sa.

Dumnezeul cerului este în continuu la lucru. Prin puterea Lui vegetaþia este
fãcutã sã înfloreascã, pentru ca fiecare frunzã sã aparã ºi fiecare floare sã
înfloreascã. Fiecare picãturã de ploaie sau fulg de zãpadã, fiecare fir de iarbã,
fiecare frunzã ºi floare ºi tufiº mãrturisesc despre Dumnezeu. Aceste lucruri
mici atât de obiºnuite din jurul nostru ne învaþã lecþia cã nimic nu este dincolo de
observaþia Dumnezeului infinit, nimic nu este prea mic pentru atenþia Lui.

Mecanismul corpului omenesc nu poate fi înþeles pe deplin; el prezintã
mistere care-l uimesc ºi pe cel mai inteligent. El nu este ca rezultatul unui
mecanism care, o datã pus în miºcare, îºi continuã lucrarea, pentru ca pulsul
sã batã ºi o respiraþie sã urmeze alteia. În Dumnezeu noi trãim, ne miºcãm ºi
avem fiinþa. Fiecare respiraþie, fiecare bãtaie a inimii, este o dovadã continuã
a puterii unui Dumnezeu mereu prezent.” Testimonies, vol.8, pg. 207.

c. Ce este descoperit de cãtre creaþia lui Dumnezeu? Romani
1:20. ______________________________________________
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Marþi 31 mai

3. PRIMA ZI

a. Ce a fost creat în prima zi a creaþiunii? Geneza 1:3-5.

_______________________________________________________

„[Dumnezeu] face ‚sã strãluceascã lumina din întuneric’ (2 Corinteni
4:6). Când ‚pãmântul era fãrã formã ºi gol ºi era întuneric pe faþa adâncului,’
‚Duhul lui Dumnezeu Se miºca pe faþa apelor. ªi Dumnezeu a zis: ‚Sã fie
luminã ºi a fost luminã’ (Geneza 1:2,3).” Parabolele Domnului, pg. 331.

b. Ce altã luminã mai provine din aceeaºi sursã? Ioan 1:6-10;
8:12; 9:5. ___________________________________________

______________________________________________________

„Dumnezeu este luminã ºi în cuvintele ‚Eu sunt lumina lumii’ (Ioan 8:12)
Hristos ªi-a declarat unitatea cu Dumnezeu ºi relaþia Sa cu întreaga familie
umanã. El este Acela care a fãcut la început ca ‚lumina sã strãluceascã în
întuneric’ (2 Corinteni 4:6). El este lumina soarelui, a lunii ºi a stelelor. El a fost
lumina spiritualã care în simbol, tip ºi profeþie strãlucise asupra lui Israel. Dar
lumina n-a fost datã doar naþiunii iudaice. Dupã cum razele de soare pãtrund
pânã în cele mai îndepãrtate colþuri ale lumii, tot astfel lumina Soarelui Neprihãnirii
strãluceºte asupra fiecãrui suflet.” Hristos, Lumina lumii, pg. 348.

c. Cum îi afecteazã aceastã luminã pe toþi acei care o acceptã?
Isaia 60:1,2. ________________________________________

______________________________________________________

„În noaptea întunericului spiritual, cuvântul lui Dumnezeu spune: ‚Sã fie
luminã.’ Poporului Sãu îi spune: ‚Scoalã-te ºi lumineazã; cãci lumina ta a
venit ºi slava Domnului rãsare peste tine’ (Isaia 60:1)…

Întunericul necunoaºterii lui Dumnezeu învãluieºte lumea. Oamenii îºi pierd
cunoºtinþa de caracterul Lui. Acesta a fost înþeles greºit ºi interpretat greºit.
În acest timp trebuie proclamat un mesaj de la Dumnezeu, care este luminãtor
în influenþa lui ºi mântuitor în puterea lui. Caracterul Sãu trebuie fãcut de
cunoscut. Peste întunericul lumii trebuie sã se reverse lumina slavei Sale,
lumina bunãtãþii, milostivirii ºi adevãrului.” Parabolele Domnului, pg. 331.

„Este cea mai înaltã datorie a fiecãrui creºtin aceea de a lãsa ca lumina
pe care a dat-o Dumnezeu sã strãluceascã în raze neîntrerupte.” The
Review and Herald, 12 decembrie 1893.
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Miercuri 1 iunie

4. ZIUA A DOUA

a. Ce a creat Dumnezeu în ziua a doua? Geneza 1:6-8. Ce învãþãm
noi din lucrarea lui Dumnezeu pe firmament? Psalmii 19:1-3.

______________________________________________________

„Sã nu încredinþãm noi memoriei lecþiile pe care ni le dã natura? Sã nu
deschidem noi ochii simþurilor noastre ºi sã ne însuºim lucrurile frumoase ale
lui Dumnezeu? Noi am face bine sã citim adesea psalmul nouãsprezece pentru
ca sã putem înþelege cum Domnul leagã legea Sa de lucrãrile create de El…

Trebuie sã contemplãm lucrurile minunate ale lui Dumnezeu ºi sã
repetãm copiilor noºtri lecþiile învãþate de la ele, pentru ca sã-i putem conduce
sã vadã îndemânarea Lui, puterea ºi mãreþia Lui în lucrurile create de El.”
CBVT, vol. 3, pg. 181.

b. Care a fost scopul principal al lui Dumnezeu în crearea lumii?
Isaia 45:18. _________________________________________

„La început, Dumnezeu a fost descoperit în toate lucrãrile creaþiunii.
Hristos a fost acela care a întins cerurile ºi care a pus temeliile pãmântului.
Mâna Lui a fost aceea care a atârnat lumile în spaþiu… ªi pe toate lucrurile
de pe pãmânt, din vãzduh ºi din cer, El a scris solia iubirii Tatãlui Sãu.”
Hristos, Lumina lumii, pg. 15.

c. Explicaþi de ce poate fi cerul o bunã sursã de inspiraþie pentru
creºtin. Iov 37:14-18. _________________________________

______________________________________________________

„Cu câþiva ani în urmã, în timp ce cãlãtoream din Christiania, Norvegia
spre Goteborg, Suedia, am fost favorizatã cu vederea celui mai splendid
apus de soare pe care mi-a fost dat sã-l vãd vreodatã. Limbajul este
insuficient pentru a-i descrie frumuseþea. Ultimele raze ale soarelui care
apune, argintiu ºi auriu, purpuriu, de culoarea chihlimbarului ºi stacojiu îºi
revãrsau splendoarea pe întinsul cerului, devenind tot mai strãlucitoare ºi
ridicându-se tot mai sus pe cer, pânã când pãrea cã porþile cetãþii lui
Dumnezeu au fost lãsate întredeschise ºi raze din gloria dinãuntru
strãfulgerau pânã afarã. Timp de douã ore aceastã splendoare minunatã a
continuat sã lumineze cerul rece al nordului – tablou pictat de marele Artist
Maestru pe pânza schimbãtoare a cerurilor. Pãrea asemenea zâmbetului lui
Dumnezeu, deasupra tuturor locuinþelor pãmânteºti, deasupra câmpiilor
precum ºi a munþilor aspri ºi a pãdurilor singuratice prin care trecea drumul
nostru.” Credinþa prin care trãiesc, pg. 248.
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Joi 2 iunie

5. ZIUA A TREIA

a. Ce a fost creat în ziua a treia? Geneza 1:9-13. _____________

______________________________________________________

„Când Dumnezeu a fãcut pãmântul, erau munþi, dealuri ºi câmpii întretãiate
de râuri ºi ape. Pãmântul nu era o câmpie întinsã, ci monotonia peisajului era
întreruptã de dealuri ºi munþi, nu înalþi ºi ascuþiþi, cum sunt acum, ci cu o formã
frumoasã. Stâncile goale ºi înalte nu se vedeau pe ei, ci se gãseau sub
suprafaþã, servind ca oase pentru pãmânt. Apele erau distribuite regulat.
Dealurile, munþii ºi câmpiile foarte frumoase erau împodobite cu plante ºi flori
ºi cu copaci înalþi ºi maiestuoºi de toate formele, care erau de multe ori mai
mari ºi mai frumoºi decât sunt copacii de astãzi. Aerul era curat ºi sãnãtos ºi
pãmântul pãrea un palat maiestuos. Îngerii priveau lucrãrile minunate ale lui
Dumnezeu ºi se bucurau de ele.” Spiritual Gifts, vol. 3, pg. 33.

„Prin darul lui Hristos primim fiecare binecuvântare. Prin acel dar vine
la noi zi de zi un fluviu nesecat al bunãtãþii lui Iehova. Fiecare floare, cu
culorile ºi miresmele ei delicate, este datã pentru bucuria noastrã prin acel
unic Dar.” Pe urmele Mareleui Medic, pg. 362.

b. Ce relaþie existã între creaþie ºi solia primului înger?
Apocalipsa 14:6,7. ___________________________________

______________________________________________________

„În solia primului înger, oamenii sunt chemaþi sã I se închine lui
Dumnezeu, Creatorul nostru, care a creat lumea ºi toate lucrurile care sunt
în ea.” Selected Messages, bk.2, pg.106.

Vineri 3 iunie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Cine a participat la crearea universului?
2. Cum a creat Dumnezeu toate lucrurile din univers?
3. Care este cauza întunericului spiritual din întreaga lume?
4. Ce învãþãm din puterea lui Dumnezeu manifestatã în creaþiune?
5. Care este relaþia între creaþiunea lui Dumnezeu ºi solia primului înger?
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      Lecþia 11 Sabat, 11 iunie 2005
s.a. 20:59

Puterea divinã în Creaþie
(continuare)

„Sã ºtiþi cã Domnul este Dumnezeu; El este acela care ne-a
fãcut ºi nu noi înºine; noi suntem poporul Sãu ºi oile pãºunii Sale”
(Psalmii 100:3).

„Numai în cuvântul lui Dumnezeu gãsim o relatare autenticã a creaþiunii.
Aici privim puterea care a pus temeliile pãmântului ºi care a întins cerurile.
Numai aici putem gãsi o istorie a neamului nostru omenesc nepervertitã prin
prejudecata umanã sau mândria omeneascã.” Educaþia creºtinã, pg. 38.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi ºi profeþi, pg. 116-122.

Duminicã 5 iunie

1. ZIUA A PATRA

a. Care a fost lucrarea lui Dumnezeu în ziua a patra? Geneza
1:14-19. ____________________________________________

„Soarele ºi luna au fost create [de cãtre Hristos]. Nu existã nici o stea
care înfrumuseþeazã cerurile pe care sã nu o fi fãcut- o El.” Pe urmele
Marelui Medic, pg. 362.

b. Ce ar trebui sã ne reaminteascã soarele? Psalmii 84:11;
Maleahi 4:2 (prima parte). _____________________________

„Soarele Neprihãnirii nu a izbucnit asupra lumii în splendoare, pentru a
orbi simþurile cu slava Lui. Despre Hristos este scris: ‚Venirea Lui este
pregãtitã ca dimineaþa’ (Osea 6:3). Lumina zilei vine încet ºi liniºtit peste
pãmânt, împrãºtiind umbra întunericului ºi trezind lumea la viaþã. Tot astfel,
Soarele Neprihãnirii rãsare ‚cu vindecarea în aripile lui’ (Maleahi 4:2).”
Hristos, Lumina lumii, pg. 187.

„Dupã asocierea cu Fiul lui Dumnezeu, umilul urmaº al lui Hristos se
gãseºte a fi o persoanã cu principii sãnãtoase, cu percepþie clarã ºi judecatã
de încredere. El are o legãturã cu Dumnezeu, Sursa luminii ºi înþelegerii. Acela
care dorea sã fie un slujitor al cauzei lui Hristos, a fost aºa de înviorat de razele
dãtãtoare de viaþã ale Soarelui Neprihãnirii, încât a fost fãcut în stare sã aducã
mult rod spre slava lui Dumnezeu.” Educaþia creºtinã, pg. 199.



5858585858 Lecþii biblice pentru Sabat,  Aprilie – Iunie 2005

Luni 6 iunie

2. ZIUA A CINCEA

a. Descrieþi lucrarea de creaþiune fãcutã în ziua a cincea.
Geneza 1:20-22. Ce declaraþie este fãcutã despre fiecare zi
pânã acum? Geneza 1:5, 8, 13, 19, 23.

______________________________________________________

„S-a crezut cã geologia contrazice interpretarea literalã a raportului
mozaic al creaþiunii. Se pretinde cã au fost nevoie de milioane de ani pentru
evoluþia pãmântului din haos; ºi pentru a adapta Biblia la aceastã presupusã
descoperire a ºtiinþei, se crede cã zilele creaþiunii au fost perioade vaste,
nedefinite, care se întind peste mii ºi chiar milioane de ani.

O asemenea concluzie este cu totul nepotrivitã. Raportul biblic este în
armonie cu sine ºi cu învãþãturile naturii. Despre prima zi a lucrãrii creaþiunii
este dat raportul: ‚A fost o searã ºi o dimineaþã, ºi aceasta a fost ziua întâi.’
(Geneza 1:5) ªi acelaºi lucru se spune despre fiecare dintre primele ºase
zile ale sãptãmânii creaþiunii. Despre fiecare dintre aceste perioade Inspiraþia
declarã cã au constat dintr-o searã ºi o dimineaþã, ca orice zi de atunci
încoace. Cu privire la lucrarea de creaþie este datã mãrturia ‚El a zis ºi s-a
fãcut; a poruncit ºi a luat fiinþã’ (Psalmii 33:9). La Acela care putea sã
cheme astfel la existenþã lumile nenumãrate, de câtã vreme ar fi fost nevoie
pentru evoluþia lumii din haos? Pentru a explica lucrãrile Lui, trebuie sã
violãm noi cuvântul Sãu?” Educaþia, pg. 107.

b. De ce este aºa de greu pentru oamenii de ºtiinþã sã accepte
cuvântul lui Dumnezeu? Romani 1:18-21.

______________________________________________________

„Mi-a fost prezentatã o imagine teribilã a stãrii lumii. Nelegiuirea abundã
pretutindeni. Imoralitatea este pãcatul special al acestui veac. Niciodatã nu
ºi-a ridicat viciul capul sãu hidos cu o asemenea îndrãznealã ca acum.
Poporul pare sã fie amorþit ºi iubitorii virtuþii ºi adevãratei bunãtãþi sunt
aproape descurajaþi prin îndrãzneala, puterea ºi prevalenþa ei.

S-a fãcut referire la Romani 1:18-32, ca o adevãratã descriere a lumii
înainte de a doua venire a lui Hristos.

Pãcatul, nu încercarea sau suferinþa, este acela care-L desparte pe
Dumnezeu de poporul Sãu ºi face sufletul incapabil de a se bucura ºi a-L
glorifica. Pãcatul este acela care nimiceºte sufletul. Pãcatul ºi viciul existã
în familiile pãzitoare ale Sabatului.” Îndrumarea copilului, pg. 340.
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Marþi 7 iunie

3. ZIUA A ªASEA

a. Ce a fost creat în timpul primei pãrþi din ziua a ºasea? Geneza
1:24,25. Cum priveºte Dumnezeu toate aceste creaturi? Matei
6:26; 10:29. ________________________________________

„Tratamentul aspru, chiar ºi faþã de animale, este ofensiv în faþa lui
Dumnezeu. Acei care pretind a-L iubi pe Dumnezeu nu considerã
întotdeauna cã abuzul faþã de animale sau suferinþa adusã asupra lor prin
neglijenþã, este un pãcat. Rodul harului divin va fi descoperit la fel de mult în
oameni prin modul în care trateazã animalele lor, ca ºi prin serviciul lor în
casa lui Dumnezeu. Acei care-ºi permit sã devinã nerãbdãtori sau înfuriaþi
pe animalele lor nu sunt creºtini…

Dumnezeu, care a creat omul, a creat de asemenea ºi animalele. Ele
trebuia sã slujeascã binelui ºi fericirii omului, sã-i serveascã ºi sã fie
controlate de el.” The Signs of the Times, 25 noiembrie 1880.

b. Care a fost încoronarea lucrãrii Creatorului? Geneza 1:26-28.
______________________________________________________

„Dupã ce pãmântul cu viaþa lui vegetalã ºi animalã a fost chemat la
existenþã, omul, opera de încoronare a Creatorului ºi cel pentru care a fost
fãcut frumosul pãmânt, a fost adus pe scena de acþiune… ‚Deci Dumnezeu
a creat pe om dupã chipul Sãu; …parte bãrbãteascã ºi parte femeiascã i-a
fãcut’ (Geneza 1:28). Aici este prezentatã în mod clar originea naturii
omeneºti ºi raportul divin este prezentat în mod atât de clar, încât nu existã
nici o ocazie pentru concluzii eronate. Dumnezeu l-a creat pe om dupã
propriul Sãu chip. În aceasta nu este nici o tainã. Nu existã nici un motiv
pentru presupunerea cã omul a evoluat în etape lente din formele inferioare
de viaþã animalã sau vegetalã. Asemenea învãþãturi coboarã marea lucrare
a Creatorului la nivelul concepþiilor omeneºti înguste, pãmânteºti.

Oamenii sunt atât de doritori de a-L exclude pe Dumnezeu de la
suveranitatea universului, încât îl degradeazã pe om ºi îl furã de demnitatea
originii sale. Acela care a pus lumile înstelate în înãlþime ºi a pictat cu delicateþe
florile câmpului, care a umplut pãmântul ºi cerul cu minunile puterii Sale, când
 S-a coborât sã încununeze lucrarea Sa glorioasã, pentru a pune pe unul în mijloc
pentru a sta ca ºi conducãtor pe frumosul pãmânt, n-a dat greº în a crea o fiinþã
vrednicã de mâna care i-a dat viaþã. Genealogia neamului nostru omenesc, aºa
cum este ea datã prin inspiraþie, îºi are originile nu într-un ºir de germeni în
dezvoltare, moluºte ºi patrupede, ci în marele Creator. Deºi format din þãrânã,
Adam era ‚fiul lui Dumnezeu’.” Patriarhi ºi profeþi, pg. 37,38.
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Miercuri 8 iunie

4. INSTITUÞII DE LA ÎNCEPUT

a. Ce instituþie a întemeiat Creatorul în ziua a ºasea? Geneza
         1:27,28._______________________________________________

„Isus a îndreptat atenþia ascultãtorilor sãi în urmã la instituþia cãsãtoriei,
aºa cum a fost aceasta rânduitã la Creaþiune. ‚Din pricina împietririi inimilor
voastre,’ spunea El, Moise ‚a îngãduit sã vã lãsaþi nevestele: dar de la început
n-a fost aºa’ (Matei 19:8). El a indicat spre zilele binecuvântate din Eden,
când Dumnezeu a declarat toate lucrurile ca fiind ‚foarte bune’… Atunci,
când Creatorul a unit mâinile perechii sfinte în cãsãtorie, zicând cã ‚va lãsa
omul pe tatãl sãu ºi pe mama sa ºi se va alipi de nevasta sa: ºi vor fi un
singur trup’ (Geneza 2:24), El a enunþat legea cãsãtoriei pentru toþi copiii lui
Adam pânã la încheierea timpului. Ceea ce Tatãl cel veºnic a declarat ca
fiind bun era legea celei mai înalte binecuvântãri ºi dezvoltãri pentru om.

Asemenea tuturor celorlalte daruri bune ale lui Dumnezeu încredinþate
omenirii spre pãstrare, cãsãtoria a fost pervertitã prin pãcat; dar este scopul
Evangheliei sã-i restaureze puritatea ºi frumuseþea. Atât în Vechiul
Testament, cât ºi în Noul Testament, relaþia de cãsãtorie este folositã pentru
a reprezenta unirea duioasã care existã între Hristos ºi poporul Sãu, cei
mântuiþi pe care i-a cumpãrat cu preþul Calvarului.” Cugetãri de pe
Muntele Fericirilor, pg. 53.

b. Ce dietã a fost oferitã omului la creaþiune? Geneza 1:29.

______________________________________________________

„Pentru a ºti care sunt cele mai bune alimente, noi trebuie sã studiem
planul iniþial al lui Dumnezeu pentru dieta omului. Acela care l-a creat pe om
ºi care îi înþelege nevoile sale i-a rânduit lui Adam hrana lui. ‚Iatã,’ zice El,
‚v-am dat orice iarbã care face sãmânþã… ºi orice pom în care este rodul
unui pom care face sãmânþã; aceasta sã fie hrana voastrã’ (Geneza 1:29).
Pãrãsind Edenul pentru a-ºi câºtiga existenþa prin cultivarea pãmântului sub
blestemul pãcatului, omul a primit permisiunea de a mânca de asemenea din
‚iarba de pe câmp’.

Cerealele, fructele, nucile ºi zarzavaturile constituie dieta aleasã pentru
noi de cãtre Creatorul nostru. Aceste alimente, pregãtite într-un mod pe cât de
simplu ºi de natural cu putinþã, sunt cele mai sãnãtoase ºi hrãnitoare. Ele dau
putere, rezistenþã ºi o vigoare a intelectului care nu pot fi obþinute printr-o dietã
mai complexã ºi stimulatoare.” Sfaturi pentru Dietã ºi Hranã, pg. 71.
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Joi 9 iunie

5. RESTAURARE

a. Ce a profeþit Maleahi cu privire la aceste ultime zile? Maleahi
4:5, 6. _____________________________________________

„Acei care trebuie sã pregãteascã drumul pentru cea de-a doua venire a
lui Hristos sunt reprezentaþi prin credinciosul Ilie, dupã cum Ioan a venit în
spiritul lui Ilie pentru a pregãti calea pentru prima venire a lui Hristos. Marele
subiect al reformei trebuie sã fie agitat ºi mintea publicului trebuie sã fie
miºcatã. Cumpãtarea în toate lucrurile trebuie sã fie pusã în legãturã cu solia,
pentru a întoarce poporul lui Dumnezeu de la idolatrie, de la lãcomia lor ºi de la
extravaganþa în îmbrãcãminte ºi în alte lucruri.” Testimonies, vol. 3, pg. 62, 63.

b. Ce a spus apostolul Petru, în mod profetic, despre aceastã
lucrare? Fapte 3:19-21. ________________________________

„Marea lucrare a evangheliei nu trebuie sã se încheie cu o manifestare mai
slabã a puterii lui Dumnezeu, decât aceea care a marcat începutul ei. Profeþiile care
au fost împlinite în revãrsarea ploii timpurii la începutul evangheliei trebuie sã se
împlineascã din nou în ploaia târzie, la încheierea ei. Acestea sunt ‚vremile de
înviorare’ pe care le aºtepta apostolul Petru (Fapte 3:19).” Marea luptã, pg. 611.

„În timpul sfârºitului fiecare instituþie divinã trebuie sã fie restauratã.
Spãrtura fãcutã în legea lui Dumnezeu în timpul când Sabatul a fost schimbat
de om, trebuie sã fie reparatã. Poporul rãmãºiþei lui Dumnezeu, care stã
înaintea lumii ca reformator, trebuie sã arate cã legea lui Dumnezeu este temelia
oricãrei reforme durabile ºi cã Sabatul poruncii a patra trebuie sã stea ca
memorial al creaþiunii, o amintire constantã a puterii lui Dumnezeu. Ei trebuie
sã prezinte în linii clare ºi distincte necesitatea ascultãrii de toate preceptele
Decalogului. Constrânºi de iubirea lui Hristos, ei trebuie sã coopereze cu El în
zidirea locurilor pustiite. Ei trebuie sã fie dregãtori de spãrturi, cei care reparã
drumurile ºi fac þara cu putinþã de locuit.” Profeþi ºi regi, pg. 477.

Vineri 10 iunie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Cine este adevãrata sursã de luminã ºi cum putem umbla în aceastã

luminã?
2. Ce spune Biblia despre zilele creaþiunii?
3. Care a fost starea omului când a fost creat?
4. Ce relaþie existã între familie ºi Sabat?
5. Ce a fost profeþit despre restaurarea tuturor instituþiilor divine?
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     Lecþia 12 Sabat, 18 iunie 2005
s.a. 21:02

Sabatul
„Le-am dat ºi sabatele Mele ca sã fie un semn între Mine ºi ei,

ca sã ºtie cã Eu sunt Domnul, care-i sfinþesc… ªi sã sfinþiþi sabatele
Mele; ele vor fi un semn între Mine ºi voi, ca sã ºtiþi cã Eu sunt
Domnul, Dumnezeul vostru.” (Ezechiel 20:12, 20).

„Asemenea Sabatului, sãptãmâna ºi-a avut originea la creaþiune ºi a fost
pãstratã, ajungând pânã la noi prin istoria biblicã. Dumnezeu Însuºi a
mãsurat prima sãptãmânã ca pe un model pentru sãptãmânile succesive
pânã la încheierea timpului. Asemenea oricãrei alteia, ea a constat din ºapte
zile literale. ªase zile au fost folosite în lucrarea de creaþie, iar în ziua a
ºaptea, Dumnezeu S-a odihnit ºi a binecuvântat aceastã zi, punând-o
deoparte ca zi de odihnã pentru om.” Educaþia creºtinã, pg. 190.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 142-150.

Duminicã 12 iunie

1. ZIUA A ªAPTEA

a. Ce a fãcut Creatorul în ziua a ºaptea? Geneza 2:2.

_______________________________________________________

„Ciclul sãptãmânal de ºapte zile literale, ºase pentru lucru ºi a ºaptea
pentru odihnã, care a fost pãstrat ºi adus prin istoria Biblicã, ºi-a avut originea
în marile fapte ale primelor ºapte zile.” Spiritual Gifts, vol.3, pg. 90.

„[Dumnezeu] nu S-a odihnit ca unul obosit, ci ca unul care era satisfãcut
de roadele înþelepciunii ºi bunãtãþii Sale ºi de manifestãrile gloriei Sale.”
Patriarhi ºi profeþi, pg. 40.

b. Pe lângã faptul cã S-a odihnit în ziua a ºaptea, ce altceva a mai
fãcut Domnul? Geneza 2:3.

_______________________________________________________

„Dupã ce S-a odihnit în ziua a ºaptea, Dumnezeu a sfinþit-o, sau a pus-o
deoparte ca zi de odihnã pentru om. Urmând exemplul Creatorului, omul
trebuia sã se odihneascã în aceastã zi sfântã, pentru ca atunci când avea sã
priveascã cerurile ºi pãmântul, sã se poatã gândi la marea lucrare de
creaþiune a lui Dumnezeu.” Patriarhi ºi profeþi, pg. 40.
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Luni 13 iunie

2. SABATUL ÎN PUSTIE

a. Ce instrucþiuni specifice a dat Domnul poporului Sãu înainte
de a da Cele Zece Porunci pe Sinai? Exodul 16:22-30.

______________________________________________________

„Dumnezeu cere ca ziua Sa cea sfântã sã fie respectatã cu la fel de
multã sfinþenie acum, ca ºi pe timpul lui Israel. Porunca datã evreilor ar
trebui sã fie consideratã de cãtre toþi creºtinii ca o cerinþã a lui Iehova de la
ei. Ziua dinaintea Sabatului ar trebui fãcutã o zi de pregãtire, pentru ca totul
sã poatã fi terminat pentru orele sale sfinte. În nici un caz nu ar trebui ca
treburilor noastre proprii sã li se permitã sã ne rãpeascã din timpul sfânt.
Dumnezeu a lãsat ca sã se poarte de grijã bolnavilor ºi celor suferinzi; munca
cerutã pentru a le face bine este o lucrare a îndurãrii ºi nu o cãlcare a
Sabatului; dar orice muncã ce nu este necesarã ar trebui evitatã. Mulþi
amânã în mod neglijent pânã la începutul Sabatului lucrurile mici care ar fi
putut fi fãcute în ziua de pregãtire. Aceasta nu ar trebui sã se întâmple.
Lucrarea care este neglijatã pânã la începutul Sabatului ar trebui sã rãmânã
nefãcutã pânã când acesta a trecut. Aceastã procedurã ar putea ajuta
memoriei celor nechibzuiþi ºi sã-i facã atenþi sã-ºi facã lucrarea în cele ºase
zile lucrãtoare.” Patriarhi ºi profeþi, pg. 334.

b. Ce minuni a sãvârºit Domnul în legãturã cu respectarea
Sabatului? Exodul 16:16-27. ___________________________

______________________________________________________

„În fiecare sãptãmânã, în timpul petrecerii lor lungi în pustie, Izraeliþii au
fost martorii unei minuni întreite, destinatã sã le impresioneze minþile cu
sfinþenia Sabatului: o cantitate dublã de manã a cãzut în ziua a ºasea ºi în
ziua a ºaptea nu a cãzut manã, iar partea necesarã pentru Sabat a fost
pãstratã dulce ºi curatã, când dacã ar fi fost pãstratã altcândva, ar fi devenit
nepotrivitã pentru folosire.

În împrejurãrile legate de darea manei, avem dovezi evidente cã Sabatul
n-a fost instituit, cum pot pretinde unii, când a fost datã legea la Sinai. Înainte
ca izraeliþii sã vinã la Sinai, ei au înþeles cã Sabatul era obligatoriu pentru ei.
Fiind obligaþi sã adune în fiecare vineri o porþie dublã din manã ca pregãtire
pentru Sabat, când nu avea sã cadã manã, natura sfântã a zilei de odihnã era
întipãritã în continuu asupra lor. ªi când unii din popor au ieºit în Sabat sã
strângã manã, Domnul a întrebat: ‚Pânã când veþi refuza sã pãziþi poruncile
Mele ºi legile Mele?’” Patriarhi ºi profeþi, pg. 335.
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Marþi 14 iunie

3. PORUNCA A PATRA

a. Ce aºteaptã Dumnezeu de la poporul Sãu în legãturã cu
      exemplul Sãu de la sfârºitul creaþiunii? Exodul 20:8-11.

______________________________________________________

„Dumnezeu a vãzut cã Sabatul era esenþial pentru om, chiar ºi în Paradis.
El trebuia sã lase la o parte interesele sale proprii pentru o zi din cele ºapte,
pentru ca sã poatã contempla mai pe deplin lucrãrile lui Dumnezeu ºi sã
mediteze asupra puterii ºi bunãtãþii Sale. El avea nevoie de un Sabat, pentru
ca sã-i reaminteascã ºi mai viu de Dumnezeu ºi sã-i trezeascã recunoºtinþa,
fiindcã toate lucrurile de care se bucura ºi pe care le poseda veneau din
mâna binefãcãtoare a Creatorului.

Dumnezeu doreºte ca Sabatul sã îndrepte minþile oamenilor spre
contemplarea lucrurilor create de El. Natura vorbeºte simþurilor lor,
declarând cã existã un Dumnezeu viu, Creatorul, Conducãtorul suprem a tot
ceea ce existã… Frumuseþea care îmbracã pãmântul este un semn al iubirii
lui Dumnezeu. Noi o putem privi în dealurile veºnice, în copacii maiestuoºi,
în bobocii care se deschid ºi în florile delicate. Toate ne vorbesc despre
Dumnezeu. Sabatul, indicând întotdeauna la Acela care le-a creat pe toate,
le porunceºte oamenilor sã deschidã marea carte a naturii ºi sã afle acolo
înþelepciunea, puterea ºi iubirea Creatorului.” Patriarhi ºi profeþi, pg. 43.

b. Ce este inclus în porunca a patra? Isaia 58:13,14.

______________________________________________________

„Toþi acei care pãzesc ziua a ºaptea spun prin aceasta cã sunt închinãtori
ai lui Iehova. Astfel Sabatul este semnul ataºamentului omului faþã de
Dumnezeu, câtã vreme sunt oameni pe pãmânt care sã-I serveascã.
Porunca a patra este singura din cele zece în care se gãseºte atât numele,
cât ºi titlul Legiuitorului. Ea este singura care aratã prin a cui autoritate este
datã legea. Astfel, ea conþine sigiliul lui Dumnezeu, pus pe legea Sa, ca
dovadã a autenticitãþii ºi obligativitãþii acesteia.

Dumnezeu a dat oamenilor ºase zile în care sã lucreze ºi El cere ca lucrarea
lor sã fie fãcutã în cele ºase zile de lucru. Faptele de necesitate ºi îndurare sunt
îngãduite în Sabat ºi trebuie ca în tot timpul sã se poarte de grijã bolnavilor ºi
suferinzilor; dar munca ce nu este necesarã trebuie sã fie evitatã cu stricteþe…
Acei care discutã chestiuni de afaceri sau fac planuri în Sabat sunt consideraþi
de Dumnezeu ca ºi când ar fi angajaþi în derularea tranzacþiei respective. Pentru
a sfinþi Sabatul, noi nu ar trebui nici mãcar sã permitem minþilor noastre sã se
ocupe cu lucruri de un caracter lumesc.” Patriarhi ºi profeþi, pg. 348, 349.
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4. UN SEMN ÎNTRE DUMNEZEU ªI POPORUL SÃU

a. Care este relaþia dintre creaþiune ºi Sabat? Exodul 31:13-17.
_______________________________________________________

„Sabatul zilei a ºaptea, memorialul lui Dumnezeu, semnul lucrãrii Sale în
crearea lumii, a fost dat la o parte de omul fãrãdelegii. Poporul lui Dumnezeu
are de fãcut o lucrare specialã de reparare a spãrturii care a fost fãcutã în
legea Sa; ºi cu cât ne apropiem mai mult de sfârºit, cu atât mai urgentã
devine aceastã lucrare. Toþi acei care-L iubesc pe Dumnezeu vor arãta cã
poartã semnul Sãu, pãzind poruncile Lui. Ei sunt cei care restaureazã
drumurile ºi fac þara cu putinþã de locuit… Adevãrata lucrare medicalã
misionarã este legatã inseparabil de pãzirea poruncilor lui Dumnezeu, din
care Sabatul este menþionat în mod special, din moment ce el este marele
memorial al lucrãrii de creaþiune a lui Dumnezeu. Respectarea lui este legatã
de lucrarea de restaurare a chipului moral al lui Dumnezeu în om. Aceasta
este lucrarea pe care poporul lui Dumnezeu trebuie s-o ducã înainte în acest
timp. Aceastã lucrare, dacã este bine îndeplinitã, va aduce bisericii bogate
binecuvântãri.” Testimonies, vol.6, pg. 244.

b. Cum este sfinþirea în legãturã cu Sabatul? Ezechiel 20:12,20.

________________________________________________________

„Sabatul dat lumii ca semn al lui Dumnezeu ca Creator este de asemenea
semnul cã El este cel care sfinþeºte. Puterea care a creat toate lucrurile
este puterea care re-creazã sufletul dupã asemãnarea Lui proprie. Pentru
acei care sfinþesc ziua de Sabat, aceasta este semnul sfinþirii. Adevãrata
sfinþire este armonie cu Dumnezeu, ºi unire cu El în caracter. Ea este primitã
prin ascultare de acele principii care sunt transcrierea caracterului Sãu. ªi
Sabatul este semnul ascultãrii. Acela care ascultã din inimã de porunca a
patra va asculta de întreaga lege. El este sfinþit prin ascultare.

Nouã ne este dat Sabatul ca ºi lui Israel ‚ca legãmânt veºnic’. Pentru acei
care au reverenþã faþã de ziua Sa cea sfântã, Sabatul este un semn cã
Dumnezeu îi recunoaºte ca popor al Sãu ales. Este un angajament cã El Îºi va
împlini legãmântul faþã de ei. Fiecare suflet care acceptã semnul guvernãrii lui
Dumnezeu se pune sub legãmântul cel divin ºi veºnic. El se prinde cu tãrie de
lanþul de aur al ascultãrii, din care fiecare verigã este o fãgãduinþã.

Porunca a patra este singura din cele zece care conþine sigiliul marelui
Legiuitor, Creatorul cerului ºi al pãmântului. Acei care ascultã de aceastã
poruncã iau asupra lor numele Sãu ºi toate binecuvântãrile pe care acesta le
implicã sunt ale lor.” Testimonies, vol. 6, pg. 321, 322.
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Joi 16 iunie

5. LECÞII DIN VECHIUL ISRAEL

a. De ce reforme a fost nevoie înainte de captivitatea lui Israel ºi
Iuda, ºi dupã aceea? Ieremia 17:19-27; Neemia 13:15-22.

______________________________________________________

b. De ce reformã este nevoie astãzi? Isaia 56:1-8.

______________________________________________________

„Sabatului îi este acordatã mult mai multã sfinþenie decât îi acordã mulþi
dintre pretinºii pãzitori ai Sabatului. Domnul a fost foarte mult dezonorat de
cãtre aceia care nu au pãzit Sabatul dupã poruncã, fie în literã, sau în spirit.
El cheamã la o reformã în ceea ce priveºte respectarea Sabatului.

Chiar la începutul poruncii a patra, Domnul a zis: ‚Adu-þi aminte’. El ºtia
cã în mijlocul mulþimii grijilor ºi problemelor, omul avea sã fie ispitit sã se
scuze de la împlinirea deplinã a cerinþei legii sau avea sã uite importanþa ei
sfântã. De aceea El a spus: ‚Adu-þi aminte de ziua Sabatului, ca s-o sfinþeºti’
(Exodul 20:8).

În tot timpul sãptãmânii trebuie sã avem în minte Sabatul ºi sã facem
pregãtire pentru a-l pãstra dupã poruncã. Noi nu trebuie doar sã respectãm
Sabatul ca pe o chestiune legalã. Trebuie sã înþelegem implicaþiile sale
spirituale asupra tuturor lucrurilor din viaþã. Toþi acei care privesc Sabatul
ca pe un semn între ei ºi Dumnezeu, arãtând cã El este Dumnezeu, care îi
sfinþeºte, vor reprezenta principiile guvernãrii Sale. Ei vor aduce în practica
zilnicã legile împãrãþiei Sale. Rugãciunea lor va fi zilnic ca sfinþirea Sabatului
sã fie asupra lor. Ei vor avea în fiecare zi însoþirea lui Hristos ºi vor
exemplifica desãvârºirea caracterului Sãu. În fiecare zi lumina lor va strãluci
spre alþii în fapte bune.” Testimonies, vol. 6, pg. 324, 325.

Vineri 17 iunie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Ce a fãcut Domnul în primul Sabat?
2. Descrieþi minunile din pustie referitoare la Sabat.
3. Care este scopul principal al Sabatului?
4. Cum putem sfinþi Sabatul?
5. Ce trebuie inclus în pregãtirea noastrã pentru Sabat?
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      Lecþia 13 Sabat, 25 iunie 2005
s.a. 21:04

Sabatul în Noul Testament
„Sabatul a fost fãcut pentru om ºi nu omul pentru Sabat; de

aceea Fiul omului este Domn ºi al Sabatului.” (Marcu 2:27,28).

„Isus a venit sã ‚mãreascã legea ºi s-o facã onorabilã’ (Isaia 42:21). El
nu trebuia sã-i scadã din demnitatea ei, ci s-o sporeascã… El a venit sã
elibereze Sabatul din acele cerinþe împovãrãtoare care l-au fãcut sã fie un
blestem în loc de a fi o binecuvântare.” Hristos, Lumina lumii, pg. 146.

Recomandare pentru studiu:  Hristos, Lumina lumii, pg. 204-209.

Duminicã 19 iunie

1. ISUS ªI LEGEA
a. Cum ªi-a definit Hristos misiunea Lui în legãturã cu legea lui

Dumnezeu? Matei 5:17-20. ____________________________

„Creatorul oamenilor, Dãtãtorul legii, este Acela care declarã cã nu este
scopul Sãu de a înlãtura preceptele ei. Orice lucru din naturã, de la firicelul de
praf ce se vede în raza de soare ºi pânã la lumile de sus, se aflã sub lege. ªi
ordinea ºi armonia lumii naturale depinde de ascultarea de aceste legi. Astfel,
marile principii ale neprihãnirii trebuie sã controleze viaþa tuturor fiinþelor
inteligente ºi de conformarea la aceste principii depinde binele universului.
Înainte ca pãmântul sã fi fost chemat la existenþã, legea lui Dumnezeu exista.
Îngerii sunt guvernaþi de principiile ei ºi pentru ca pãmântul sã fie în armonie
cu cerul, ºi omul trebuie sã asculte de statutele divine. Omului în Eden Hristos
i-a fãcut cunoscute preceptele legii… Misiunea lui Hristos pe pãmânt nu a
fost aceea de a nimici legea, ci prin harul Sãu sã-L aducã pe om înapoi la
ascultarea de preceptele ei.” Cugetãri de pe Muntele Fericirilor, pg. 41.

b. Cum a definit Ioan, ucenicul cel iubit, pãcatul? 1 Ioan 3:4.

„Ucenicul cel iubit, care a ascultat de cuvintele lui Isus pe munte, scriind la
multã vreme dupã aceea sub inspiraþia Duhului Sfânt, vorbeºte despre lege ca
având o obligativitate perpetuã… El afirmã cu claritate faptul cã legea la care
se referã este ‚o poruncã veche, pe care aþi avut-o de la început’ (1 Ioan 2:7).
El vorbeºte despre legea care a existat la creaþiune ºi a fost repetatã pe
Muntele Sinai.” Cugetãri de pe Muntele Fericirilor, pg. 41.
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Luni 20 iunie

2. ÎNCHINAREA ÎN SABAT

a. Cum S-a identificat Hristos în ceea ce priveºte originea
Sabatului? Luca 6:1-5. ________________________________

______________________________________________________

„Într-o zi de Sabat, când Mântuitorul ºi ucenicii Sãi se întorceau de la
locul de închinare, ei au trecut printr-un câmp de grâne care se coceau. Isus
Îºi continuase lucrarea pânã la o orã târzie, ºi, în timp ce treceau prin holde,
ucenicii au început sã culeagã spice ºi sã le mãnânce boabele, dupã ce le
frecau în palme. În nici o altã zi aceastã acþiune n-ar fi stârnit vreun
comentariu, fiindcã oricine trecea printr-un câmp de lanuri, printr-o livadã
sau vie, era liber sã strângã cât dorea sã mãnânce. Vezi Deuteronomul
23:24-25. Dar a face acest lucru în Sabat era considerat a fi un act de
profanare. Nu doar cã strângerea spicelor era privitã ca un fel de recoltare,
dar frecarea lor în palme era ºi ea un fel de treierare. Astfel, în concepþia
rabinilor, acesta era un dublu pãcat…

Învãþãtorii evrei se mândreau cu cunoºtinþa lor din Scripturi ºi în
rãspunsul Mântuitorului era implicatã o mustrare pentru ignoranþa din partea
lor a Scrierilor Sfinte. ‚N-aþi citit voi aceasta’ le-a spus El, ‚ce a fãcut David
când a flãmânzit împreunã cu cei care erau cu el; cum a mers în casa lui
Dumnezeu ºi a luat ºi a mâncat din pâinile pentru punerea înainte… pe care
nu aveau voie sã le mãnânce decât preoþii?’ ‚ªi El le-a zis: Sabatul a fost
fãcut pentru om, ºi nu omul pentru Sabat.’ ‚Nu aþi citit în lege cum în ziua
Sabatului preoþii din templu calcã Sabatul ºi sunt fãrã vinã? Dar Eu vã spun:
În locul acesta este unul mai mare decât templul.’ ‚Cãci Fiul omului este de
asemenea Domn ºi al Sabatului’ (Luca 6:3,4; Marcu 2:27,28; Matei 12:5,6).”
Hristos, Lumina lumii, pg. 206.

b. Care era obiceiul lui Isus în Sabat? Luca 4:16.

______________________________________________________

„În timpul copilãriei ºi tinereþii Sale, Isus S-a închinat cu fraþii Sãi în sinagoga
din Nazaret. De la începutul lucrãrii Sale, El a lipsit dintre ei, dar ei nu erau în
necunoºtinþã cu privire la ce fãcea El. ªi când El a venit din nou în mijlocul lor,
interesul ºi aºteptarea lor era ridicatã la culme. Aici erau chipurile familiare ºi
feþele acelora pe care-i cunoscuse din copilãrie. Aici erau mama Lui, fraþii ºi
surorile Lui ºi toþi ochii erau îndreptaþi asupra Lui când a intrat în sinagogã în ziua
Sabatului, ºi a luat loc între închinãtori.” Hristos, Lumina lumii, pg. 169.
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Marþi 21 iunie

3. VINDECÂND ÎN SABAT

a. Pe lângã faptul cã se închina în Sabat, ce altceva a mai fãcut
Isus în acea zi? Luca 6:6-10. ___________________________

„Într-un alt Sabat, când Isus a intrat în sinagogã, El a vãzut acolo un om
care avea o mânã uscatã. Fariseii L-au privit, nerãbdãtori sã vadã ce avea
sã facã. Mântuitorul ºtia foarte bine cã vindecând în Sabat, El avea sã fie
considerat un pãcãtos, dar El n-a ezitat sã dãrâme zidul cerinþelor tradiþionale
care îngrãdeau Sabatul. Isus a poruncit omului suferind sã vinã în faþã, dupã
care a întrebat: ‚Este îngãduit sã faci bine în zilele de Sabat, sau sã faci rãu?
Sã salvezi o viaþã, sau s-o nimiceºti?’ Exista o maximã între iudei, cã a nu
face bine, când ai ocazia de a face aceasta, însemna a face rãu; a neglija sã
salvezi o viaþã, însemna a ucide. Astfel Isus i-a întâmpinat pe rabini pe
propriul lor teren. ‚Dar ei au tãcut. ªi când El S-a uitat la ei cu supãrare,
fiind întristat de împietrirea inimilor lor, El i-a zis omului: ‚Întinde-þi mâna. ªi
acesta ºi-a întins mâna; ºi mâna lui a fost vindecatã, ca ºi cealaltã.’ (Marcu
3:4,5).” Hristos, Lumina lumii, pg. 207.

b. Ce scop avea Isus în minte prin vindecarea fãcutã în Sabat?
Luca 14:1-5. ________________________________________

„Întrucât evreii se depãrtaserã de Dumnezeu ºi nu-ºi fãcuserã din
neprihãnirea lui Hristos propria lor neprihãnire, Sabatul ºi-a pierdut
semnificaþia pentru ei. Satan cãuta sã se înalþe pe sine ºi sã-i abatã pe oameni
de la Hristos ºi a lucrat pentru a perverti Sabatul, fiindcã acesta este semnul
puterii lui Hristos. Conducãtorii iudei au îndeplinit voia lui Satan îngrãdind
ziua de odihnã a lui Dumnezeu cu cerinþe împovãrãtoare. În zilele lui Hristos
Sabatul ajunsese atât de pervertit, încât respectarea lui reflecta caracterul
oamenilor egoiºti ºi arbitrari, mai degrabã decât caracterul Tatãlui ceresc
iubitor. Învãþãtorii Îl reprezentau pe Dumnezeu ca fiind unul care dãdea legi
ce erau imposibil de þinut de cãtre oameni. Ei conduceau poporul sã-L
priveascã pe Dumnezeu ca pe un tiran ºi sã creadã cã respectarea Sabatului,
aºa cum a cerut-o El, i-a fãcut pe oameni cruzi ºi cu inimile împietrite. Era
lucrarea lui Hristos sã spulbere aceste concepþii greºite. Deºi rabinii L-au
urmãrit cu vrãjmãºie nemiloasã, El nici mãcar nu lãsa aparenþa cã s-ar
conforma cerinþelor lor, ci a mers direct înainte, pãzind Sabatul conform legii
lui Dumnezeu.” Hristos, Lumina lumii, pg. 205.
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Miercuri 22 iunie

4. ODIHNINDU-SE ÎN ZIUA SABATULUI

a. Cum ªi-a petrecut Isus Sabatul dupã rãstignire? Luca 23:44-
47. Ce au fãcut ucenicii în Sabat? Luca 23:53-56.

______________________________________________________

„În sfârºit Isus Se odihnea. Lunga zi de ruºine ºi chin se sfârºise. Când
ultimele raze ale soarelui care apunea primeau Sabatul, Fiul lui Dumnezeu
zãcea liniºtit în mormântul lui Iosif. Lucrarea Lui era încheiatã ºi mâinile Lui
erau împreunate în pace, El odihnindu-Se prin orele sfinte ale Sabatului.

La început Tatãl ºi Fiul se odihniserã în Sabat dupã lucrarea lor de
creaþiune. Când ‚cerurile ºi pãmântul au fost sfârºite ºi toatã oastea lor’
(Geneza 2:1), Creatorul ºi toate fiinþele cereºti s-au bucurat în contemplarea
acelei scene glorioase. ‚Stelele dimineþii cântau împreunã ºi toþi fiii lui
Dumnezeu strigau de bucurie’ (Iov 38:7). Acum Isus Se odihnea de lucrarea
de rãscumpãrare; ºi, deºi pe pãmânt era întristare între acei care-L iubeau,
era totuºi bucurie în cer. Glorioasã era fãgãduinþa viitorului pentru ochii
fiinþelor cereºti. Dumnezeu ºi îngerii vedeau o creaþiune restauratã, un neam
omenesc rãscumpãrat, care dupã ce a biruit pãcatul nu mai putea sã cadã –
acest rezultat avea sã urmeze din lucrarea încheiatã a lui Hristos. Ziua în
care Hristos S-a odihnit este legatã pentru totdeauna de aceastã scenã cãci
‚lucrarea Sa este desãvârºitã’ ºi ‚orice face Dumnezeu va fi pentru
totdeauna’ (Deuteronomul 32:4; Eclesiastul 3:14). Când va avea loc o
‚restaurare a tuturor lucrurilor, pe care Dumnezeu a rostit-o prin gura tuturor
profeþilor Sãi sfinþi de la întemeierea lumii’ (Fapte 3:21), Sabatul Creaþiunii,
ziua în care Isus S-a odihnit în mormântul lui Iosif va fi încã o zi de odihnã ºi
bucurie. Cerul ºi pãmântul se vor uni în laudã unul cu altul, când, ‘de la un
Sabat la altul’(Isaia 66:23) neamurile mântuite se vor apleca în închinare
bucuroasã lui Dumnezeu ºi Mielului.” Hristos, Lumina lumii, pg. 565.

b. Care este semnificaþia Sabatului pentru poporul lui
Dumnezeu? Matei 11:28-30; Evrei 4:1-4, 9-11.

______________________________________________________

„Pentru toþi cei care au primit Sabatul ca semn al puterii creatoare ºi
rãscumpãrãtoare a lui Hristos, el va fi o desfãtare. Vãzându-L pe Hristos în
el, ei se desfatã în El. Sabatul le indicã spre lucrãrile creaþiunii, ca dovadã a
puterii Sale mari în rãscumpãrare.” Hristos, Lumina lumii, pg. 209.
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Joi 23 iunie

5. ODIHNA FÃGÃDUITÃ – AICI ªI PE NOUL PÃMÂNT

a. Cum putem primi odihna fãgãduitã? Ioan 16:13; Evrei 3:7,8;
Isaia 48:18; Ieremia 6:16.

______________________________________________________

„[Evrei 4:9,11 citat.] Odihna de care se vorbeºte aici este odihna harului,
obþinutã prin urmarea prescripþiei de a lucra cu zel. Acei care învaþã despre
Isus, despre blândeþea ºi umilinþa Lui gãsesc odihnã în experienþa practicãrii
lecþiilor Sale. Odihna nu se obþine prin nelucrare, comoditate egoistã ºi
cãutare de plãceri. Acei care nu vor sã-I aducã Domnului un serviciu serios
ºi iubitor, nu vor gãsi odihnã spiritualã în viaþa aceasta sau în viaþa ce va
veni. Doar din muncã serioasã vine pace ºi bucurie în Duhul Sfânt – fericire
pe pãmânt ºi slava de dupã aceea.” CBNT,  pg. 242.

b. Cum îºi vor petrece cei mântuiþi Sabatul pe noul pãmânt? Isaia
66:23. _____________________________________________

„Sabatul n-a fost doar pentru Israel, ci pentru întreaga lume. El a fost
fãcut de cunoscut omului în Eden ºi, asemenea altor precepte ale Decalogului,
el este de o obligativitate nepieritoare. Despre acea lege din care face parte
porunca a patra, Hristos declarã: ‚Câtã vreme nu va trece cerul ºi pãmântul,
nu va trece nici o iotã sau frânturã de slovã din lege.’ Câtã vreme va rãmâne
cerul ºi pãmântul, Sabatul va continua sã fie un semn al puterii Creatorului. ªi
când Edenul va înflori din nou pe pãmânt, ziua sfântã a lui Dumnezeu va fi
onoratã de toþi cei de sub soare. ‚De la un Sabat la altul’ locuitorii noului
pãmânt glorificat vor veni ‘sã se închine înaintea Mea, zice Domnul’ (Matei
5:18; Isaia 66:23).” Hristos, Lumina lumii, pg. 205.

Vineri 24 iunie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Cum a înãlþat Hristos legea lui Dumnezeu?
2. Ce lucrãri, sãvârºite de cãtre Hristos, erau în deplinã armonie cu

pãzirea Sabatului?
3. De ce s-au împotrivit fariseii cu putere binefacerilor pe care Hristos le

sãvârºea în ziua Sabatului?
4. Descrieþi odihna lui Hristos în Sabat.
5. Cum pot sã mã pregãtesc cel mai bine pentru a mã închina Domnului pe

noul pãmânt?


