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Introducere
Înainte ca neamul omenesc să existe, Dumnezeirea înţeleaptă și

binevoitoare a făcut un plan prin care noi să putem câștiga privilegiul de a
ne bucura de viaţa veșnică în Paradisul Său strălucitor. În cazul în care
fiinţele umane - coroana creaţiei lui Dumnezeu - aveau să cedeze în faţa
ispititorului și să cadă în păcat, ele puteau fi salvate și restaurate la o viaţă
de puritate și sfinţenie. Când a avut loc căderea tragică a primilor noștri
părinţi „Dumnezeirea a fost mișcată de milă pentru rasa umană, și Tatăl,
Fiul și Duhul Sfânt s-au dedicat elaborării planului de mântuire” (The
Review and Herald, 2 mai 1912).

În decursul istoriei omenirii, acest plan a fost cheia care asigura intrarea
omenirii în curţile cerești. Deși milioane au adormit somnul morţii,
răsplata lor este totuși sigură. Trâmbiţa va suna în curând și acei care au
ascultat cu credincioșie de planul lui Dumnezeu vor fi înviaţi, prin puterea
Sa, la viaţă veșnică. Chiar pentru cei care mor, un lucru este sigur: Hristos
a creat în mod desăvârșit calea. „În nimeni altul nu este mântuire: căci nu
este sub cer nici un alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi”
(Fapte 4:12).

Lecţia pe care o vom studia în acest trimestru este una uimitoare,
pentru că vom vedea ce a făcut Domnul ‚Pentru ca eu să trăiesc’. Din
nefericire, trăim într-un secol când mulţi oameni simt că oarecum ei sunt
perfect îndreptăţiţi a intra în cer, indiferent de crezul lor sau de alegerile
lor privind stilul de viaţă. Majoritatea încearcă să ocolească drumul prescris
de Dumnezeu și se încumetă să își dezvolte propriile teorii despre cum se
așteaptă ei să ajungă în Paradis. Biblia ne spune: „Așa vorbește Domnul:
‚Staţi în drumuri, uitaţi-vă, și întrebaţi care sunt cărările cele vechi, care
este calea cea bună: umblaţi pe ea, și veţi găsi odihnă pentru sufletele
voastre!’ Dar ei răspund: ‚Nu vrem să umblăm pe ele!’ ” (Ieremia 6:16).

Dar pentru cei care caută cu sinceritate calea lui Dumnezeu și voia Sa,
unde sunt aceste cărări vechi? Care este singurul plan de salvare cu adevărat
aprobat de Cer? Deși unii pot pretinde că au religia cea mai prosperă, mai
veche, mai întemeiată, mai corectă politic, o simplă pretenţie de
religiozitate nu înseamnă nimic în faţa unui Dumnezeu sfânt. O relaţie
vie cu Creatorul, acum și aici, este singura cale spre viaţă. Cuvântul inspirat
spune că „viaţa veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul
Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17:3).

Prin aceste mijloace, din zorii omenirii până la ora ultimei judecăţi
asupra unei planete blestemate, doar o mică minoritate de credincioși -
bărbaţi, femei și copii - de pe întregul pământ au urcat pe cărarea îngustă
a desăvârșitului plan de mântuire al lui Dumnezeu. Și pentru următoarele
trei luni, în timp ce studiem cu rugăciune aceste Lecţii pentru Școala de
Sabat, să ne alăturăm cu toată inima acestei mici minorităţi, plănuind
pentru veșnicie!

Departamentul Școlii de Sabat al Conferinţei Generale
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Dumnezeu are o chemare specială pentru cei care lucrează în orașe.
Pline de grijile acestei lumi, cu alergătura zilnică, orașele au fost adesea
greu de pătruns cu lucrarea lui Dumnezeu. Dar Domnul are poporul Său
și în aceste locuri, și a numit lucrători ai Săi să meargă în orașe și să strângă
oile Lui.

Capitala și cel mai mare oraș al Ucrainei este Kiev. Din timpul când a
venit libertatea religioasă în anii 1990, o mică grupă de credincioși au
păstrat lumina adevărului prezent strălucind în acest loc. Prin harul lui
Dumnezeu, fraţii și surorile împreună cu lucrătorii numiţi să slujească aici
au putut împărtăși solia cu atât de multe suflete, încât umila lor capelă nu
mai poate satisface nevoile săptămânale ale acestei comunităţi.

Situat în partea central-nordică a ţării, orașul Kiev este așezat în mod
ideal, fiind un punct de tranzit pentru persoane din întreaga Ucraină, dar
și o legătură între Rusia și Europa Occidentală. O capelă potrivită în acest
loc va fi o investiţie valoroasă nu doar pentru lucrarea din acest oraș, ci și
pentru răspândirea adevărului prezent către locuri îndepărtate.

Fiind persecutaţi timp de zeci de ani pentru credinţa lor, credincioșii
din Kiev înţeleg graba cu care trebuie să înainteze lucrarea. Acest timp de
libertate pe care îl avem acum ne-a fost dat pentru ca să putem împărtăși
cu alţii preţiosul mesaj al mântuirii. Fiecare clipă este preţioasă.

Și tu poţi ajuta lucrarea din Kiev. Ia-ţi un moment preţios să te rogi
acum pentru lucrătorii biblici și pentru membrii laici care lucrează să
evanghelizeze acest oraș de peste 2,5 milioane de locuitori. Apoi, ia-ţi o
clipă să pregătești darul tău, care va ajuta la construirea unui far pentru
toţi cei din acest oraș.

Fraţii și surorile voastre din Uniunea Est-Europeană

Sabat, 7 aprilie 2007

Daruri pentru Sabatul Întâi
     pentru Kiev, Ucraina
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Lecţia 1 Sabat, 7 aprilie 2007

GuverGuverGuverGuverGuvernarnarnarnarnarea cerea cerea cerea cerea ceruluiuluiuluiuluiului
„Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului, și toată

oștirea lor prin suflarea gurii lui” (Psalm 33:6).

„Fiul lui Dumnezeu adusese la îndeplinire voinţa Tatălui în crearea
tuturor oștilor cerești; și Lui I se cuveneau ascultarea și închinarea lor la fel
ca și Tatălui.” - Patriarhi și Profeţi, p. 19 (engl. p. 36).

Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeţi, p. 15-27 (cap. De ce a
          fost îngăduit păcatul?).
          Istoria mântuirii, p. 7-12 (cap. Căderea lui Lucifer).

Duminică 1 aprilie

1. DUMNEZEUL CERULUI
a. Ce caracteristică este unică pentru Dumnezeire? Psalm 33:6, 9.

Cum și prin Cine au fost făcute toate lucrurile din Universul
creat? Ioan 1:1-3.

„Suveranul Universului nu a fost singur în lucrarea Sa de binefacere.
El a avut un asociat - un conlucrător care putea să Îi aprecieze scopurile, și
care putea să Se bucure la fel de mult oferind fericire fiinţelor create...

Tatăl a lucrat prin Fiul Său la crearea tuturor fiinţelor cerești. [Coloseni
1:16 citat] Îngerii sunt slujitorii lui Dumnezeu, care radiază de lumina
care se revarsă din prezenţa Sa, și care aleargă în zbor grăbit să Îi împlinească
voia. Dar Fiul, Unsul lui Dumnezeu, ‚întipărirea Fiinţei Sale’, ‚oglindirea
slavei Sale’, ‚care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui’, are putere
peste tot și peste toate (Evrei 1:3).” - Patriarhi și profeţi, p. 16 (engl. p. 34).

b. Ce descoperă inspiraţia despre tronul lui Dumnezeu? Ieremia
17:12. Cum are aceasta legătură cu Fiul lui Dumnezeu? Evrei
1:8.

„Fiul lui Dumnezeu împărtășea cu Tatăl tronul Acestuia și slava Celui
veșnic, a Aceluia ce exista prin Sine Însuși, Îi înconjura pe amândoi... Fiul
lui Dumnezeu adusese la îndeplinire voinţa Tatălui în crearea tuturor
oștilor cerești; și Lui I se cuveneau ascultarea și închinarea lor [a îngerilor]
la fel ca și Tatălui.” - Patriarhi și profeţi, p. 17 (engl. p. 36).
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Luni 2 aprilie

2. VIAŢA DIN CER
a. Care sunt unele din trăsăturile de bază ale guvernării cerului?

Psalm 89:14; 1 Ioan 4:16.

„Legea iubirii fiind temelia guvernării lui Dumnezeu, fericirea tuturor
fiinţelor inteligente depinde de armonia perfectă a acestora cu marile ei
principii de neprihănire. Dumnezeu așteaptă de la toate creaturile Sale un
serviciu de iubire, serviciu care izvorăște dintr-o apreciere a caracterului
Său. El nu găsește plăcere într-o ascultare impusă; tuturor El le garantează
libertatea alegerii, pentru ca ei să Îi ofere o slujire de bună voie.” - Patriarhi
și profeţi, p. 17 (engl. p. 34).

„Iubirea lui Dumnezeu a fost exprimată în aceeași măsură prin
dreptatea Sa, ca și prin mila Sa. Dreptatea este temelia tronului Său, și
rodul iubirii Sale. Scopul lui Satan a fost să despartă mila de dreptate. El a
încercat să demonstreze că dreptatea Legii lui Dumnezeu este un vrăjmaș
al păcii. Dar Hristos dovedește că în planul lui Dumnezeu acestea sunt
indisolubil legate una de cealaltă; una nu poate exista fără cealaltă.
‚Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută.’ (Psalm
85:10).” - Hristos, lumina lumii, p. 560 (engl. p. 762).

b. Ce a caracterizat relaţia dintre întreaga oaste a creaturilor
cerești și milosul lor Salvator? Psalm 103:20, 21.

„Atât timp cât toate fiinţele create au recunoscut ascultarea din iubire,
o desăvârșită armonie a existat în tot universul lui Dumnezeu. Era bucuria
oștilor cerești aceea de a aduce la îndeplinire scopul Creatorului. Ei își
găseau plăcerea în reflectarea slavei Sale și în a-I aduce laudă. Și în timp ce
iubirea faţă de Dumnezeu era supremă, iubirea unul faţă de celălalt era
plină de încredere și neegoistă. Nu era nici o notă discordantă care să
tulbure armoniile cerești.” - Patriarhi și profeţi, p. 17 (engl. p. 35).

„Toate fiinţele cerești trăiesc prin voinţa și puterea lui Dumnezeu. Ele
primesc viaţa de la Dumnezeu și depind de El. De la cel mai măreţ serafim
până la cea mai umilă fiinţă vie, toate sunt întreţinute de Sursa vieţii.” -
Hristos, lumina lumii, p. 576 (engl. p. 785).

„Când Dumnezeu a creat aceste fiinţe cerești [îngerii] pentru a sta
înaintea tronului Său, ei erau minunaţi și plini de slavă. Frumuseţea și
caracterul lor sfânt erau proporţionale cu poziţia lor înaltă. Ei erau
îmbogăţiţi de înţelepciunea de la Dumnezeu, și îmbrăcaţi cu hainele
cerului.”-  The Signs of the Times, 14 aprilie 1898.
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Marţi 3 aprilie

3. DEZACORD NEMAIÎNTÂLNIT
a. Ce ambiţie a nutrit Lucifer, cea mai măreaţă dintre fiinţele

create? Ezechiel 28:12-15.

„A existat unul care a pervertit libertatea pe care Dumnezeu a acordat-
o creaturilor Sale. Păcatul a început în acela care, după Hristos, fusese cel
mai onorat de către Dumnezeu și care era printre locuitorii cerurilor în
poziţia cea mai înaltă în ceea ce privește puterea și slava. Lucifer, ‚fiul
zorilor’, a fost întâiul între heruvimii acoperitori, sfânt și nepătat. El stătea
în prezenţa marelui Creator, și razele de slavă care Îl înconjurau neîncetat
pe Dumnezeu se odihneau asupra lui. ‚Așa vorbește Domnul, Dumnezeu:
ajunsesei la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înţelepciune, și desăvârșit
în frumuseţe... Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem
pe muntele cel Sfânt al lui Dumnezeu, și umblai prin mijlocul pietrelor
scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua, când ai fost făcut,
până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine’ (Ezechiel 28:12-15).

Puţin câte puţin, Lucifer a ajuns să îngăduie dorinţa de înălţare de
sine. Scriptura spune: ‚Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale,
ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea ta’ (Ezechiel 28:17). ‚Tu ziceai în
inima ta: , ... Îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui
Dumnezeu, ... voi fi ca Cel Preaînalt’ (Isaia 14:13, 14). Deși toată slava sa
era de la Dumnezeu, acest înger puternic a ajuns să considere că i se cuvenea
Lui ca un drept.” - Patriarhi și profeţi, p. 17, 18 (engl. p. 35).

b. Care era cauza reală a nemulţumirii lui Lucifer? Proverbe
13:10; Psalm 10:4.

„Nemulţumit cu poziţia sa, deși onorat mai presus de oștile cerești,
[Lucifer] s-a încumetat să poftească închinarea cuvenită doar Creatorului.
În loc de a căuta să facă din Dumnezeu destinatarul suprem al sentimen-
telor și ascultării tuturor fiinţelor create, strădania sa era de a-și asigura
serviciul și credincioșia lor pentru sine. Și poftind slava cu care Tatăl înfinit
înzestrase pe Fiul Său, acest prinţ al îngerilor aspira la puterea ce constituia
în exclusivitate prerogativa lui Hristos.” - Patriahi și profeţi, p. 18 (engl. p. 35).
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Miercuri 4 aprilie

4. DOUĂ CĂI OPUSE DE ACŢIUNE
a. Cum a exemplificat comportarea cerului faţă de Lucifer ape-

lurile gingașe ale lui Dumnezeu pentru creaturile Sale de-a
lungul tuturor secolelor? Care a fost atitudinea lui Lucifer?

„În consiliul ceresc, îngerii au pledat pe lângă Lucifer. Fiul lui Dumnezeu
i-a prezentat măreţia, bunătatea, și dreptatea Creatorului, și de asemenea
natura sfântă, neschimbătoare a Legii Sale. Dumnezeu Însuși stabilise ordinea
cerului; și depărtându-se de aceasta, Lucifer avea să dezonoreze pe Creatorul
Său și să aducă ruină asupra sa însuși. Dar avertismentul dat cu milă și iubire
infinită n-a făcut decât să dea loc la un spirit de împotrivire. Lucifer a îngăduit
ca gelozia sa faţă de Hristos să predomine și să-l facă și mai categoric.” -
Patriarhi și profeţi, p. 18 (engl. p. 36).

b. În contrast evident cu metodele lui Dumnezeu, ce metode a
folosit Lucifer pentru a schimba în mod subtil părerea îngerilor
și a-i abate de la ascultarea lor credincioasă faţă de Dumnezeu?
Psalmii 55:21.

„Părăsindu-și poziţia sa din prezenţa imediată a Tatălui, Lucifer a
plecat să răspândească spiritul de nemulţumire printre îngeri. El a lucrat
înconjurat de o taină misterioasă, și pentru un timp scopul său real a fost
mascat sub o aparenţă de reverenţă faţă de Dumnezeu. El a început să
insinueze îndoieli referitoare la legile care guvernează fiinţele cerești, dând
de înţeles că deși legile ar putea fi necesare pentru locuitorii diferitelor
lumi, îngerii, fiind mai înălţaţi decât aceștia, nu ar avea nevoie de asemenea
restricţii, pentru că propria lor înţelepciune ar fi un ghid suficient. Ei nu
erau fiinţe care ar putea aduce dezonoare lui Dumnezeu; toate gândurile
lor erau sfinte; posibilitatea ca ei să poată greși era la fel de redusă precum
nu putea greși Dumnezeu. Înălţarea Fiului lui Dumnezeu la o poziţie
egală cu a Tatălui le-a fost prezentată ca o nedreptate comisă faţă de el [de
Lucifer], care, pretindea el, era îndreptăţit în aceeași măsură să primească
închinare și onoare.” - Patriarhi și profeţi, p. 20 (engl. p. 37).

„În timp ce pretindea că este în mod desăvârșit loial lui Dumnezeu, el
susţinea că pentru stabilitatea guvernării divine sunt necesare totuși
schimbări în ordinea și legile cerului. Astfel, în timp ce lucra pentru a trezi
împotrivire faţă de legea lui Dumnezeu și de a strecura propria sa
nemulţumire și în minţile îngerilor de sub comanda sa, în aparenţă el
căuta să îndepărteze nemulţumirea lor și să îi împace cu ordinea cerului pe
îngerii nemulţumiţi. În timp ce în secret aţâţa la conflict și rebeliune,
printr-o viclenie desăvârșită el făcea să pară că singurul lui scop ar fi acela
de a promova credincioșia faţă de Dumnezeu și de a păstra armonia și
pacea.” - Ibid. p. 21 (engl. p. 38).
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Joi 5 aprilie

5. RĂZVRĂTIRE PE FAŢĂ
a. Prezentaţi ultimele etape ale răscoalei provocate de Lucifer în

cer. Apocalipsa 12:7-9.

„Lucifer aproape ajunsese să ia hotărârea de a se întoarce [la
Dumnezeu], dar mândria nu îi permitea aceasta. A mărturisi că greșise era
un sacrificiu prea mare pentru unul care fusese atât de onorat.” - Patriarhi și
profeţi, p. 22 (engl. p. 39).

b. Cum este rezumată căderea lui Satan? Isaia 14:12-15. De ce nu
l-a distrus Domnul imediat? Ezechiel 28:17, 19.

„Chiar când a fost aruncat din cer, Înţelepciunea Infinită nu l-a distrus
pe Satan. Deoarece singura slujire acceptată de Dumnezeu este serviciul din
iubire, ascultarea creaturilor Sale trebuie să fie motivată de o convingere
despre dreptatea și bunătatea Sa. Locuitorii cerului și ale celorlalte lumi,
fiind nepregătiţi să înţeleagă natura sau consecinţele păcatului, nu ar fi putut
vedea atunci dreptatea lui Dumnezeu în nimicirea lui Satan. Dacă el ar fi
fost distrus imediat, unii I-ar fi slujit lui Dumnezeu din frică mai degrabă
decât din iubire. Influenţa înșelătorului nu ar fi fost cu totul distrusă, și
spiritul de răsculare nu ar fi fost eradicat complet. De aceea, pentru binele
veșnic al întregului Univers, el trebuia să își dezvolte principiile sale, pentru
ca acuzaţiile sale împotriva guvernării divine să poată fi văzute în adevărata
lor lumină de toate fiinţele create, și pentru ca dreptatea și mila lui
Dumnezeu și caracterul neschimbător al Legii Sale să fie stabilit pentru mai
presus  de orice îndoială.” - Patriarhi și profeţi, p. 26 (engl. p. 42).

Vineri 6 aprilie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. De ce este îndreptăţit Fiul lui Dumnezeu să stea cu Tatăl pe tron?
2. Ce putem învăţa din planul ceresc de guvernare?
3. Cum putem evita primii pași care au condus la nemulţumirea lui

Lucifer?
4. Ce avertisment ar trebui să luăm din felul în care atât de mulţi

îngeri au fost influenţaţi de Lucifer?
5. Explicaţi înţelepciunea lui Dumnezeu dovedită în felul cum a

gestionat această criză.
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Lecţia 2 Sabat, 14 aprilie 2007

Planul suprPlanul suprPlanul suprPlanul suprPlanul suprem al luiem al luiem al luiem al luiem al lui
DumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeuDumnezeu

„Dar dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, unul din
miile acelea, care vestesc omului calea pe care trebuie s-o urmeze,
Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului: ‚Izbăvește-l, ca să nu se
pogoare în groapă; am găsit un preţ de răscumpărare pentru el!’ ”
(Iov 33:23, 24).

„Slava evangheliei constă în faptul că principiile ei de bază sunt de a
restaura în rasa căzută chipul divin.” - The Review and Herald, 2 mai 1912.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeţi, p. 37-49 (cap. Ispitirea și căderea).
       Istoria mântuirii, p. 32-39 (cap. Planul de mântuire).

Duminică 8 aprilie

1. ISUS, IMAGINEA EXACTĂ A FIINŢEI LUI
a. Cum Se adresează Tatăl Fiului Său? Evrei 1:8-10. Ce calităţi

Îl disting pe Fiul lui Dumnezeu? Coloseni 2:9.

„În lucrarea de creaţiune, Hristos a fost cu Dumnezeu. El era una cu
Dumnezeu, egal cu El, strălucirea slavei Sale, întipărirea fiinţei Sale,
reprezentantul Tatălui.” - The Signs of the Times, 13 februarie 1893.

„Hristos era Dumnezeu cu adevărat, și în cel mai înalt sens. El a fost
cu Dumnezeu din toată veșnicia. Dumnezeu peste toate, și binecuvântat
în vecii vecilor.” - CBNT, p. 72 (engl. 5BC, p. 1126).

b. Cum rezumă Fiul lui Dumnezeu relaţia Sa cu Tatăl? Ioan 10:30.
Ce trebuie să înţelegem când vrem să ne închinăm lui
Dumnezeu?

„În Hristos se află strânsă toată slava Tatălui. În El este toată plinătatea
Dumnezeirii.” - The Signs of the Times, 24 noiembrie 1898.

„Predicatorii noștri trebuie să fie foarte atenţi să nu intre în dispute
referitor la personalitatea lui Dumnezeu. Aceasta este un subiect pe care ei
nu trebuie să îl atingă. Este un mister, și dușmanul va conduce cu siguranţă
în rătăcire pe cei ce intră în această temă.” - Sermons and Talks, vol. 1, p. 343.
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Luni 9 aprilie

2. SFATUL PĂCII
a. Care urma să fie actul de încoronare al întregii creaţiuni?

Geneza 1:26; Psalm 100:3. Având în vedere criza care apăruse
în cer, ce au  considerat Tatăl și Fiul?

„Tatăl L-a consultat pe Fiul referitor la îndeplinirea scopului lor de
a-l crea pe om ca să locuiască pământul. El urma să îl pună pe om la
încercare pentru a testa credincioșia lui înainte ca acesta să poată avea
siguranţa eternă. Dacă trecea testul prin care Dumnezeu a considerat de
cuviinţă să îl pună la probă, omul urma să fie în cele din urmă egal cu
îngerii.” - Istoria mântuirii,  p. 12 (engl. p. 19).

b. Cum au plănuit Tatăl și Fiul să salveze omenirea, în caz că
aceasta urma să cadă pradă primului rebel? Zaharia 6:13
(ultima parte); Iov 33:27-30.

„Marele plan de mântuire a fost făcut înainte de întemeierea lumii. Și
Hristos, Înlocuitorul și Garantul nostru, nu a fost singur în această misiune
minunată de răscumpărare a omului. În planul de salvare a lumii pierdute,
cei doi s-au sfătuit; legământul de pace a fost între Tatăl și Fiul Său.
‚Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui
Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică’ (Ioan
3:16). Maiestatea cerului, Regele slavei, a devenit un serv. Singurul Fiu, în
care Tatăl își găsea plăcerea, a fost dat ca răscumpărare pentru rasa căzută...

În darul Fiului Său, Tatăl S-a dat pe Sine însuși lumii. Iubirea Tatălui
pentru omul căzut a fost cea care a conceput - în unire cu Fiul - planul de
mântuire. Și în acest mare dar, caracterul lui Dumnezeu este exemplificat
pentru toţi cei care îl vor primi prin credinţă pe Mântuitorul lumii, ca
Dumnezeu al sfinţeniei și al iubirii. În crucificarea Fiului Său iubit pe
crucea de pe Calvar, El oferă tuturor fiilor și fiicelor lui Adam o expresie
a dreptăţii și a iubirii Sale. Această jertfă adusă a dovedit caracterul
neschimbător al sfintei Sale Legi. La crucea de la Calvar, dreptatea și
adevărul s-au întâlnit, neprihănirea și pacea s-au sărutat.

Domnul Dumnezeul atotputernic este Dumnezeul poporului Său. El
este de asemenea un Tată duios și iubitor, gata să asculte rugăciunile lor;
pentru că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le
în seamă greșelile lor. Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său pentru a fi
mijlocul de împăcare pentru ei, prin credinţă în sângele Său ispășitor.” -
The Signs of the Times, 23 decembrie 1897.
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Marţi 10 aprilie

3. CREAREA NEAMULUI OMENESC
a. Ce deosebește omenirea de toate celelalte creaturi ale lui

Dumnezeu? Geneza 1:27.

„Creaţi pentru a fi ‚chipul și slava lui Dumnezeu’ (1 Corinteni 11:7),
Adam și Eva primiseră înzestrări demne de destinul lor înalt. Atrăgători și
simetrici la chip, având trăsături regulate și frumoase, având pe feţele lor
culoarea sănătaţii și lumina bucuriei și a speranţei, ei purtau pe chipul lor
exterior asemănarea cu Creatorul lor. Această asemănare nu se manifesta
doar în natura lor fizică. Fiecare facultate a minţii și a sufletului reflecta
slava Creatorului. Înzestraţi cu înalte daruri mentale și spirituale, Adam și
Eva erau ‚doar cu puţin mai prejos decât îngerii’ (Evrei 2:7 engl.), pentru ca
să poată nu doar să discearnă minunile Universului văzut, ci și să înţeleagă
responsabilităţile și obligaţiile morale.” - Educaţia, p. 15 (engl. p. 20).

b. Ce ar trebui să înţelegem despre chemarea înaltă adresată
omenirii? Psalm 8:3-9.

„Aceeași mână nevăzută care conduce planetele în mersul lor, și susţine
lumile prin puterea Sa, a luat măsurile necesare pentru ca omul să fie
format după chipul Său, pentru ca să fie doar cu puţin mai prejos decât
îngerii lui Dumnezeu când își îndeplinește datoriile pe pământ.” -
Testimonies, vol. 4, p. 429, 430 (engl. p. 415, 416).

c. Descrieţi locul edenic în care a trăit Adam la început. Geneza
1:31; 2:8, 15.

„Adam era înconjurat de tot ce își putea dori inima lui. Fiecare nevoie
era împlinită. Nu exista păcat, și nu era nici un semn de decădere în măreţul
Eden. Îngerii lui Dumnezeu vorbeau liber și plin de iubire cu perechea
sfântă. Cântăreţii veseli își intonau liberi cântecele pline de bucurie ca
laudă adusă Creatorului lor. Animalele sălbatice se jucau pașnic, fericite și
nevinovate, în jurul lui Adam și Evei, ascultând de cuvântul lor. Adam
era în desăvârșirea bărbăţiei, cea mai nobilă lucrare a Creatorului. El era
după chipul lui Dumnezeu, doar cu puţin mai prejos decât îngerii.” -
Selected Messages, bk. 1, p. 268.
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Miercuri 11 aprilie

4. TRAGEDIA LOVEȘTE
a. Cum și de ce a testat Dumnezeu credincioșia lui Adam? Geneza

2:9, 16, 17.

„Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Lui, după asemănarea Sa, liber
de păcat, și cu organele bine dezvoltate. Pământul trebuia să fie populat cu
fiinţe inteligente care erau doar cu puţin mai prejos decât îngerii. Dar mai
întâi Dumnezeu dorea să testeze prima pereche, și să pună la încercare
ascultarea lor; pentru că El nu dorea să aibă o lume plină de fiinţe care
desconsideră Legea Sa.” - The Signs of the Times, 23 ianuarie 1879.

b. Ce avertismente ar trebui să ne însușim observând modul în
care Adam a căzut la această încercare? Geneza 3:1-13.

„Faptul că încercarea lui Adam a fost atât de neînsemnată a făcut ca păcatul
său să fie deosebit de mare. Dumnezeu l-a testat în cel mai neînsemnat lucru,
pentru a-l pune la încercare; și când i-a pus această interdicţie, El i-a spus că
pedeapsa care ar fi urmat neascultării lui era moartea. Dacă Adam nu putea suporta
acest test mic, cel mai neînsemnat dintre toate, pentru a-și dovedi credincioșia, cu
siguranţă nu ar fi putut suporta nici încercări mai puternice, dacă ar fi primit
responsabilităţi mai mari când era într-o relaţie mai strânsă cu Dumnezeu. El a
demonstrat că Dumnezeu nu Se putea încrede în el; dacă ar fi fost expus la atacuri
mai puternice din partea lui Satan, el ar fi căzut cu siguranţă...

Adam a făcut cel mai rău lucru pe care l-ar fi putut face în astfel de
condiţii. Făcând ceea ce i-a interzis Dumnezeu explicit, el și-a așezat voinţa
contra voinţei lui Dumnezeu, ducând astfel un război contra cerinţelor Sale.
Pana inspirată a notat cu exactitate istoria căderii și a păcatului primilor noștri
părinţi, pentru ca toate generaţiile să fie avertizate, să nu urmeze exemplul lui
Adam, și să nu desconsidere cerinţele lui Dumnezeu nici în cel mai mic
amănunt. Dacă testul ar fi privit lucruri mai mari, oamenii ar fi putut să își
scuze neascultarea în ceea ce ei numesc lucruri mai mici. Dar Dumnezeu l-a
testat pe Adam în cele mai mici lucruri, pentru a-i dovedi omului că cea mai
mică neascultare a cerinţelor Sale înseamnă păcat în cel mai profund sens al
cuvântului. Dumnezeu, Guvernatorul întregului univers, a făcut ca toate
lucrurile să fie supuse Legii Sale; lucrurile aparent nesemnificative, și lucrurile
de cea mai mare importanţă – toate sunt guvernate de legi adaptate naturii
lor. Nimic din lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu nu a fost uitat sau lăsat
la voia sorţii. Omului, ca o fiinţă înzestrată cu puterea de a raţiona și cu
conștiinţă, legea morală a lui Dumnezeu i-a fost dată ca să controleze acţiunile
sale. Omul nu este constrâns să asculte. El poate sfida Legea lui Dumnezeu, la
fel ca Adam, și să sufere apoi consecinţele; sau, trăind în armonie cu acea lege,
el poate secera răsplata ascultării.” - The Signs of the Times, 23 ianuarie 1879.
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Joi 12 aprilie

5. CERUL ÎN MISIUNEA DE SALVARE
a. Cum au exemplificat îngerii iubirea neegoistă? Ioan 15:13.

Care urma să fie privilegiul lor? Romani 15:1.

 „Îngerii s-au prosternat la picioarele Comandantului lor și s-au oferit să
devină jertfă pentru om. Dar viaţa unui înger nu putea plăti datoria; doar
Cel care îl crease pe om avea puterea de a-l salva. Totuși, și îngerii urmau să
aibă o parte de îndeplinit în cadrul planului de mântuire. Hristos avea să fie
făcut ‚cu puţin mai prejos decât îngerii și să sufere moartea’ (Evrei 2:9 engl.).
Când avea să ia asupra Sa natura umană, puterea Lui nu avea să fie egală cu
a lor, și ei trebuia  să-I slujească, să Îl întărească și să Îl mângâie în suferinţele
Lui. Ei urmau să fie duhuri slujitoare, trimise pentru a sluji celor care vor fi
moștenitorii mântuirii (Evrei 1:14). Ei aveau să-i păzească pe beneficiarii
harului de puterea îngerilor răi și de întunericul pe care Satan îl aruncă în
continuu în jurul lor.” - Patriarhi și profeţi, p. 52 (engl. p. 64, 65).

b. Prin cuvintele adresate șarpelui, ce speranţă a oferit Dumnezeu
perechii căzute? Geneza 3:14, 15; Romani 16:20.

„Dumnezeirea a fost mișcată de milă pentru rasa umană, iar Tatăl,
Fiul și Duhul Sfânt s-au dedicat împlinirii planului de mântuire.” - The
Review and Herald, 2 mai 1912.

„Hristos urma să ia asupra Sa rușinea și vinovăţia păcatului - păcat care
era atât de ofensator pentru un Dumnezeu sfânt, încât a trebuit să Îl
despartă pe Fiul lui Dumnezeu de Tatăl Său. Hristos urma să coboare în
adâncimile nenorocirii pentru a salva neamul omenesc din ruina lui.” -
Patriarhi și profeţi, p. 50 (engl. p. 63).

„Adam a rămas uimit văzând bunătatea lui Dumnezeu când a oferit o
astfel de răscumpărare pentru păcătos.” - The Signs of the Times, 20 februarie 1893.

Vineri 13 aprilie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Care este acreditarea cerească a Fiului lui Dumnezeu?
2. Ce a fost „sfatul păcii”?
3. De ce a fost testat Adam? De ce este testat fiecare dintre noi?
4. Explicaţi de ce testul din Paradis a fost relativ mic. De ce sunt și

testele noastre zilnice mici?
5. Putem fi inspiraţi de răspunsul Cerului faţă de această criză?
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Lecţia 3 Sabat, 21 aprilie  2007

Un plan pentrUn plan pentrUn plan pentrUn plan pentrUn plan pentru ru ru ru ru recâștigarecâștigarecâștigarecâștigarecâștigareaeaeaeaea
PPPPParadisuluiaradisuluiaradisuluiaradisuluiaradisului

„Isus i-a zis [lui Toma]: „Eu sunt calea, adevărul și viaţa.
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6).

„Tatăl a dat lumea în mâinile lui Hristos, pentru ca prin lucrarea Sa de
mijlocire, El să îl poată salva pe om și să reabiliteze autoritatea și caracterul
sfânt al Legii lui Dumnezeu.” – Patriarhi și profeţi, p. 368 (engl. p. 366).

Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeţi, p. 59-79 (cap. Cain și
Abel puși la încercare). CBNT, p. 246, 247.

Duminică 15 aprilie

1. PROMISIUNEA LUI DUMNEZEU
a. Ce promisiune a repetat Dumnezeu adesea? Geneza 12:3;

22:18; 28:14; Galateni 3:8, 16.

„Nu doar la venirea lui Isus, ci în toate veacurile după cădere și după
promisiunea mântuirii, ‚Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine’
(2 Corinteni 5:19). Hristos era temelia și centrul sistemului de jertfe atât în
vremea patriarhilor, cât și în timpul evreilor. După păcatul primilor noștri
părinţi, nu a mai fost nici o comuniune directă între om și Dumnezeu...
Toată comunicarea dintre cer și rasa căzută a avut loc prin intermediul lui
Hristos. Fiul lui Dumnezeu a fost Cel care a dat primilor noștri părinţi
promisiunea salvării. El a fost Cel care S-a descoperit patriarhilor. Adam,
Noe, Avraam, Isaac, Iacov și Moise au înţeles evanghelia. Ei căutau mântuirea
printr-un Înlocuitor și Garant al omului. Acești oameni sfinţi din vechime
au menţinut comuniunea cu Salvatorul care avea să vină în lumea noastră în
trup omenesc.” - Patriarhi și profeţi, p. 368, 369 (engl. p. 366).

b. Cum numește Biblia promisiunea lui Dumnezeu de a trimite pe
Fiul Său în lume, și cum a fost împlinită această promisiune?
Isaia 61:1; Luca 4:18, 21.

„Evanghelia predicată lui Adam, Noe, Avraam și Moise era pentru ei
vestea cea bună; pentru că ei se prindeau prin credinţă  de un Mântuitor ce
avea să vină.” - The Signs of the Times, 7 mai 1879.
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Luni 16  aprilie

2. CAIN ȘI ABEL
a. Cum a fost Abel binecuvântat, acceptat și îndreptăţit prin evan-

ghelie? Evrei 11:4.

„ ‚Prin credinţă a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât
Cain’ (Evrei 11:4). Abel s-a prins de marile principii ale mântuirii. El s-a
recunoscut păcătos, și a văzut că păcatul și plata pentru acesta, moartea,
stăteau între sufletul său și comuniunea cu Dumnezeu. El a adus jertfa
înjunghiată, viaţa sacrificată, recunoscând astfel cerinţele legii pe care o
călcase. Prin sângele vărsat, el a privit spre jertfa viitoare, spre Hristos
murind pe crucea Calvarului; și încrezându-se în ispășirea care avea să fie
făcută acolo, el avea mărturia că era neprihănit, și că jertfa lui era primită.
- Patriarhi și profeţi, p. 60 (engl. p. 72).

b. Cum și-a pierdut Cain binecuvântarea și aprobarea evangheliei,
și de ce? Geneza 4:3, 5.

„Cain a venit înaintea lui Dumnezeu murmurând și cu necredinţă în
inimă referitor la jertfa promisă și la nevoia de a aduce jertfe ca daruri. Darul
său nu exprima părere de rău pentru păcat. El simţea, la fel ca mulţi astăzi,
că ar însemna o recunoaștere  a  slăbiciunii dacă ar urma cu exactitate planul
prescris de Dumnezeu, de a se încrede pentru mântuire doar în ispășirea
făcută de Salvatorul promis. Cain a ales calea încrederii în sine. El a venit în
propriile sale merite, și nu a vrut să aducă un miel, și să amestece sângele
acestuia cu jertfa sa, ci a prezentat roadele sale, rezultatul muncii sale. El și-
a adus jertfa ca o favoare făcută lui Dumnezeu, prin care spera să își asigure
aprobarea divină. Cain a ascultat, clădind un altar, și de asemenea a ascultat
aducând o jertfă; dar el a oferit doar o ascultare parţială. Partea esenţială,
recunoașterea nevoii de un Răscumpărător, a fost lăsată pe dinafară.

Din punct de vedere al nașterii și al instruirii religioase primite, acești
doi fraţi erau egali. Amândoi erau păcătoși, și amândoi recunoșteau
pretenţiile lui Dumnezeu la închinare și respect. Înfăţișarea exterioară a
religiei lor era aceeași până la un anumit punct, dar dincolo de acesta,
diferenţa dintre cei doi era mare.” - Patriarhi și profeţi, p. 60 (engl. p.72).
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Marţi 17 aprilie

3. DOUĂ CLASE DE ÎNCHINĂTORI
a. Pentru care două clase sunt reprezentativi Cain și Abel? Cum

ilustrează cele două faze din viaţa lui Pavel diferenţa dintre
aceste  două clase? Filipeni 3:4-9.

„Cain și Abel reprezintă două clase care vor exista în lume până la
încheierea timpului. O clasă se folosește de jertfa adusă pentru păcat; cealaltă
se încumetă să depindă de propriile ei merite; jertfa acestora este una lipsită
de meritele mijlocirii divine, și astfel ea nu îi poate recomanda favorii lui
Dumnezeu. Doar prin meritele lui Isus pot fi iertate călcările noastre de
Lege. Cei care nu simt că au nevoie de sângele lui Isus, care simt că pot să își
asigure favoarea lui Dumnezeu fără harul Lui, doar prin meritele lor, fac
aceeași greșeală pe care a făcut-o Cain. Dacă nu acceptă sângele ispășitor, ei
sunt sub osândă. Nu există nici o altă cale prin care oamenii să poată fi
eliberaţi din robia păcatului.” - Patriarhi și profeţi, p. 61 (engl. p. 72, 73).

b. Ce lecţie trebuie să învăţăm de la hainele din frunze de smochin
ale primilor noștri părinţi și de la jertfa lui Cain? Geneza 3:7;
Iuda 11 (prima parte). Ce principiu stă la baza credinţei și
practicii acelora care nu reușesc să rămână lângă adevărata
evanghelie?

„Clasa de închinători care urmează exemplul lui Cain include de
departe cea mai mare parte a lumii; pentru că aproape fiecare religie falsă s-
a bazat pe același principiu – că omul se poate baza pe propriile eforturi
pentru a fi salvat. Unii pretind că rasa umană are nevoie nu de mântuire, ci
de progres – că ea se poate rafina, eleva și regenera singură. La fel cum
Cain se gândea să își asigure favoarea divină printr-o jertfă lipsită de sângele
jertfei, tot astfel aceștia așteaptă să înalţe omenirea la standardul divin fără
ispășire. Istoria lui Cain arată care va fi rezultatul. Ea arată ce va deveni
omul despărţit de Hristos. Omenirea nu are puterea de a se regenera. Ea
nu tinde în sus, spre ceea ce este divin, ci în jos, spre ceea ce este satanic.
Hristos este singura noastră speranţă.” - Patriarhi și profeţi, p. 61 (engl. p. 73).
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Miercuri 18 aprilie

4. EVANGHELIA ȘI CELE DOUĂ LEGĂMINTE
a. Cum suntem noi în pericol de a eșua în înţelegerea evangheliei,

așa cum au eșuat Israeliţii? Exod 24:7; Iosua 24:19-21; Evrei
3:15-17; 4:2.

„Poporul Israel nu a realizat păcătoșenia propriilor lor inimi, și că fără
Hristos le era imposibil să ţină Legea lui Dumnezeu; și au intrat cu bucurie
în legământ cu Dumnezeu. Simţind că sunt în stare să își facă o neprihănire
proprie, ei au declarat: ‚Vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul’
(Exod 24:7). Ei fuseseră martori ai proclamării legii în măreţia aceea
înfricoșătoare, și tremuraseră de teamă înaintea muntelui; și cu toate
acestea, nu trecură decât câteva săptămâni până când au rupt legământul
cu Dumnezeu și s-au aplecat în închinare înaintea unui chip cioplit. Ei nu
puteau spera să obţină favoarea lui Dumnezeu printr-un legământ pe care
îl călcaseră.” - Patriarhi și profeţi, p. 375 (engl. p, 371, 372).

b. Ce legământ S-a oferit Dumnezeu să încheie cu  Israel, și cu
fiecare dintre noi? Ieremia 31:31-34; Evrei 8:8-12.

„Aceeași lege care a fost săpată pe tablele de piatră este scrisă de Duhul
Sfânt pe tablele inimii. În loc să umblăm fără rost încercând să ne creăm o
neprihănire proprie, noi acceptăm neprihănirea lui Hristos. Sângele său
face ispășire pentru păcatele noastre. Ascultarea Lui este acceptată ca fiind
a noastră. Atunci inima reînnoită de Duhul Sfânt va aduce ‚roadele
Duhului’.” - Patriarhi și profeţi, p. 375, 376 (engl. p. 372).

„Prin noi înșine ne este imposibil să ieșim din groapa păcatului în care
ne-am afundat. Inimile noastre sunt rele, și noi nu le putem schimba.
‚Cum ar putea să iasă dintr-o fiinţă necurată un om curat? Nu poate să
iasă nici unul.’ ‚Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este
vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci, ea nu se supune Legii lui
Dumnezeu, și nici nu poate să se supună.’ (Iov 14:4; Romani 8:7).
Educaţia, cultura, exercitarea voinţei, eforturile umane, toate au rolul lor,
dar în acest punct sunt lipsite de putere. Ele pot produce o corectitudine
exterioară a comportamentului, dar nu pot schimba inima; acestea nu pot
curăţi izvoarele vieţii. Trebuie să existe o putere care lucrează dinăuntru, o
viaţă nouă de sus, înainte ca omul să poată fi schimbat de la păcat la
sfinţenie. Acea putere este Hristos. Doar harul Său poate trezi facultăţile
lipsite de viaţă ale sufletului și îl poate atrage spre Dumnezeu, spre
sfinţire.” - Calea către Hristos, p. 22 (engl. p. 18).

„Prin ascultarea Sa desăvârșită, [Hristos] a făcut posibil ca fiecare fiinţă
omenească să asculte de poruncile lui Dumnezeu.” - Parabolele Domnului, p.
248 (engl. p. 312).
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Joi 19 aprilie

5. O SINGURĂ EVANGHELIE ADEVĂRATĂ
a. Din zilele Edenului, oamenii au fost salvaţi doar printr-o

singură evanghelie. Cum se aplică aceasta la noi? Ioan 14:6;
Fapte 4:12.

„Hristos este veriga de legătură între Dumnezeu și om. El a promis
mijlocirea Sa personală pentru cei care se folosesc de numele Lui.” - CBNT,
p. 147 (engl. 6BC, p. 1078).

„Prin harul lui Hristos vom trăi în ascultare de legea lui Dumnezeu
scrisă în inimile noastre. Având spiritul lui Hristos, vom umbla la fel cum
a umblat și El.” - Patriarhi și profeţi, p. 376 (engl. p. 372).

b. Cum trebuie să beneficiem de pe urma evangheliei? 1 Timotei
1:15; Efeseni 1:4-11.

„Isus ... a luat asupra Lui umanitatea pentru a putea ajunge la om și
pentru a înălţa omenirea. El a venit să caute și să salveze ceea ce era pierdut.
S-a coborât în adâncimea mizeriei și nenorocirii umane, pentru a-l lua pe
om în starea în care l-a găsit, o fiinţă mânjită de corupţie, degradată de
vicii, stricată de păcat și unită cu Satan în apostazie, și a-l înălţa până acolo
încât să stea cu El pe tronul Său.” - Principiile fundamentale ale educaţiei creștine,
p. 199 (engl. p. 199).

Vineri 20 aprilie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. De ce este considerat planul de mântuire „evanghelia”?
2. De unde știm că Abel era sub „noul” legământ?
3. Ce ne va face astăzi să fim un „Abel” în loc să fim un „Cain”?
4. Cum putem fi siguri că experienţa noastră religioasă este într-adevăr în

armonie cu noul legământ?
5. Cum aţi rezuma vestea bună pentru cineva care nu a auzit-o niciodată?
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Lecţia 4 Sabat, 28 aprilie 2007

Cuvântul S-a făcut trCuvântul S-a făcut trCuvântul S-a făcut trCuvântul S-a făcut trCuvântul S-a făcut trupupupupup
„Și Cuvântul S-a făcut trup, și a locuit printre noi, plin de har,

și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava
singurului născut din Tatăl”. (Ioan 1:14).

„Isus era Comandantul cerului, egal cu Dumnezeu, și cu toate acestea
El a binevoit să pună deoparte coroana Sa regească, haina Sa regală, și a
îmbrăcat divinitatea Sa în umanitate.”- CBNT, p. 78 (engl. 5BC, p. 1130, 1131).

Recomandare pentru studiu: Hristos, lumina lumii, p. 15-24 (Cap.
Dumnezeu cu noi). CBNT, p. 244-245.

Duminică 22 aprilie

1. CUVÂNTUL VEȘNIC
a. Cum confirmă Scriptura existenţa veșnică a lui Hristos? Mica

5:2; Ioan 8:58; 17:5.

„Dacă Hristos a făcut toate lucrurile, El a existat înainte de toate
lucrurile. Cuvintele spuse referitor la aceasta sunt atât de hotărâte, încât
nimeni nu trebuie să se îndoiască. Hristos era Dumnezeu cu adevărat, și în
cel mai înalt sens. El a fost cu Dumnezeu din toată veșnicia. Dumnezeu
peste toate, și binecuvântat în vecii vecilor.” - CBNT, p. 72 (engl. 5BC, p.
1126).

„Vorbind despre pre-existenţa Sa, Hristos ne poartă mintea înapoi spre
veacurile nesfârșite. El ne asigură că nu a existat niciodată un timp când El
să nu fi fost în părtășie strânsă cu Dumnezeul cel veșnic.” - The Signs of the
Times, 29 august 1900.

b. În afară de Creaţiune, ce altă lucrare importantă a îndeplinit
Hristos? Isaia 43:1; Ioan 1:29.

„Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit pentru noi. El Și-a dat viaţa Sa
preţioasă, nevinovată, pentru a salva de la ruină veșnică fiinţele umane
vinovate, pentru ca prin credinţă în El, acestea să poată sta nevinovate în
faţa tronului lui Dumnezeu.” - CBNT, p. 223  (engl. 7BC, p. 914).
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Luni 23 aprilie

2. DIVINITATEA ȘI UMANITATEA COMBINATE
a. Ce trebuie să înţelegem despre divinitatea lui Hristos chiar și

după întruparea Lui? Isaia 9:6; Matei 1:22, 23; Filipeni 2:5-11

„Deși gloria cerească a lui Hristos a fost acoperită și eclipsată pentru
un timp prin asumarea naturii umane, totuși El nu a încetat să fie
Dumnezeu când a devenit om. Omenescul nu a luat locul divinului, nici
divinul nu a luat locul omenescului. Aceasta este taina evlaviei. Cele două
expresii, ‚uman’ și ‚divin’ au fost inseparabile și foarte strâns legate una de
cealaltă în Hristos, și totuși, fiecare avea o individualitate distinctă. Deși
Hristos S-a umilit pentru a deveni om, El încă poseda Dumnezeirea...

Egal cu Tatăl, onorat și adorat de îngeri, Hristos S-a umilit în favoarea
noastră, și a venit pe acest pământ pentru a trăi o viaţă de umilinţă și de
sărăcie, pentru a fi un om al durerilor și obișnuit cu suferinţa. Cu toate
acestea, pecetea divinului era asupra umanităţii Sale.” - CBNT, p. 76 (engl.
5BC, p. 1129).

b. Ce lucru ar trebui să-l păstrăm în minte referitor la natura
umană a lui Hristos? 1Petru 2:22; Ioan 14:30 (ultima parte).

„Fiţi atenţi, extrem de atenţi, cum prezentaţi natura umană a lui
Hristos. Nu Îl prezentaţi în faţa oamenilor ca pe un om cu înclinaţii spre
păcat. El este al doilea Adam. Primul Adam a fost creat o fiinţă pură,
lipsită de păcat, fără vreo urmă de păcat asupra sa; el era după chipul lui
Dumnezeu. El putea cădea, și a căzut prin păcătuire. Datorită păcatului
său, urmașii lui s-au născut cu tendinţe inerente spre păcat. Dar Isus
Hristos a fost Fiul unic născut al lui Dumnezeu. El a luat asupra Sa natura
umană, și a fost ispitit în toate punctele așa cum este ispitită natura umană.
El ar fi putut păcătui; ar fi putut cădea, dar în El nu a existat nici măcar
pentru un moment vreo tendinţă spre păcat....

Nu lăsaţi niciodată, sub nici o formă, nici cea mai mică impresie în
minţile oamenilor că asupra lui Hristos a fost vreo urmă de păcat sau vreo
tendinţă spre păcat, sau că El a cedat în vreun fel în faţa răului. El a fost
ispitit în toate punctele cum este ispitit și omul, totuși, El este numit
‚Sfântul’ (Luca 1:35). Este un mister neexplicat muritorilor faptul cum a
putut fi ispitit El în toate punctele la fel cum suntem și noi, totuși să fie
fără păcat. Întruparea lui Hristos a fost întotdeauna un mister și va rămâne
mereu așa.” - CBNT, p. 74, 75 (engl. 5BC, p. 1128, 1129).
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Marţi 24 aprilie

3. O NOUĂ RELAŢIE
a. Care a fost scopul pentru care divinul s-a unit cu omenescul?

Ioan 1:14; 14:7-10.

„Mântuitorul dorea foarte mult ca ucenicii Lui să înţeleagă care era
scopul pentru care natura Sa divină s-a unit cu natura umană. El a venit în
această lume pentru a arăta gloria lui Dumnezeu, pentru ca omul să poată
fi înălţat prin puterea ei regeneratoare. Dumnezeu S-a manifestat în El
pentru ca El să Se manifeste în ei. Isus nu a manifestat  nici o calitate, și nu
a exercitat nici o putere pe care oamenii nu ar putea-o avea prin credinţă în
El. Natura Sa omenească desăvârșită este ceea ce pot avea toţi urmașii Săi,
dacă vor dori să se supună lui Dumnezeu la fel ca Isus.” - Hristos, lumina
lumii, p. 491, 492 (engl. 664).

b. În ce relaţie nouă intrăm noi dacă acceptăm mijloacele puse la
dispoziţia noastră prin taina evlaviei (1 Timotei 3:16)? Ioan
1:12, 13.

„Natura divină și cea omenească s-au unit în mod misterios, și omul și
Dumnezeu au devenit una. În această unire noi găsim speranţa pentru rasa
noastră umană căzută.” - CBNT, p. 77 (engl. 5BC,  p. 1130).

c. Ce cuvinte ale lui Hristos ar trebui să își găsească ecou în
experienţa noastră? Ioan 8:29.

„Dumnezeu vrea ca urmașii lui Hristos să fie așa cum a fost Isus în
natura umană. Prin puterea Sa noi trebuie să trăim viaţa curată și nobilă pe
care a trăit-o Mântuitorul.” - Testimonies, vol. 8, p. 229 (engl. p. 289).

„Împărăţia lui Hristos nu se întemeiază prin etalare exterioară, sau
prin sprijin lumesc, ci prin sădirea naturii lui Hristos în natura umană,
prin lucrarea Duhului Sfânt. ‚Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor
ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;
născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci
din Dumnezeu’ (Ioan 1:12, 13). Aici se află singura putere care poate lucra
pentru înălţarea rasei umane. Și mijlocul uman pentru împlinirea acestei
lucrări este învăţarea și predicarea Cuvântului lui Dumnezeu.” -
Evanghelizarea, p. 329 (engl. p. 531).
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Miercuri 25 aprilie

4. BINECUVÂNTĂRILE PRIMITE
a. Odată ce s-a stabilit această relaţie nouă, cum se manifestă

Dumnezeu prin noi? Ioan 14:15-18, 21, 23; 1 Ioan 4:12.

„Omului i s-a dat o parte de înfăptuit în această luptă pentru viaţa
veșnică: el trebuie să răspundă lucrării Duhului Sfânt.” - Testimonies, vol. 8,
p. 52 (engl. p. 65).

b. Ce promisiune ne aparţine dacă Îl acceptăm pe Hristos
împreună cu binecuvântările care rezultă din întruparea Sa?
Evrei 2:16-18; 5:2; Filipeni 4:13.

„Natura umană a lui Hristos a fost unită cu natura divină; cu această
putere El a rezistat tuturor ispitelor pe care Satan le-a adus contra Lui, și
totuși Și-a păstrat sufletul nepătat de păcat. El vrea să dea această putere de
a birui fiecărui fiu și fiecărei fiice a lui Adam, care acceptă prin credinţă
trăsăturile neprihănite ale caracterului Său.” - CBNT, p. 241 (engl. 7BC, p.
927).

„Hristos a venit să dea lumii un exemplu de ceea ce poate face natura
umană unită cu cea divină. El a prezentat lumii o nouă fază a nobleţii în
manifestarea milei, a compasiunii și a iubirii. El le-a prezentat oamenilor
pe Dumnezeu într-o nouă interpretare. Fiind cel mai înălţat dintre
oameni, El le-a prezentat lecţii despre știinţa guvernării divine, prin care a
descoperit neprihănirea împăcării milei și a dreptăţii. Împăcarea dintre milă
și dreptate nu a presupus nici un compromis cu păcatul, nici nu a ignorat
vreo pretenţie a dreptăţii; ci, acordând fiecărei însușiri divine locul care i
se cuvenea, s-a dovedit milă în pedepsirea omului păcătos, necăit, fără ca
prin aceasta să fie distrus harul divin sau caracterul plin de compasiune; de
asemenea s-a dovedit dreptate prin iertarea păcătosului căit, fără însă ca
integritatea să fie încălcată.” - Selected Messages, bk. 1, p. 260, 261.

„Cei care nu au încredere în ei înșiși, și care din cauza aceasta fug de
responsabilitate și de poveri, trebuie să fie învăţaţi să se încreadă în
Dumnezeu. Astfel, mulţi care altfel ar fi o nulitate în lume, și poate numai
o povară neajutorată, vor putea spune împreună cu apostolul Pavel: ‚Pot
totul în Hristos, care mă întărește’ (Filipeni 4:13).” - Educaţia, p. 216 (engl. p.
256).

„Hristos a dat Spiritul Său ca o putere divină ca toate tendinţele spre
rău moștenite sau cultivate să poată fi biruite, și pentru ca biserica Lui să
poată primi caracterul Său.” - Hristos, lumina lumii, p. 495 (engl. 671).
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Joi 26 aprilie

5. UN MODEL ÎN FAŢA NOASTRĂ
a. Cum și cu ce scop trebuie să Îl cunoaștem pe Hristos din ce în

ce mai bine? Ioan 5:39.

„Nici un bărbat, nici o femeie, nici un tânăr nu poate obţine
desăvârșirea creștină și totuși să neglijeze studiul Cuvântului lui
Dumnezeu. Prin cercetare atentă și de aproape a Cuvântului Său, vom
asculta de porunca lui Isus: ‚Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în
ele aveţi viaţa veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine’ (Ioan 5:39).
Această cercetare permite studentului să observe cu atenţie Modelul divin,
pentru că Scripturile mărturisesc despre Hristos. Modelul trebuie studiat
adesea și cu atenţie pentru ca ei să îl poată imita. Pe măsură ce un om
devine familiarizat cu istoria Mântuitorului, el descoperă în sine însuși
defecte de caracter; lipsa sa de asemănare cu Hristos este atât de mare, încât
el realizează că nu poate fi un urmaș al Lui dacă nu are loc o schimbare
majoră în viaţa lui. El studiază și mai mult, cu dorinţa de a fi asemenea
marelui Său Model; el reţine privirile, spiritul iubitului Său Mântuitor;
privind, este schimbat.” - Counsels on Sabbath School Work, p. 17.

b. Ce trebuie să experimentăm ca rezultat al comuniunii noastre
cu Hristos? Romani 12:2. Ce trebuie să facem dacă dorim cu
adevărat ca Hristos să fie Mântuitorul nostru? Apocalipsa 3:20.

„La fel cum un pom bun va face roade bune, tot astfel, pomul care este
plantat în grădina lui Dumnezeu va produce roade bune spre viaţă veșnică.
Păcate copleșitoare sunt biruite; gândurile rele nu mai sunt îngăduite în minte;
obiceiurile rele sunt alungate din templul sufletului. Tendinţele care au fost
îndreptate într-o direcţie greșită sunt dirijate acum spre o direcţie corectă.
Dispoziţiile și sentimentele greșite sunt schimbate, sunt adoptate principii
noi de acţiune, și există un nou standard al caracterului. Temperamente sfinţite
și emoţii sfinte sunt roadele care se văd în pomul creștin. A avut loc o
schimbare completă.” - CBNT, p. 149, 150 (engl. 6BC, p. 1080).

Vineri 27 aprilie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Ce ne este descoperit despre pre-existenţa lui Hristos?
2. Ce trebuie să înţelegem despre natura lui Hristos după întrupare?
3. Cu ce condiţie putem să ne bucurăm noi de beneficiile întrupării Sale?
4. Unde trebuie să se vadă unirea naturii umane cu cea divină astăzi?
5. Cum trebuie să fim transformaţi?
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Sabat, 5 mai 2007

Darul Sabatului întâi

pentru Bujumbura,

Burundi

În inima Africii, pe malurile nordice ale lacului Tanganica, se află
Burundi. Aceasta este o ţară frumoasă, cu munţi care fac să ţi se oprească
respiraţia, și cu o istorie bogată. Dar frumuseţea acestei ţări nu poate
compensa problemele legate de creșterea populaţiei într-un teritoriu mic,
cu puţine resurse și cu o speranţă slabă de creștere economică. Cândva o
colonie belgiană, Burundi este una dintre ţările cele mai sfâșiate de conflict
din continentul African.

În termeni care indică nivelul economic, cum ar fi PIB (produsul intern
brut), Burundi este cea mai săracă ţară din lume. În 2005, valoarea PIB pe
cap de locuitor era de 106$. În 2002, 68% din populaţia ţării trăiau sub
nivelul sărăciei, și acest număr a mai crescut în timp. Conform programului
mondial de alimentaţie, 56,8% din copiii sub cinci ani suferă de
malnutriţie cronică.

În ciuda dezavantajelor incredibile, adevărul prezent a luat avât în această
ţară. Burundi are cea mai mare rată de creștere a numărului membrilor
bisericii dintre toate ţările din lume, și ocupă locul doi ca procent de membri
Reformiști (raportat la populaţia totală) între toate ţările lumii.

Datorită creșterii atât de rapide, a devenit necesar să găsim un loc mai
central din care să administrăm lucrarea și să oferim un centru de instruire
pentru lucrători noi în Misiunea Burundi. Alegerea logică ar fi capitala
ţării, unde ne întâlnim în mod obișnuit în localuri închiriate sau în case
particulare. În timp ce s-au construit multe biserici la ţară, acest oraș nu
are încă o clădire a bisericii, și nevoia de a avea una este mare.

În acest Sabat apelăm la voi, iubiţi fraţi și iubite surori din întreaga
lume. Vă rugăm, ajutaţi-ne să construim acest centru în Bujumbura,
pentru ca în întregul oraș și în întreaga misiune Burundi „adevărul
prezent” să poată străluci cu putere.

Fraţii și surorile voastre din Misiunea Burundi
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Lecţia 5 Sabat, 5 mai 2007

Un plan cu un scop
„Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.”

                           (Luca 19:10).
„Prin bunătatea și harul lui Dumnezeu, păcătosul poate fi repus în

favoarea divină. Dumnezeu prin Hristos imploră zilnic oamenii să se
împace cu El.” - Selected Messages, bk. 1, p. 178.

Recomandare pentru studiu: CBNT, p. 240, 241.
Cugetări de pe muntele fericirilor, p. 125-
127 (din cap. Nu judecând, ci lucrând).

Duminică 29 aprilie

1.  READUȘI ÎN FAVOAREA LUI DUMNEZEU
a. Cu ce scop ne este adresată chemarea evangheliei? Marcu 2:17

(ultima parte).

„[Maiestatea cerului] este prea pur, prea drept pentru a privi
nelegiuirea. Dar acest fapt nu trebuie să ne ţină departe de El; pentru că El
spune: ‚Eu am venit să chem la pocăinţă nu pe cei neprihăniţi, ci pe cei
păcătoși’ (Marcu 2:17). Sufletele care stau gata să piară să vină la El așa
cum sunt, fără nici o scuză, și să ceară meritele sângelui lui Hristos, și vor
fi acceptaţi de Dumnezeu.” - Principiile fundamentale ale educaţiei creștine, p. 256
(engl. p. 252).

b. Ce înseamnă salvarea prin Hristos pentru noi, aici și acum?
Matei 1:21; Apocalipsa 1:5 (ultima parte).

„Dumnezeu a vorbit, și El așteaptă ca omul să asculte. El nu întreabă
dacă este convenabil pentru om să facă aceasta. Domnul vieţii și al slavei
nu Și-a consultat plăcerile, sau oportunităţile când a părăsit postul Său de
conducere pentru a deveni omul durerilor și obișnuit cu suferinţa,
acceptând rușinea și moartea pentru a-l salva pe om de consecinţele
neascultării sale. Isus a murit, nu pentru a-l salva pe om în păcatele sale, ci
pentru a-l salva din păcatele sale. Omul trebuie să părăsească greșelile de pe
calea sa, să urmeze exemplul lui Hristos, să își ia crucea și să Îl urmeze,
tăgăduindu-și eul, și ascultând de Dumnezeu cu orice preţ.” - Testimonies,
vol. 4, p.  258 (engl. p. 250, 251) [sublinierea autorului].
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Luni 30 aprilie

2. DOUĂ LUCRURI OFERITE
a. Ce ne oferă Dumnezeu ca prim pas pentru restaurarea noastră,

și cu ce condiţie? Isaia 55:6, 7; Luca 24:47.

„Prin credinţă, credinciosul trece din poziţia de rebel, de copil al
păcatului și al lui Satan, la poziţia de supus credincios al lui Isus Hristos,
nu datorită vreunei bunătăţi proprii, ci pentru că a fost adoptat de Hristos
ca un copil al Său. Păcătosul primește iertarea de păcatele sale, pentru că
aceste păcate sunt purtate de Înlocuitorul și Garantul Său.” - CBNT, p. 136
(engl. 6BC, p. 1070).

„Dumnezeu nu Se poartă cu noi cum se poartă oamenii mărginiţi unii
cu alţii. Gândurile Sale sunt gânduri de milă, dragoste și cea mai tandră
compasiune. El spune: ‚Să se lase cel rău de calea lui, și omul nelegiuit să se
lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la
Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând.’ ‚Eu îţi șterg fărădelegile ca
un nor, și păcatele ca o ceaţă: întoarce-te la Mine, căci Eu te-am
răscumpărat’ (Isaia 55:7; 44:22).” - Calea către Hristos, p. 58 (engl. p. 53).

b. Pe lângă faptul că ne iartă, ce mai face Dumnezeu în favoarea
noastră pentru mântuirea noastră? 1 Ioan 1:9. Care este ţinta
pusă în faţa noastră, și care este răspunderea care ne revine?
Filipeni 3:12-14; Ioan 5:14; 8:11.

„Abţineţi-vă de la orice rău. Păcatele obișnuite, oricât de
nesemnificative ar fi considerate, vor deteriora sensibilitatea voastră morală,
și vor înăbuși impresiile Duhului lui Dumnezeu. Natura gândurilor își lasă
amprenta asupra sufletului, și toate conversaţiile josnice murdăresc mintea.
Orice rău conduce la ruina celor ce îl fac. Dumnezeu poate ierta păcătosul
pocăit, și o va face, dar – deși este iertat – sufletul rămâne pătat; puterea
de a nutri gânduri înălţătoare, pe care mintea nemânjită o deţine, este
distrusă. Sufletul va purta cicatricile de-a lungul timpului. Atunci, să căutăm
acea credinţă care lucrează prin dragoste și curăţă sufletul, pentru ca să putem
reprezenta caracterul lui Hristos înaintea lumii.” - Principiile fundamentale ale
educaţiei creștine, p. 195 (engl. p. 195).

„Doar urmând pe calea ascultării în credinţă simplă, caracterul ajunge
desăvârșit.” - CBVT, p. 221 (engl. 4BC,  p. 1137).
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Marţi 1 mai

3. ELIBERARE DIN STRÂNSOAREA LUI SATAN
a. Ce a spus Pavel despre eliberarea pe care Hristos o îndeplinește

în noi, când Îl acceptăm? Evrei 2:15; Coloseni 1:13. Regre-
tabil, cum cooperează unii oameni mai degrabă cu Satan
decât cu Hristos?

„Satan va lucra asupra minţilor care au trăit în îngăduinţă de sine,
asupra oamenilor care au mers întotdeauna pe calea lor, și orice sfat sau
mustrare care le sunt adresate pentru a-și schimba defectele de caracter,
sunt catalogate ca găsire de greșeli, porunci și îngrădiri ale libertăţii lor de
acţiune. În marea Sa milă, Dumnezeu le-a trimis solii de avertizare, dar ei
nu au vrut să ia seama la mustrare. La fel ca vrăjmașul care s-a răsculat în
cer, ei nu au vrut să asculte; ei nu corectează relele pe care le-au făcut, ci
devin acuzatori, declarând că au fost trataţi greșit, și neapreciaţi.

Acum este timpul de încercare, timpul de probă și de testare. Cei care
- la fel ca Saul - persistă în căile lor, vor suferi la fel ca el pierderea onoarei,
și în cele din urmă își vor pierde sufletul.” - CBVT, p. 214 (engl. 3BC, p. 1163,
1164).

b. Cum ne face Hristos liberi de pedeapsa pe care ne-o aduce
condamnarea din partea Legii?  Romani 3:24-26; 5:1.

c. Ce trebuie să învăţăm din experienţa apostolului Pavel? Romani
7:9.

„Povestindu-și experienţa sa, apostolul Pavel prezintă un adevăr
important referitor la lucrarea care trebuie să aibă loc la convertire. El
spune: ‚Odinioară, fiindcă eram fără Lege, trăiam’ - adică nu simţea nici o
condamnare; ‚dar când a venit porunca, păcatul a înviat, și eu am murit’
(Romani 7:9). Atunci, el s-a văzut un păcătos, condamnat de legea divină.
Remarcaţi, Pavel a fost cel care a murit, și nu Legea.” - CBNT, p. 144 (engl.
6BC, p. 1076).
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Miercuri 2 mai

4. RESTAURÂND CHIPUL LUI DUMNEZEU ÎN NOI
a. Cum sunt legate credinţa în evanghelie și legea lui Dumnezeu?

Romani 3:31.

b. Ce avertisment ne este dat referitor la călcarea Legii lui
Dumnezeu? Romani 2:23-27; 8:7; 1 Timotei 1:9, 10.

„Legea lui Dumnezeu este oglinda care să îi arate omului defectele din
caracterul său. Dar nu este un lucru plăcut pentru cei care găsesc plăcere în
nelegiuire să își vadă propria diformitate morală. Ei nu apreciază această
oglindă credincioasă, pentru că le descoperă păcatele. De aceea, în loc să
înceapă un război împotriva minţilor lor firești, ei se luptă contra acestei
oglinzi corecte și nefalsificate, lăsată lor de Dumnezeu tocmai cu scopul
ca ei să nu fie înșelaţi, ci pentru ca să le fie descoperite defectele din
caracterul lor.” - CBNT, p. 145 (engl. 6BC, p. 1077).

c. Ce pierdem prin păcat? Romani 3:23; 6:23.

d. Ce trebuie restaurat în noi prin evanghelie? 2 Corinteni 3:18.
Cum? Ioan 16:13; 17:17, 19.

e. Cum îndeplinește Hristos lucrarea de restaurare? 1Tesaloniceni
5:23.

„Dumnezeu este îmbrăcat cu putere; El poate să îi ia pe cei care sunt
morţi în fărădelegile și în păcatele lor, și prin lucrarea Duhului care L-a
înviat pe Isus din morţi, să transforme caracterul omenesc, aducând în
suflet din nou chipul pierdut al lui Dumnezeu. Cei care cred în Isus
Hristos, sunt schimbaţi din răsculaţi împotriva Legii lui Dumnezeu în
servi ascultători și supuși ai împărăţiei Sale. Ei sunt născuţi din nou,
regeneraţi, sfinţiţi prin adevăr.” - Principiile fundamentale ale educaţiei creștine,
p. 339 (engl. p. 332).
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Joi 3 mai

5. MOȘTENITORI AI ÎMPĂRĂŢIEI
a. Cu ce scop, și cu ce condiţie ne-a dat Dumnezeu „un duh de

înfiere”? Romani 8:14-17. Ce dovezi avem că suntem adoptaţi
drept copii ai lui Dumnezeu? 2 Corinteni 6:16-18; 2 Petru
1:4.

„Fiecare dintre cei care doresc să devină părtași ai naturii divine să ia în
considerare faptul că trebuie să scape de stricăciunea care este în lume prin
pofte. Sufletul trebuie să ducă o luptă constantă, serioasă împotriva
închipuirilor rele ale minţii. Trebuie să se împotrivească ferm ispitei în
gând sau faptă. Sufletul trebuie păstrat curat de orice murdărie, prin
credinţă în Cel care te poate păzi de cădere. Trebuie să medităm asupra
Scripturilor, gândindu-ne cu sinceritate și în mod serios la lucrurile care
au de a face cu mântuirea noastră.” - CBVT¸ p. 183, 184 (engl. 3BC, p. 1145).

b. Cum suntem făcuţi în stare să rezistăm vociferărilor naturii
noastre firești? Coloseni 1:10, 11; Efeseni 3:16, 20.

„Omul nu se poate schimba singur, prin exercitarea voinţei sale. El nu
are nici o putere prin care să poată îndeplini această schimbare... Toată
cultura și toată educaţia pe care le poate oferi lumea vor eșua în încercarea
de a face dintr-un fiu căzut al păcatului un copil al cerului. Puterea
înnoitoare trebuie să vină de la Dumnezeu. Schimbarea poate fi făcută
doar de Duhul Sfânt. Toţi cei ce vor să fie salvaţi, fie ei din clasele înalte
sau din cele de jos, bogaţi sau săraci, trebuie să își supună voinţa acestei
puteri.” - Parabolele Domnului, p. 68 (engl. p. 96, 97).

Vineri 4 mai

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Care este scopul principal al evangheliei?
2. Numiţi două beneficii acordate nouă prin iertarea oferită de

Dumnezeu.
3. Cum este experienţa apostolului Pavel un exemplu pentru noi?
4. Cum trebuie să ne raportăm noi la lege și la evanghelie?
5. Cât de mare este valoarea mesajului evangheliei?
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Lecţia 6 Sabat, 12 mai 2007

PPPPPuteruteruteruterutere de suse de suse de suse de suse de sus
„Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea

este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede:
întâi a iudeului, apoi a grecului.” (Romani 1:16).

„Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru salvare când este
întreţesută în viaţa practică, când este trăită și practicată.” – My Life Today,
p. 224.

Recomandare pentru studiu: Principiile fundamentale ale educaţiei
creștine, p. 196-201.
Istoria faptelor apostolilor, p. 437-445
(cap. Preschimbat prin har).

Duminică 6 mai

1. PRINZÂND SOLUŢIA
a. Cum definește Biblia păcatul? 1 Ioan 3:4;  Iacov 4:17. De ce

luptăm cu păcatul, și cum putem câștiga victoria asupra lui?
Romani 7:14-24; Ioan 8:34, 36; 15:5.

„Înlănţuite de păcat, puterile morale sunt sub tirania lui Satan. Sufletul
este făcut jucăria ispitelor sale; și dacă nu se întinde o mână mai puternică
pentru a-l salva, omul va merge acolo unde îl conduce arhi-răsculătorul.”
- Testimonies, vol. 7, p. 27 (engl. p. 42).

b. Ce trebuie să realizăm când căutăm puterea lui Hristos? Evrei
4:15, 16; 7:25; 12:2.

„Mulţi au o experienţă religioasă slabă pentru că - în loc să Îl caute pe
Domnul pentru a primi eficienţa Duhului Sfânt - ei se încred într-un braţ
de carne.” - Mărturii pentru Predicatori, p. 332 (engl. p. 381).

„Credinţa noastră trebuie să pătrundă dincolo de perdea, să vadă
lucrurile nevăzute. Nimeni nu poate privi în locul vostru. Trebuie să priviţi
voi înșivă.” - CBNT,  p. 245 (engl. 7BC, p. 930).
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Luni 7 mai

2. ÎNDREPTĂŢIREA
a. Ce se întâmplă când venim la Hristos? Efeseni 2:8; Romani

2:4; 5:1, 2.

„Primul pas făcut spre Hristos este făcut la îndemnul Spiritului lui
Dumnezeu; când omul răspunde acestei atracţii, el se apropie de Hristos
ca să se poată căi...

Dacă suntem atrași la Hristos, aceasta se întâmplă prin puterea și
meritele Lui. Harul căinţei vine prin El, și de la El vine și îndreptăţirea.” -
Selected Messages, bk. 1, p. 390, 391.

b. Cum beneficiem de lucrarea pe care o face Hristos pentru noi,
atunci când Îl acceptăm ca Mântuitor personal? Romani 5:18,
19; 2 Corinteni 5:21.

„Îndreptăţirea este iertarea completă, desăvârșită a păcatului. În
momentul în care păcătosul Îl acceptă pe Hristos prin credinţă, în acel
moment este iertat. Neprihănirea lui Hristos îi este atribuită și el nu mai
trebuie să se îndoiască de harul iertător al lui Dumnezeu.” - C.B.N.T., vol. 6,
pg. 1071.

“Prin credinţă [păcătosul pocăit] poate să-I aducă lui Dumnezeu
meritele lui Hristos și Domnul pune ascultarea Fiului Său în contul
păcătosului. Neprihănirea lui Hristos este acceptată în locul eșecului
omului și Dumnezeu îl primește, iartă și îndreptăţește pe sufletul pocăit și
credincios, tratându-l ca și când ar fi neprihănit.” Ibid., pg. 1073.

„Cu cât venim mai aproape de Isus, și cu cât discernem mai clar
puritatea caracterului Său, cu atât mai clar vom vedea păcătoșenia grozav
de mare a păcatului, și cu atât mai puţin vom vrea să ne înălţăm pe noi
înșine. Va fi o dorinţă continuă a sufletului de a-L avea pe Dumnezeu; se
va vedea o mărturisire a păcatului și o umilire a inimii înaintea Lui, în
mod continuu, serios și sfâșietor. La fiecare pas înainte în experienţa
noastră creștină, pocăinţa noastră va fi mai adâncă. Vom ști că suntem
acceptaţi doar în Hristos, și vom mărturisi la fel ca apostolul: ‚Știu, în
adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească.’
‚În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu
crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă
de mine, și eu faţă de lume!’ (Romani 7:18; Galateni 6:14).” - Istoria faptelor
apostolilor, p. 441. (engl. p. 561).



3333333333Lecţii biblice pentru Sabat,      Aprilie - Iunie 2007

Marţi 8 mai

3. SFINŢIREA
a. Ce lucrare face Hristos prin Duhul Sfânt în noi, cu consim-

ţământul și cooperarea noastră? Ioan 3:7, 8; 2 Corinteni 5:17;
7:1.

„Harul pe care Hristos îl sădește în suflet este cel care crează în om
vrăjmășie contra lui Satan. Fără acest har transformator, și fără această putere
înnoitoare, omul ar fi un captiv veșnic al lui Satan, un serv gata totdeauna să
îi îndeplinească poruncile. Dar principiul nou din suflet crează un conflict
acolo unde până acum fusese pace. Puterea pe care Hristos o oferă omului îl
face pe acesta capabil să reziste tiranului și uzurpatorului. În viaţa oricăruia
care urăște păcatul în loc să îl iubească, și care se împotrivește acelor pasiuni
care deţineau controlul și le biruiește, se poate observa lucrarea unui
principiu cu totul de sus.” - Marea luptă, p. 504 (engl. p. 506).

b. Cum implică procesul de sfinţire decizii zilnice din partea
noastră? Romani 8:1, 5, 13; Galateni 5:16; Efeseni 5:8-11.

„A umbla în lumină înseamnă a decide, a gândi, a exercita puterea
voinţei, într-o dorinţă sinceră de a-L reprezenta pe Hristos prin farmecul
caracterului. Înseamnă să îndepărtezi toată mâhnirea. Nu trebuie doar să
te odihnești spunând ‚sunt un copil al lui Dumnezeu’. Îl priviţi voi pe
Hristos, și privindu-L sunteţi voi schimbaţi, devenind asemenea Lui? A
umbla în lumină înseamnă a avansa, a progresa în realizările spirituale.
Pavel declara: ‚Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit; dar
... uitând ce este în urma mea’, privind constant spre Model, mă arunc
‚spre ce este înainte’ (Filipeni 3:12, 13). A umbla în lumină înseamnă ‚a
umbla drept’, a umbla ‚în căile Domnului’, ‚a umbla prin credinţă’, ‚a
umbla în Duhul’, ‚a umbla în adevăr’, ‚a umbla în dragoste’, ‚a trăi o viaţă
nouă’ (Romani 6:4). Înseamnă ‚să ne ducem sfinţirea până la capăt în frica
de Dumnezeu’ (2 Corinteni 7:1).” - Fii și fiice ale lui Dumnezeu, p. 220 (engl. p.
200).

„A învăţa de la Hristos înseamnă a primi harul Său, care este caracterul
Său. Dar acei care nu apreciază și nu folosesc ocaziile preţioase și
influenţele sfinte oferite lor pe pământ, nu sunt pregătiţi să ia parte la
devoţiunea sfântă a cerului. Caracterele lor nu sunt modelate conform
asemănării divine. Prin propria lor neglijenţă au format o prăpastie pe care
nimic nu o poate acoperi. Între ei și cei neprihăniţi este un abis mare, de
nestrămutat.” - Parabolele Domnului, p. 214 (engl. p. 271).
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Miercuri 9 mai

4. O ACTIVITATE UNITĂ
a. Cum lucrează îndreptăţirea și sfinţirea împreună pentru

salvarea noastră? 1 Ioan 1:9; Romani 6:1, 2, 7, 22.

„Îndreptăţirea înseamnă salvarea sufletului de la pieire, ca să putem
obţine sfinţirea, și prin sfinţire, viaţa cerului. Îndreptăţirea înseamnă că,
fiind curăţită de faptele moarte, conștiinţa este așezată acolo unde poate
primi binecuvântarea sfinţirii.” - CBNT, p. 215 (engl. 7BC, p. 908).

b. Cine conduce acţiunea unită a îndreptăţirii și sfinţirii?
1 Corinteni 6:9-11; Coloseni 3:8-10; Filipeni 4:13.

„Creștinul va simţi îndemnurile păcatului, dar el va fi neîncetat în
război cu ele. Aici este nevoie de ajutorul lui Hristos. Slăbiciunea umană
se unește cu puterea divină.” - Marea luptă, p. 468 (engl. 469, 470).

c. În ce sens trebuie să cooperăm cu Hristos pentru a deveni
sfinţi? Coloseni 1:21-23, 29.

d. Cu ce scop primim noi putere prin evanghelie? Romani 1:16;
Efeseni 3:16-20.

„Lucrarea de salvare a sufletelor este una de parteneriat, o acţiune
unită. Trebuie să existe cooperare între Dumnezeu și păcătosul pocăit.
Aceasta este necesară pentru formarea principiilor corecte în caracter.
Omul trebuie să facă eforturi serioase pentru a birui ceea ce îl împiedică să
fie desăvârșit. Dar el depinde în totul de Dumnezeu pentru succes. Efortul
omenesc singur nu este suficient. Fără ajutorul puterii divine, el nu are
nici o valoare. Dumnezeu lucrează, și omul de asemenea lucrează.
Împotrivirea faţă de ispite este partea omului, care trebuie să își ia puterea
de la Dumnezeu.” - Istoria faptelor apostolilor, p. 376 (engl. p. 482).
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Joi 10 mai

5. PUTEREA LUI DUMNEZEU ÎN OM
a. Ce schimbări îndeplinește Dumnezeu în noi, când ne dă harul

Său? Tit 2:11-14; 3:5. Cum ilustrează aluatul din parabolă
schimbarea radicală? Matei 13:33.

„La fel cum aluatul amestecat cu făina lucrează dinspre interior spre
exterior, tot astfel este și cu harul lui Dumnezeu care - prin înnoirea inimii
- lucrează transformarea vieţii.” - Parabolele Domnului, p. 68 (engl. p. 97).

„Harul lui Hristos trebuie să controleze temperamentul și vocea.
Lucrarea lui se va da pe faţă prin poliţete și respect duios arătat de frate
fratelui, prin cuvinte amabile, încurajatoare. În cămin se simte prezenţa
îngerilor. Viaţa emană un parfum dulce, care se ridică la Dumnezeu ca o
tămâie sfântă. Iubirea se manifestă prin amabilitate, blândeţe, stăpânire de
sine și îndelungă răbdare.

Înfăţișarea este schimbată. Hristos locuind în inimă strălucește pe feţele
acelora care Îl iubesc și ţin poruncile Lui. Adevărul este scris acolo. Pacea
dulce a cerului se dă pe faţă. Există o blândeţe din obișnuinţă, o iubire mai
mult decât omenească.” - Ibid. p. 72 (engl. p. 102).

b. Cu ce condiţie putem primi puterea harului lui Dumnezeu? De
ce fel de credinţă avem nevoie? Matei 17:20; Iuda 20.

„Inteligenţele cerești vor lucra împreună cu agentul omenesc ce caută
cu credinţă fermă desăvârșirea caracterului, care se va manifesta prin
desăvârșirea în acţiuni. Fiecăruia care este angajat în această lucrare, Hristos
îi spune: Sunt la dreapta ta, ca să te ajut.

Când voinţa umană cooperează cu voinţa lui Dumnezeu, ea devine
atotputernică. Orice trebuie făcut la porunca Sa poate fi îndeplinit prin
puterea Sa. Toate poruncile Sale sunt asigurări că vom primi putere.” -
Parabolele Domnului, p. 261, 262 (engl. p. 332, 333).

Vineri 11 mai

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cum putem birui slăbiciunea din experienţa noastră religioasă?
2. Ce este îndreptăţirea și cum o putem obţine?
3. Ce este sfinţirea, și cum o putem obţine?
4. Explicaţi parteneriatul nostru cu Hristos în planul de mântuire.
5. Ce efecte dovedesc acţiunea aluatului adevărului în inima

creștinului?
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Lecţia 7 Sabat, 19 mai 2007

ExExExExExererererercitând crcitând crcitând crcitând crcitând credinţaedinţaedinţaedinţaedinţa
„Și cel neprihănit va trăi prin credinţă: dar dacă dă înapoi,

sufletul Meu nu găsește plăcere în el” (Evrei 10:38).

„Timp de șase mii de ani, credinţa a fost întemeiată pe Isus. Timp de șase
mii de ani, puhoaiele și furtunile mâniei satanice au lovit în Stânca mântuirii
noastre; dar ea stă neclintită.” - Hristos, lumina lumii, p. 307  (engl. p. 413).

Recomandare pentru studiu: Hristos, lumina lumii, p. 229-233 (cap. Sutașul).
  Cugetări de pe muntele fericirilor, p. 118-
   121 (din cap. Nu judecând, ci lucrând).

Duminică 13 mai

1. CREDINŢA, O PUTERE MARE
a. Care este definiţia credinţei? Evrei 11:1; 2 Corinteni 4:18.

Cum apare credinţa? Romani 10:17.

„Credinţa nu este temelia mântuirii noastre, dar ea este marea
binecuvântare — ochiul care vede, urechea care aude, picioarele care aleargă,
mâna care apucă. Ea este mijlocul, nu scopul. Dacă Hristos Și-a dat viaţa
pentru păcătoși, de ce să nu beneficiez eu de binecuvântarea aceasta?
Credinţa mea se prinde de aceasta, și astfel credinţa mea este esenţa
lucrurilor sperate, dovada lucrurilor nevăzute. Odihnindu-mă astfel, și
crezând, am pace cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos.” - CBNT, p.
140 (engl. 6BC, p. 1073).

b. Cum trebuie să dezvoltăm „măsura de credinţă” (Romani 12:3)
pe care Dumnezeu ne-a pus-o fiecăruia la dispoziţie? Ioan
6:53, 63; Luca 17:5; 1Petru 2:2.

„Curajul, fermitatea, credinţa și încrederea implicită în puterea lui
Dumnezeu de a salva nu vin într-o clipă. Aceste virtuţi cerești se acumulează
prin experienţă de ani întregi.” - Testimonies, vol. 5, p. 204, 205 (engl. p. 213).

„Trebuie să vorbiţi despre credinţă, să trăiţi prin credinţă, să acţionaţi
prin credinţă, pentru ca să puteţi crește în credinţă: și astfel, exercitând
credinţă vie, veţi crește ajungând bărbaţi și femei puternice în Hristos
Isus.” - CBNT, p. 66 (engl. 5BC, p. 1121, 1122).
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Luni 14 mai

2. CREDINŢA ASIMILEAZĂ ADEVĂRUL
a. Cum asimilează adevărata credinţă Cuvântul lui Dumnezeu?

2 Timotei 3:15-17; 1 Petru 1:22, 23.

„Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie întreţesut în caracterul acelora
care îl cred. Singura credinţă vitală care conduce la viaţă este aceea care
primește și asimilează adevărul până când face parte din fiinţă, și este
puterea motoare a vieţii și a acţiunilor... Urmașii lui Hristos trebuie să fie
părtași ai experienţei Sale. Ei trebuie să asimileze Cuvântul lui Dumnezeu.
Ei trebuie să fie schimbaţi ca să fie asemenea Lui prin puterea lui Hristos,
și să reflecte atributele divine. Ei trebuie să mănânce carnea și să bea sângele
Fiului lui Dumnezeu, sau altfel nu au viaţă în ei înșiși. Spiritul și lucrarea
lui Hristos trebuie să devină spiritul și lucrarea ucenicilor Săi.” - Testimonies,
vol. 5, p. 568, 569 (engl. p. 576).

„Ispitele par adesea de nebiruit pentru că, prin neglijarea rugăciunii și
a studiului Bibliei, cei ispitiţi nu își pot aminti cu ușurinţă promisiunile
lui Dumnezeu și să se împotrivească lui Satan cu armele Scripturii.” -
Marea luptă, p. 600 (engl. p. 600).

b. Ce influenţe lucrează împreună în procesul de sfinţire?
2 Tesaloniceni 2:13; 2 Timotei 2:15; Ioan 17:17.

„Scriptura este marea influenţă în schimbarea caracterului. Hristos S-a
rugat, ‚Sfinţește-i prin adevărul Tău; Cuvântul Tău este adevărul’ (Ioan
17:17). Dacă este studiat și ascultat, cuvântul lui Dumnezeu lucrează în
inimă, supunând orice trăsătură de caracter nesfântă. Spiritul Sfânt vine
pentru a convinge de păcat, și credinţa care izvorăște din inimă lucrează
prin dragostea lui Hristos, formând trupul, sufletul, și spiritul nostru
după chipul Său.” - Parabolele Domnului, p. 70, 71 (engl. p. 100).

„Privind constant la Isus cu ochiul credinţei, vom fi întăriţi.
Dumnezeu va face descoperiri dintre cele mai preţioase copiilor Săi
flămânzi și însetaţi. Ei vor descoperi că Hristos este un Mântuitor personal.
În timp ce se hrănesc din Cuvântul Său, ei vor descoperi că acesta este duh
și viaţă. Cuvântul distruge natura firească, pământească, și dă o viaţă nouă
în Hristos Isus. Duhul Sfânt vine la suflet ca un Mângâietor. Prin influenţa
transformatoare a harului Său, chipul lui Dumnezeu este reprodus în
ucenicul Său; acesta devine o făptură nouă.” - Hristos, lumina lumii, p. 288
(engl. p. 391).
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Marţi 15 mai

3. CREDINŢĂ VIE SAU DOAR O MĂRTURISIRE DE
CREDINŢĂ?

a. Care este diferenţa dintre credinţa adevărată și o simplă
mărturisire de credinţă? Iacov 1:6, 7; Tit 1:16; Evrei 11:6.

„Există mii care pretind că au lumina adevărului, dar care nu înaintează
nici un pas. Ei nu au o experienţă vie, cu toate că au avut toate avantajele.
Ei nu știu ce înseamnă consacrarea. Rugăciunile lor sunt formale și seci, și
evlavia lor este doar de suprafaţă. Cuvântul lui Dumnezeu oferă libertate
și iluminare spirituală celor care le caută cu seriozitate. Cei care acceptă
făgăduinţele lui Dumnezeu, și care lucrează în armonie cu credinţa lor,
vor primi lumină din cer în vieţile lor. Ei vor bea apă din izvorul vieţii, și
vor conduce și pe alţii la apele care au împrospătat sufletele lor. Trebuie să
avem acea credinţă în Dumnezeu, care Îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt.”
- The Review and Herald, 22 septembrie 1910.

b.  Care va fi rezultatul adevăratei credinţe? Galateni 5:6
(compară cu Romani 13:9, 10); Iacov 2:14-17.

„Apostolul Iacov a văzut pericolele care s-ar putea ridica din
prezentarea subiectului neprihănirii prin credinţă, și a lucrat pentru a arăta
că adevărata credinţă nu poate exista fără fapte corespunzătoare. Ne este
prezentată experienţa lui Avraam. ‚Vezi’, spune el, ‚că credinţa lucra
împreună cu faptele lui, și, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârșită’ (Iacov
2:22)? Astfel, credinţa adevărată îndeplinește o lucrare adevărată în
credincios. Credinţa și ascultarea produc o experienţă rezistentă, valoroasă.

Există un crez care nu este o credinţă salvatoare. Cuvântul declară că
diavolii cred și tremură. Așa-numita credinţă care nu lucrează prin dragoste
și nu curăţă sufletul nu va îndreptăţi nici un om... Avraam L-a crezut pe
Dumnezeu. De unde știm că L-a crezut? Faptele sale au dovedit caracterul
credinţei sale, și credinţa sa i-a fost socotită ca neprihănire.

Avem nevoie astăzi de credinţa lui Avraam, pentru a lumina
întunericul care se adună în jurul nostru, și care exclude razele preţioase de
la soarele iubirii lui Dumnezeu, și care ne oprește creșterea spirituală.
Credinţa noastră trebuie să fie bogată în fapte bune; deoarece credinţa fără
fapte este moartă. Fiecare datorie îndeplinită, fiecare jertfă adusă în
numele lui Isus, aduce o răsplată foarte mare. Chiar prin împlinirea
datoriei, Dumnezeu vorbește și Își revarsă binecuvântarea Sa.” - CBNT, p.
253, 254 (engl. 7BC, p. 936).
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Miercuri 16 mai

4. CREDINŢA DOVEDITĂ
a. Cum a exercitat un centurion roman credinţă când servul său

bolnav era pe punctul de a muri?  Luca 7:2, 3.

„[Centurionul] sfărmase deja barierele prejudecăţilor naţionale și ale
urii care îi separau pe cuceritori de poporul cucerit. El manifestase respect
pentru serviciul lui Dumnezeu și le arătase amabilitate evreilor ca
închinători ai Lui. În învăţătura lui Isus, așa cum îi fusese prezentată
aceasta, el a găsit ceea ce împlinea nevoia sufletului său. Tot ce era spiritual
în el răspundea la cuvintele Mântuitorului. Dar El s-a simţit nevrednic să
vină în prezenţa lui Isus, și astfel a apelat la conducătorii iudei pentru ca
aceștia să Îi prezinte cererea pentru vindecarea servului Său. Ei erau
familiarizaţi cu Marele Învăţător, și - gândea el - aceștia ar fi știut cum să se
apropie de El și să Îi câștige bunăvoinţa.” - Hristos, lumina lumii, p. 229 (engl.
p. 315, 316).

b. Din punct de vedere al credinţei, care era diferenţa dintre
centurionul roman și bătrânii evrei (care l-au recomandat lui
Isus)? Luca 7:4-10.

„Bătrânii evrei care îl recomandaseră pe centurion lui Hristos arătaseră
cât de departe erau ei de a avea spiritul evangheliei. Ei nu recunoșteau că
marea noastră nevoie este singurul lucru care ne recomandă milei lui
Dumnezeu. În neprihănirea lor proprie, ei îl recomandaseră pe centurion
datorită favorii pe care o arătase acesta ‚neamului nostru’. Dar centurionul
spunea despre el: ‚Nu sunt vrednic’. Inima sa fusese atinsă de harul lui
Hristos. El și-a văzut propria nevrednicie; cu toate acestea, nu s-a temut să
ceară ajutor. El nu s-a încrezut în propria sa bunătate; argumentul său era
nevoia sa. Credinţa lui s-a apucat de Hristos în adevăratul Lui caracter. El
nu a crezut în Isus doar ca în Unul care făcea minuni, ci ca într-un prieten
și Mântuitor al omenirii.

În acest fel poate să vină fiecare păcătos la Hristos. ‚El ne-a mântuit,
nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui’
(Tit 3:5). Când Satan îţi spune că ești un păcătos, și că nu poţi spera să
primești binecuvântări de la Dumnezeu, spune-i că Hristos a venit în lume
pentru a salva păcătoși. Nu avem nimic ce ne poate recomanda lui
Dumnezeu; dar argumentul pe care îl putem invoca acum și întotdeauna
este condiţia noastră lipsită de ajutor, care face ca puterea Lui salvatoare să
fie o necesitate. Renunţând la toată încrederea în noi înșine, putem privi
spre crucea de la Calvar și să spunem: ‚Neputând s-aduc nimic, lângă
crucea ta azi pic’.” - Hristos, lumina lumii, p. 231 (engl. p. 316, 317).
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Joi 17 mai

5. CREDINŢA ÎNVINGĂTOARE
a. Ce asigurare ne este dată când căutăm să trăim prin credinţă?

1 Petru 1:7-9; Filipeni 4:6, 7.

„Când Isus a luat natura umană asupra Sa, El a legat omenirea de Sine
Însuși cu o legătură de iubire care nu poate fi ruptă de nici o putere, în afară
de alegerea omului însuși. Satan va încerca mereu să prezinte ispitirile sale
pentru a ne face să rupem această legătură - să alegem să ne despărţim de
Hristos. Acesta este punctul în care trebuie să veghem, să luptăm, să ne
rugăm, pentru ca nimic să nu ne amăgească să ne alegem un alt stăpân;
pentru că suntem întotdeauna liberi să facem aceasta. Dar să ne păstrăm
ochii atintiţi asupra lui Hristos, și El ne va păstra. Privind spre Isus, suntem
în siguranţă. Nimic nu ne poate smulge din mâna Sa. Privind constant la El,
‚suntem schimbaţi în același chip al Lui, din slavă în slavă prin Duhul
Domnului’ (2 Corinteni 3:18).” - Calea către Hristos, p. 77 (engl. p. 72).

b. Care sunt unele din lucrurile pe care le-a făcut în trecut cre-
dinţa, și ce va mai face încă și astăzi? Evrei 11:29-35; 1 Ioan
5:4.

„Credinţa este simplă în modul ei de acţiune, și puternică în rezultate.”
- CBNT, p. 141 (engl. 6BC, p. 1074).

„Credinţa este ceea ce ne leagă de puterea cerului, și ne aduce putere
pentru a face faţă puterilor întunericului.” - The Review and Herald, 22
septembrie 1910.

Vineri 18 mai

ÎNTREBĂRI DE RECAPITULARE ȘI MEDITAŢIE

1. Ce este credinţa și cum se dezvoltă ea?
2. Care sunt rezultatele hrănirii din Cuvântul lui Dumnezeu?
3. Ce caracterizează credinţa vie?
4. Ce putem învăţa de la centurionul roman?
5. Aduceţi câteva exemple care ne arată puterea credinţei.
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Lecţia 8 Sabat, 26 mai 2007

Etape ale „adevărEtape ale „adevărEtape ale „adevărEtape ale „adevărEtape ale „adevăruluiuluiuluiuluiului
prprprprprezent”ezent”ezent”ezent”ezent”

„De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile
acestea, cu toate că le știţi, și sunteţi tari în adevărul pe care-l
aveţi” (2 Petru 1:12).

„A existat un adevăr prezent - un adevăr de o importanţă specială pentru
acel timp - în zilele lui Isus, ale lui Pavel și ale lui Luther; există un adevăr
prezent și pentru biserica de astăzi.” - The Signs of the Times, 21 iunie 1883.

Recomandare pentru studiu:   Hristos, lumina lumii, p. 468-471 (din cap. Pe mun-
    tele Măslinilor).
    Marea luptă, p. 355-373 (engl. p. 355-374).

Duminică 20 mai

1. EVANGHELIA: UN ADEVĂR VEȘNIC
a. Cum sunt învăţăturile lui Hristos în armonie perfectă cu

scripturile Vechiului Testament (Deuteronom 6:5; Levitic
19:18)? Matei 22:36-40. Ce explicaţie a dat Isus referitor la
învăţătura Sa? Ioan 7:16, 17.

„Isus le-a răspuns [iudeilor], și le-a spus: Învăţătura mea nu este a mea,
ci a Celui ce M-a trimis’ (Ioan 7:16 engl.). Cuvintele Mele sunt în armonie
perfectă cu scrierile Vechiului Testament, și cu Legea rostită pe Sinai. Nu
predic o învăţătură nouă. Prezint adevăruri vechi eliberate de cadrul rătăcirii
și așezate într-un cadru nou.” - CBNT, p.85 (engl. 5BC, p. 1136).

b. Care era „adevărul prezent” predicat după înălţarea lui
Hristos? 1 Ioan 1:1-3; 2 Petru 1:12, 15, 16. Cum ne
afectează acest adevăr și astăzi? Ioan 17:17-20.

„Când, după înălţarea lui Hristos, Duhul Sfânt le-a amintit ucenicilor
învăţăturile Lui, simţurile lor adormite s-au trezit. Semnificaţia acestor
adevăruri a străfulgerat minţile lor ca o nouă descoperire, și adevărul curat
și neschimbat, și-a croit loc. Apoi experienţa minunată a vieţii Lui a
devenit și a lor.” - Istoria faptelor apostolilor, p. 407 (engl. p. 520).
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Luni 21 mai

2. O TAINĂ DESCOPERITĂ
a. Ce a spus Pavel despre planul de mântuire care a fost descoperit

și mai pe deplin în evanghelia lui Hristos? Efeseni 3:3-6, 9;
1 Timotei 3:16; Romani 16:25, 26.

„Lui [Pavel] i s-au descoperit taine ascunse de veacuri, și i s-a făcut de
cunoscut atât cât putea suporta din lucrările lui Dumnezeu, și din felul
Său de a lucra cu minţile omenești. Domnul i-a spus lui Pavel că el trebuie
să predice între neamuri bogăţiile ascunse ale lui Hristos. Lumina trebuia
dată neamurilor. Aceasta este o taină care a fost ascunsă de veacuri.” -
CBNT¸ p. 187 (engl. 6BC, p. 1107).

b. Ce se va întâmpla când taina lui Dumnezeu (lumina dată neamu-
rilor) s-a încheiat? Matei 24:14.

„Dumnezeu a așteptat mult timp ca duhul slujirii să ia în stăpânire
întreaga biserică, așa încât fiecare să lucreze pentru El conform cu puterea
sa. Când membrii bisericii lui Dumnezeu fac lucrarea încredinţată lor în
câmpurile nevoiașe de acasă și din străinătate, pentru a împlini misiunea
evangheliei, întreaga lume va fi în curând avertizată și Domnul Isus Se va
întoarce pe acest pământ cu putere și slavă mare. ‚Evanghelia aceasta a
împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie
tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul’ (Matei 24:14).” - Istoria faptelor
apostolilor, p. 83 (engl. p. 111).

c. Ce verdict final va fi dat atunci? Apocalipsa 22:10, 11.

„Dispensaţiunea evangheliei este ultima perioadă de probă care va fi
acordată oamenilor. Cei care trăiesc în această perioadă de test și încercare,
și care totuși nu sunt conduși să se pocăiască și să asculte, vor pieri
împreună cu cei necredincioși. Nu există un al doilea timp de probă.
Evanghelia care trebuie să fie predicată tuturor naţiunilor, neamurilor,
limbilor, și popoarelor prezintă adevărul în linii clare, arătând că ascultarea
este condiţia pentru câștigarea vieţii veșnice. Hristos atribuie neprihănirea
Sa celor care consimt ca El să le îndepărteze păcatele.” - CBNT, p. 304 (engl.
7BC,  p. 971, 972).
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Marţi 22 mai

3. SEMNE ALE SFÂRȘITULUI
a. De unde știm că revenirea Domnului este foarte aproape? Matei

24:32-39.

„Hristos ne-a dat semne ale venirii Sale. El declară că putem ști când El
este foarte aproape, chiar la uși. El spune despre cei care văd aceste semne:
‚Adevărat vă spun că, nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate
aceste lucruri’ (Matei 24:34). Aceste semne au apărut. Acum știm cu
siguranţă că venirea Domnului este chiar la uși.” - Hristos, lumina lumii, p.
468 (engl. p. 632).

„Hristos continuă, indicând condiţia lumii la venirea Sa: ‚Cum s-a
întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului
omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și
beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, și
n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toţi, tot așa va fi și
la venirea Fiului omului’ (Matei 24:37-39). Hristos nu oferă aici o imagine
a mileniului vremelnic, a unei mii de ani în care toţi să se pregătească pentru
veșnicie. El ne spune că la fel cum a fost în zilele lui Noe, tot astfel va fi și
atunci când Fiul omului va veni din nou.” - Ibid., p. 468, 469 (engl. p. 633).

b. Ce ar trebui să înţelegem referitor la zilele lui Noe? Geneza
6:5.

„Cum era în zilele lui Noe? ‚Domnul a văzut că răutatea omului era
mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau
îndreptate în fiecare zi numai spre rău’ (Geneza 6:5). Locuitorii lumii
antediluviene s-au întors de la Iehova, refuzând să facă voia Sa cea sfântă.
Ei urmau imaginaţiei lor nesfinţite și ideilor lor pervertite. Din cauza
acestei răutăţi, ei au fost distruși; și astăzi, lumea urmează aceeași cale. Ea
nu dă semne de glorie milenară. Călcătorii Legii lui Dumnezeu umplu
pământul de răutate. Pariurile, cursele de cai, jocurile de noroc, risipa,
practicile mânate de lăcomie, pasiunile neîmblânzite umplu repede lumea
cu violenţă.”- Hristos, lumina lumii, p. 469 (engl. p. 633).

„Dumnezeu ne-a dat legi după care să trăim, dar acum, la fel ca și în
timpul lui Noe, gândurile inimilor omenești sunt îndreptate spre rău și
doar spre rău neîncetat; oamenii umblă după dorinţa și plăcerea propriei
inimi, și astfel își făuresc singuri ruina. Dumnezeu vrea să aibă oameni
care să stea cu bărbăţie, liberi de sclavia poftei.” - Temperanţa, p. 267 (engl. p.
281).
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Miercuri 23 mai

4. PRIMUL ÎNGER ESTE PREZENTAT
a. Ce reînviorare religioasă însemnată marchează începutul

„adevărului prezent” aplicabil în special în zilele noastre, și cum
este descrisă aceasta? Apocalipsa 14:6.

„În profeţia despre solia primului înger din Apocalipsa 14 este prezisă o
mare redeșteptare religioasă sub proclamarea revenirii apropiate a lui Hristos.
Un înger este văzut zburând ‚prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică,
pentru ca s-o vestească oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi și oricărui
norod’. ‚Cu glas tare’ el proclamă mesajul: ‚Temeţi-vă de Dumnezeu și
daţi-i slavă, căci a sosit ceasul judecăţii Lui, și închinaţi-vă celui ce a făcut
cerul și pământul, marea și izvoarele apelor!’ (Apocalipsa 14:6, 7).

Faptul că se spune că un înger este vestitorul acestei avertizări este plin de
semnificaţie. Prin puritatea, slava și puterea solului ceresc, înţelepciunea divină
s-a mulţumit să reprezinte caracterul înălţat al lucrării care trebuie îndeplinită
de această solie, și puterea și slava care urmau să o însoţească. Și zborul
îngerului ‚prin mijlocul cerului’, ‚vocea tare’ cu care este rostită avertizarea, și
proclamarea ei către toţi ‚locuitorii pământului’ - ‚oricărui neam, oricărei
seminţii, oricărei limbi și oricărui norod’ - dovedesc rapiditatea și extinderea
mondială a mișcării.” - Marea luptă, p. 354 (engl. p. 355).

b. Cum înalţă solia primului înger Legea lui Dumnezeu, pentru a
pregăti un popor să Îl vadă pe Isus? 1 Ioan 3:2-4; Psalm 19:7.

„Solia proclamată de îngerul zburând prin mijlocul cerului este
evanghelia veșnică, aceeași evanghelie care a fost rostită de Dumnezeu în
Eden când Acesta i-a spus șarpelui: ‚Vrăjmășie voi pune între tine și femeie,
între sămânţa ta și sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi
călcâiul’ (Geneza 3:15). Aceasta era prima promisiune despre un Mântuitor
care urma să stea pe câmpul de bătălie pentru a se împotrivi puterii lui
Satan și a-l birui. Hristos a venit în lumea noastră pentru a reprezenta
caracterul lui Dumnezeu, așa cum este el prezentat în Legea Sa sfântă;
pentru că Legea Sa este transcrierea caracterului Său; Hristos era atât Legea,
cât și evanghelia. Îngerul care proclamă evanghelia veșnică proclamă Legea
lui Dumnezeu; pentru că evanghelia mântuirii îi aduce pe oameni în
ascultare faţă de Lege, și prin aceasta caracterele lor sunt formate după
asemănarea divină.” - Selected Messages, bk. 2, p. 106.
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Joi 24 mai

5. VESTITORII ASCULTĂRII
a. Cine trebuie să proclame solia primului înger? Matei 28:19, 20.

„Dumnezeu nu îi alege pe îngerii care nu au căzut niciodată să fie
reprezentanţii Săi între oameni, ci fiinţe umane cu aceleași pasiuni ca acei pe
care vor să îi salveze. Hristos a luat natura umană asupra Sa pentru ca să poată
ajunge la neamul omenesc. Era nevoie de un Salvator divino-omenesc care să
aducă lumii salvarea. Și încredinţarea sfântă de a face cunoscute ‚bogăţiile
nepătrunse ale lui Hristos’ (Efeseni 3:8) a fost dată bărbaţilor și femeilor.

În înţelepciunea Sa, Dumnezeu îi aduce pe cei care caută adevărul în
legătură cu semenii lor care cunosc adevărul. Planul cerului este ca acei
care au primit lumina să o împartă și celor care sunt în întuneric.” - Istoria
faptelor apostolilor, p. 101 (engl. p. 134).

b. Ce experienţă va avea ultima rămășiţă, și cum se distinge ea de
restul lumii? Matei 24:9; Apocalipsa 12:17.

„Oricine vede caracterul respingător al păcatului  și rezistă ispitei prin
puterea venită de sus, va stârni cu certitudine mânia lui Satan și a supușilor
Săi. Ura faţă de principiile curate ale adevărului, și reproșurile și persecuţia
îndreptate spre cei care le apără vor exista atâta timp cât există păcatul și
păcătoșii. Urmașii lui Hristos și servii lui Satan nu pot fi în armonie.
Rușinea crucii nu a încetat.” - Marea luptă, p. 505 (engl. p. 507).

„Biserica rămășiţei va fi adusă în încercări și pericole mari. Cei care ţin
poruncile lui Dumnezeu și credinţa lui Isus vor simţi mânia balaurului și a
oștii sale. Supușii lui Satan reprezintă întreaga lume, și el a câștigat controlul
asupra bisericilor apostaziate; dar există o mică grupă care se împotrivește
supremaţiei sale.” - Testimonies, vol. 5, p. 467, 468 (engl. p. 472, 473).

Vineri 25 mai

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Ce trebuie să învăţăm de la „adevărul prezent” din zilele apostolilor?
2. De ce era Pavel atât de entuziasmat de „adevărul prezent”?
3. Cum se aseamănă timpul nostru cu zilele lui Noe?
4. Ce reprezintă primul înger din Apocalipsa 14?
5. De ce trebuie ca cei care predică solia primului înger să se prindă tare de

Sursa puterii lor?
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Republica Panama este o ţară transcontinentală, având partea estică în
America de Sud, și partea vestică pe continentul Nord-American, și marele
Canal Panama la mijloc.

La început, solia de Reformă s-a concentrat în coridorului
metropolitan Panama City-Colón, și în jurul acestuia, unde trăiește
aproape jumătate din populaţia ţării. Prin harul lui Dumnezeu, solia
pătrunde acum spre interiorul ţării, în alte regiuni.

Populaţia ţării este formată în proporţie de 80% din catolici și aceștia
sunt recunoscuţi prin constituţie ca biserica majoritară din Panama, deși
acum în ţară există libertate de închinare. Grupurile protestante constituie
alte 14 procente din populaţie. Alte grupări religioase semnificative sunt
reprezentate de islamiști, budiști, bahai, iudei și hinduși.

Deoarece economia republici Panama se bazează pe comerţ, în special
în jurul zonei de canal, în Panama locuiesc persoane din toate părţile
globului. Există comunităţi importante de chinezi, indieni și evrei. De
fapt, chinezii reprezintă 5% din totalul populaţiei, și comunitatea
evreiască este a treia numeric din America de Sud. Această diversitate a
fost o mare binecuvântare pentru răspândirea evangheliei în această ţară.

Creșterea Misiunii Panama (parte a Conferinţei de Uniuni Central
Americane) - creștere datorată în mare parte lucrării de colportaj - a avut
ca rezultat o nevoie urgentă de a termina proiectele de clădire a bisericilor.
Acum e nevoie de ajutorul vostru pentru a încheia aceste proiecte. Am
făcut tot ce am putut, și vom continua, după cum ne va binecuvânta
Dumnezeu, să clădim case de închinare noi, dar avem nevoie și de ajutorul
vostru. Vă mulţumim anticipat pentru darul vostru și vă rugăm să ne
purtaţi în rugăciunile voastre în decursul lunilor următoare.

Fraţii și surorile voastre din Misiunea Panama

Sabat, 2 iunie 2007

Darul Sabatului Întâi
pentru Panama



4747474747Lecţii biblice pentru Sabat,      Aprilie - Iunie 2007

Lecţia 9 Sabat, 2 iunie 2007

„„„„„TTTTTemeţi-vă de Dumnezeu șiemeţi-vă de Dumnezeu șiemeţi-vă de Dumnezeu șiemeţi-vă de Dumnezeu șiemeţi-vă de Dumnezeu și
daţi-I slavă”daţi-I slavă”daţi-I slavă”daţi-I slavă”daţi-I slavă”

„Să ne arătăm mulţumitori, și să aducem astfel lui Dumnezeu o
închinare plăcută, cu evlavie și cu frică” (Evrei 12:28).

„Toţi au nevoie de frică de Dumnezeu, de umilinţă și supunere pentru
a putea reprezenta corect adevărul lui Dumnezeu.” - Testimonies, vol. 4, p. 266
(engl. p. 259).

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol. 5, p. 485-495 (cap. Purtarea în
casa lui Dumnezeu). Ibid., vol. 8, p. 224-226
(cap. Avertismente împotriva încumetării).

Duminică 27 mai

1. TEAMĂ ASOCIATĂ CU REVERENŢĂ
a. Care două condiţii rezumă cel mai bine datoria noastră faţă de

Dumnezeu? Eclesiastul 12:13. Cum diferă aceasta astăzi faţă de
atitudinea dominantă a pretinșilor creștini? 2 Timotei 3:1, 2, 5.

„Trebuie să avem o cunoștinţă inteligentă despre cum să ne apropiem
de Dumnezeu cu reverenţă și teamă amestecată cu dragostea de a ne
consacra Lui. Există o lipsă crescândă de reverenţă faţă de Creatorul nostru,
o desconsiderare crescândă a măreţiei și maiestăţii Sale.” - Selected Messages,
bk. 2, p. 315.

b. Cum se descoperă în noi o teamă de Dumnezeu sănătoasă?
Maleahi 3:16; Coloseni 3:16. Ce se întâmplă când oamenii
pierd teama de Dumnezeu?
„Adevărata reverenţă faţă de Dumnezeu este inspirată de un sentiment

al infinitei Sale măreţii și de conștienţa prezenţei Sale. Fiecare inimă
trebuie să fie impresionată de prezenţa Celui Nevăzut. Ora și locul
rugăciunii sunt sfinte, pentru că Dumnezeu este acolo. Și în timp ce prin
atitudine și înfăţișare se dă pe faţă reverenţă, sentimentul care le inspiră se
va adânci. Psalmistul declară: ‚Numele Lui este sfânt și înfricoșat!’ (Psalmii
111:9). Îngerii își acoperă feţele când Îl rostesc. Cu ce reverenţă ar trebui
atunci noi, fiinţe căzute și păcătoase, să Îl luăm pe buzele noastre!” -
Profeţi și regi, p. 30 (engl. p. 48, 49).

„Când oamenii leapădă frica de Dumnezeu, nu va mai dura mult și ei
se vor depărta de la integritate și onoare.” - Patriarhi și profeţi, p. 573 (engl. p.
557).
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Luni 28 mai

2. EXEMPLE DEMNE DE IMITAT
a. Cum au dovedit moașele evreilor din Egipt că se temeau de

Domnul? Exod 1:15-17.

„Femeile se temeau de Dumnezeu și nu au făcut cum le-a poruncit regele
Egiptului, ci au lăsat în viaţă băieţii care se nășteau. Femeile nu au îndrăznit să
ucidă copiii evrei; și pentru că nu au ascultat de porunca împăratului,  Domnul
le-a făcut să prospere.” - Spiritual Gifts, vol. 3, p. 179, 180.

b. Ce putem învăţa de asemenea din exemplele lui Iov și Obadia?
Iov 1:1, 8; 1 Regi 18:3, 4, 13.

„Ar fi bine pentru părinţi să înveţe de la omul din Uţ o lecţie de
statornicie și devoţiune. Iov nu și-a neglijat datoria faţă de cei din afara
căminului său; el era binevoitor, amabil, atent cu interesele altora; în același
timp însă, el lucra cu seriozitate pentru salvarea propriei sale familii. În
mijlocul festivităţilor fiilor și fiicelor sale, el se temea ca nu cumva copiii
săi să Îi fie neplăcuţi lui Dumnezeu. Ca un preot credincios al casei sale, el
aducea jertfe pentru fiecare dintre ei. El cunoștea caracterul respingător al
păcatului, și gândul că fiii și fiicele sale ar putea uita cerinţele divine îl
făcea să fie un mijlocitor în favoarea lor.” - CBVT, p. 175 (engl. 3BC, p. 1140).

„În timpul apostaziei lui Israel, Obadia rămăsese credincios. Stăpânul
său, regele, nu putuse să îl întoarcă de la credincioșia sa faţă de viul
Dumnezeu.” - Profeţi și regi, p. 96 (engl. p. 138).

c. Cum a fost binecuvântat Corneliu pentru că se temea de
Domnul? Fapte 10:1-6.

„Crezând în Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, Corneliu
Îl respecta, îi recunoștea autoritatea, și căuta sfatul Său în toate problemele
vieţii. El era credincios lui Iehova în viaţa sa de familie și în datoriile
oficiale...

Îngerul i s-a arătat lui Corneliu în timp ce se ruga.” - Istoria faptelor
apostolilor, p. 100, 101 (engl. p. 133).
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Marţi 29 mai

3. FRICA DE DOMNUL RĂSPLĂTITĂ
a. Ce binecuvântări vor fi revărsate asupra acelora care se tem de

Domnul cu adevărat? Psalm 34:7, 9; 85:9; Luca 1:50.

„Cei care Îi sunt credincioși lui Dumnezeu nu trebuie să se teamă de
puterea oamenilor sau de vrăjmășia lui Satan. În Hristos, viaţa lor veșnică
este sigură. Singurul lucru de care trebuie să se teamă trebuie să fie să nu
renunţe la adevăr, și astfel să trădeze încrederea cu care i-a onorat El...

Isus i-a asigurat pe ucenicii Săi de înţelegerea lui Dumnezeu pentru ei
când sunt în nevoi sau slăbiciuni. Nici un suspin, nici o durere, sau o
mâhnire care rănesc sufletul nu trec neobservate, fără ca inima de Tată să
vibreze.” - Hristos, lumina lumii, p. 260 (engl. p. 356).

„[Iov 1:9, 10; Psalm 34:7; Matei 18:10 citat.] Astfel, poporul lui
Dumnezeu, expus puterilor înșelătoare și răutăţii mereu la pândă a
prinţului întunericului, și în conflict cu toate puterile răului, au asigurarea
că sunt păziţi neîncetat de îngerii cerești. O astfel de asigurare nu este dată
fără rost. Dacă Dumnezeu a oferit copiilor Săi promisiunea harului și a
ocrotirii, aceasta este pentru că ei trebuie să se opună forţelor puternice ale
răului - numeroși agenţi hotărâţi și neobosiţi; faţă de răutatea și puterea
cărora nimeni nu poate fi în siguranţă cât timp rămâne în necunoștinţă
sau nepăsare.” - Marea luptă, p. 512 (engl. p. 513).

b. De ce altă teamă trebuie să ne eliberăm, în special în timpul de
încercare care va veni peste locuitorii pământului? Psalm 46:1-
3; 91:1, 5, 6.

„Când părăsim păcatele noastre și venim la El în credinţă, El ia numele
noastre pe buzele Sale și I le prezintă Tatălui spunând: ‚I-am săpat pe
palmele Mele, îi cunosc pe nume.’ Și se dă porunca, să fie păziţi de îngeri.
Apoi în ziua de încercare aprigă, El va spune: ‚ Du-te, poporul meu, intră
în odaia ta, și încuie ușa după tine; ascunde-te câteva clipe, până va trece
mânia!’ (Isaia 26:20). Ce este odaia în care să se ascundă ei? Aceasta este
ocrotirea lui Hristos și a sfinţilor îngeri. Poporul lui Dumnezeu nu se află
tot într-un singur loc în acel timp. Ei sunt în diferite grupuri, pe toată faţa
pământului; și ei vor fi încercaţi individual, nu în grup. Fiecare trebuie să
reziste testului pentru sine însuși.” - CBNT, p. 230, 231 (engl. 4BC, p. 1143).
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Miercuri 30 mai

4. ÎN PERSPECTIVA JUDECĂŢILOR CEREȘTI
a. Cum trebuie să guverneze teama faţă de Dumnezeu atitudinea

noastră în timp ce dăm mărturie pentru sufletele din întuneric?
1Petru 3:15.

„[1Petru 3:15 citat.] Teama despre care se vorbește aici nu înseamnă
lipsă de încredere sau nehotărâre, ci atenţie în fiecare punct, păzindu-ne
cu grijă, ca să nu fie rostit nici un cuvânt neînţelept, ca nici un sentiment
de agitaţie să nu câștige avantaj, și astfel să lase vreo impresie greșită asupra
minţilor, și să le facă să încline în direcţia greșită. Toţi au nevoie de frică de
Dumnezeu, de umilinţă, și supunere pentru a putea reprezenta corect
adevărul lui Dumnezeu.” - Testimonies, vol. 4, p. 266 (engl. p. 258, 259).

b. Cum poate o înţelegere corectă a judecăţii cerești să ne întă-
rească în credinţă? Matei 10:28.

„Unii par a crede că dacă un om are o teamă sănătoasă de judecăţile lui
Dumnezeu, aceasta este o dovadă că el nu are credinţă; dar aceasta nu este așa.

O teamă de Dumnezeu cuvenită, crezând ameninţările Sale, face să
apară roadele pașnice ale neprihănirii, pentru că determină sufletul
tremurând să alerge la Isus. Mulţi ar trebui să aibă spiritul acesta astăzi, să
se întoarcă la Dumnezeu cu o inimă umilită, pentru că Dumnezeu nu a
dat în Cuvântul Său atâtea ameninţări și nu a pronunţat judecăţi atât de
severe doar pentru ca ele să fie înregistrate acolo, ci El chiar spune serios
ceea ce spune.” - CBNT, p. 178 (engl. 6BC, p. 1100).

„În ce a constat puterea acelora care în trecut au suferit persecuţie de
dragul lui Hristos? Aceasta a constat în unirea cu Dumnezeu, cu Duhul
Sfânt, cu Hristos. Reproșurile și persecuţiile i-au separat pe mulţi de
prietenii pământești, dar niciodată nu i-au despărţit de dragostea lui
Hristos. Sufletul încercat de ispită nu este niciodată iubit cu mai mult
drag de Hristos, decât atunci când suferă reproșuri de dragul adevărului.
‚Eu îl voi iubi’, spune Hristos, ‚și mă voi arăta lui’ (Ioan 14:21). Când de
dragul adevărului credinciosul stă la bara tribunalelor, Hristos stă de
partea sa. Când el este închis între zidurile închisorii, Hristos i se arată și îi
înveselește inima cu iubirea Sa. Când suferă moartea de dragul lui Hristos,
Mântuitorul îi spune: ‚Ei pot ucide trupul, dar nu pot răni sufletul’. ‚Fiţi
cu curaj; eu am biruit lumea’ (Ioan 16:33 engl.)” - Istoria faptelor apostolilor,
p. 62 (engl. p. 85, 86).
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Joi 31 mai

5. ADEVĂRATA ÎNCHINARE
a. Cum trebuie să Îi dăm slavă lui Dumnezeu? Isaia 58:6-8. Ce

implică neapărat porunca de a ne închina lui Dumnezeu,
Creatorul universului? Apocalipsa 14:7 (prima parte).

„A da slavă lui Dumnezeu înseamnă a descoperi caracterul Său prin al
nostru, și a-L face astfel cunoscut.” - CBVT, p. 314 (engl. 7BC, p. 979).

„Prin cel dintâi înger, oamenii sunt chemaţi să se teamă de Dumnezeu,
să-I dea slavă, și să se închine Lui ca și Creator al cerurilor și al pământului.
Pentru a face aceasta, ei trebuie să asculte de Legea Sa.” - Marea luptă, p. 434
(engl. p. 436).

b. De ce implică datoria noastră de a ne închina lui Dumnezeu ca și
Creator și păzirea Sabatului? Exod 20:8-11; 31:16, 17. Care
trei  lucruri sunt legate de păzirea Sabatului? Geneza 2:2, 3.

„Pentru toţi cei care îl primesc drept semn al puterii creatoare și salvatoare
a lui Hristos,  Sabatul va fi o desfătare. Văzându-L pe Hristos în Sabat, ei se
delectează în El. Sabatul indică spre lucrarea de creaţiune ca o dovadă a puterii
Sale de a salva. În timp ce amintește de pacea pierdută în Eden, el vorbește și
despre pacea restaurată prin Mântuitorul. Și fiecare obiect din natură repetă
invitaţia Sa: ‚Veniţi la Mine toţi cei trudiţi și împovăraţi, și Eu vă voi da
odihnă’ (Matei 11:28).” - Hristos, lumina lumii, p. 209 (engl. p. 289).

„Hristos spune: ‚Luaţi jugul Meu asupra voastră, și învăţaţi de la Mine.’
... Inima va fi atunci în pace cu Dumnezeu, prin puterea creatoare a lui
Hristos.” - In Heavenly Places, p. 162.

Vineri 1 iunie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Ce atitudine dominantă astăzi trebuie să evităm cu grijă?
2. De la care personaje biblice putem învăţa ceva despre frica de

Dumnezeu, și de ce?
3. Ce binecuvântări primim când avem frică de Dumnezeu?
4. De ce este frica de Dumnezeu atât de importantă când dăm altora

mărturie despre El?
5. Cum indică solia primului înger spre porunca referitoare la Sabat?
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Lecţia 10 Sabat, 9 iunie 2007

„„„„„A sosit ceasul judecăţii Lui”A sosit ceasul judecăţii Lui”A sosit ceasul judecăţii Lui”A sosit ceasul judecăţii Lui”A sosit ceasul judecăţii Lui”
„Temeţi-vă de Dumnezeu, și daţi-I slavă, căci a venit ceasul

judecăţii Lui; și închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul și pământul,
marea și izvoarele apelor!” (Apocalipsa 14:7).

„Anunţul ‚a sosit ceasul judecăţii Lui’ indică spre încheierea lucrării de
slujire a lui Hristos pentru oameni.” - Marea luptă, p. 433 (engl. p. 435).

Recomandare pentru studiu:  Marea luptă, p. 465, 466 (engl. p. 467, 468).
       Ibid., p. 422-427 (engl. p. 424-428).

Duminică 3 iunie

1. STÂND ÎN FAŢA TRONULUI DE JUDECATĂ
a. De ce trebuie să ne temem de Dumnezeu acum mai mult decât

oricând? Apocalipsa 14:7; 2 Corinteni 5:10.

„Ce gând solemn! Zi după zi, trecând în eternitate, poartă povara
rapoartelor în cărţile cerești. Cuvintele, odată rostite, faptele, odată făcute,
nu pot fi aduse niciodată înapoi. Îngerii le înregistrează pe fiecare, atât
bune, cât și rele. Cel mai puternic cuceritor de pe pământ nu poate să
întoarcă nici măcar raportul unei singure zile. Faptele noastre, cuvintele
noastre, chiar cele mai ascunse motive, toate au greutatea lor în hotărârea
destinului nostru pentru fericire sau nenorocire. Deși le putem uita, ele
vor da mărturie pentru a ne îndreptăţi sau pentru a ne condamna.” - Marea
luptă¸ p. 484 (engl. p. 486, 487).

b. Care trebuie să fie marea noastră preocupare în vederea
judecăţii? 1 Petru 4:17, 18.

„Toţi cei care vor ca numele lor să rămână înregistrate în cartea vieţii
trebuie ca în aceste puţine zile rămase din timpul de probă să își umilească
sufletele înaintea lui Dumnezeu prin durere pentru păcate și pocăinţă
adevărată. Trebuie să aibă loc o sinceră și profundă cercetare a inimii.” -
Marea luptă, p. 487 (engl. p. 490).
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Luni 4 iunie

2. SINGURA NOASTRĂ SPERANŢĂ
a. Care este singura noastră speranţă la judecată? 1 Ioan 2:1, 2.

„În timp ce Isus pledează pentru cei ce sunt supuși harului Său, Satan
îi acuză în faţa lui Dumnezeu că sunt călcători ai Legii Sale. Marele
înșelător a căutat să îi conducă spre scepticism, să îi facă să își piardă
încrederea în Dumnezeu, să îi despartă de iubirea Sa și să îi determine să
calce Legea Sa. Acum el indică spre raportul vieţilor lor, spre defectele din
caracterul lor, spre lipsa lor de asemănare cu Hristos, care L-a dezonorat
pe Mântuitorul lor, spre toate păcatele pe care i-a ispitit să le comită, și
pentru acestea el îi pretinde ca supuși ai săi.

Isus nu le scuză păcatele, ci indică spre pocăinţa și credinţa lor, și,
cerând iertare pentru ei, El își ridică mâinile rănite în faţa Tatălui și a
îngerilor sfinţi, spunând: Îi cunosc pe nume. I-am săpat pe palmele Mele.”
- Marea luptă, p. 482 (engl. p. 484).

b. Ce deosebire se face între adevăraţii urmași ai lui Hristos, și
acei care doar pretind a crede în El? 1 Ioan 2:4-6.

„Există doar două clase în lume astăzi, și doar două clase vor fi
recunoscute la judecată - acei care au călcat legea lui Dumnezeu, și acei
care au ascultat de ea.” - Parabolele Domnului, p. 223 (engl. p. 283).

c. Când și cum devine această diferenţă clară, inconfundabilă?
Matei  7:21-23.

„Isus a învăţat în mod clar faptul că cei care persistă în păcat pe faţă
trebuie să fie despărţiţi de biserică, dar El nu ne-a încredinţat nouă lucrarea
de a judeca motivele și caracterul. El cunoaște natura noastră prea bine
pentru a ne încredinţa nouă această misiune.” - Parabolele Domnului, p. 49
(engl. p. 71).

„Păcătoșii care au o formă de evlavie se alătură pentru o vreme
adevăraţilor urmași ai lui Hristos, și prin forma aceasta exterioară de
creștinism se urmărește înșelarea multora; dar, în timpul secerișului lumii,
nu va fi nici o asemănare între bine și rău. Atunci cei care s-au alăturat
bisericii, dar nu și lui Hristos, vor fi demascaţi.” - Ibid., p. 51 (engl. p. 74).
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Marţi 5 iunie

3. STANDARDUL LA JUDECATĂ
a. După ce standard vor fi judecaţi toţi? Romani 2:12; 3:19;

Iacov 2:10-12.

„Legea lui Dumnezeu a existat înainte de a fi creat omul. Ea era
adaptată condiţiei fiinţelor sfinte; chiar și îngerii erau guvernaţi de ea.
După cădere, principiile neprihănirii au rămas neschimbate. Nimic nu a
fost scos din Lege; nici unul dintre preceptele ei nu putea fi îmbunătăţit.
Și, la fel cum aceasta a existat de la început, tot astfel va continua să existe
și în decursul veacurilor nesfârșite ale veșniciei. ‚De multă vreme știu din
învăţăturile Tale, că le-ai așezat pentru totdeauna’, spune psalmistul
(Psalm 119:152).

După această lege, care îi guvernează pe îngeri, care cere puritate în
cele mai ascunse gânduri, dorinţe și dispoziţii, și care este ‚întărită pentru
veșnicie’ (Psalmii 111:8), va fi judecată întreaga lume la ziua de judecată a
lui Dumnezeu, care se apropie cu repeziciune. Călcătorii Legii Sale se pot
măguli că Cel prea înalt nu cunoaște sau nu ia seama; El însă nu îi va răbda
în continuu. În curând, ei vor primi răsplata pentru faptele lor - moartea,
care este plata păcatului - în timp ce neamul celor neprihăniţi, care au
ţinut Legea, vor fi primiţi prin porţile de mărgăritar ale orașului ceresc, și
vor fi încoronaţi în prezenţa lui Dumnezeu și a Mielului cu viaţă
nemuritoare, și cu bucurie.” - Selected Messages, bk. 1, p. 220.

b. Care este legătura dintre cantitatea de lumină pe care am
primit-o și gradul nostru de responsabilitate la judecată? Luca
12:47, 48.

„Felul în care Dumnezeu îi examinează pe păgânii care nu au lumină
este cu totul diferit de felul în care sunt examinaţi cei care trăiesc acolo
unde cunoștinţa adevărului și lumina au fost din belșug. El acceptă de la
cei din ţările păgâne o măsură de neprihănire care nu este suficientă dacă
este adusă din partea celor din ţările creștine. El nu cere mult de acolo
unde nu a fost dat mult.” - CBNT, p. 65 (engl. 5BC, p. 1121).

„Legea și profeţii sunt mijloacele stabilite de Dumnezeu pentru
mântuirea oamenilor. Hristos a spus: Să ia seama la aceste mărturii. Dacă
nu ascultă vocea lui Dumnezeu din Cuvântul Său, nu ar asculta nici
declaraţiile unui martor care s-ar scula din morţi.” - Parabolele Domnului, p.
209 (engl. p. 265).
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Miercuri 6  iunie

4. O ÎNTREBARE DECISIVĂ
a. Ce întrebare pusă la judecată va decide destinul veșnic al

fiecăruia dintre noi? Matei 19:16, 17.

„Singura întrebare pusă la judecată va fi: ‚Au ascultat ei de poruncile
Mele?’ Certurile mărunte și discuţiile referitoare la lucruri neînsemnate nu
au loc în marele plan al lui Dumnezeu. Cei care învaţă pe alţii adevărul
trebuie să fie oameni cu minţi ferme, care nu îi vor conduce pe ascultătorii
lor în locuri cu mărăcini, și să îi lase acolo.

Jertfa lui Hristos ca ispășire pentru păcat este marele adevăr în jurul
căruia să se concentreze toate celelalte adevăruri. Pentru a fi înţeles și
apreciat corect, fiecare adevăr din Cuvântul lui Dumnezeu - de la Geneza
până la Apocalipsa – trebuie studiat în lumina care radiază de la Calvar.
Vă prezint marele și măreţul monument al milei și regenerării, al mântuirii
și salvării - Fiul lui Dumnezeu înălţat pe cruce. Aceasta trebuie să fie
temelia fiecărei cuvântări ţinute de predicatorii noștri.” - Slujitorii evangheliei,
p. 286 (engl. p. 315).

„În învăţăturile Sale [Hristos] a prezentat legea ca pe un întreg divin, arătând
că este imposibil să ţii un precept al ei, în timp ce calci un altul; pentru că
același principiu le caracterizează pe toate. Soarta omului va fi hotărâtă de
ascultarea sa faţă de întreaga Lege.” - Parabolele Domnului, p. 301 (engl. p. 377, 378).

b. De ce principii trebuie să fim guvernaţi acum, pe pământ, dacă
vrem să avem un loc în cer? Luca 10:25-28; 1 Ioan 5:2, 3.

„Atât cei săraci, cât și bogaţii își hotărăsc propriul lor destin veșnic și
dovedesc dacă sunt pregătiţi pentru moștenirea sfinţilor în lumină. Acei
care dau o întrebuinţare egoistă bogăţiilor lor în această lume dovedesc
trăsături de caracter care demonstrează cum ar proceda aceștia dacă ar avea
avantaje mai mari, și dacă ar poseda comorile nepieritoare ale împărăţiei
lui Dumnezeu. Principiile egoiste cultivate pe pământ nu sunt principiile
care vor domni în cer. În cer, toţi oamenii sunt egali; pentru că în faţa lui
Dumnezeu nu există caste. Hristos a spus: ‚Voi toţi sunteţi fraţi’ (Matei
23:8).” - The Review and Herald, 31 martie 1896.

„În cer nimeni nu se va mai gândi la sine, nici nu va mai căuta propria
plăcere; ci toţi vor căuta fericirea fiinţelor cerești din jurul lor, fiind
motivaţi de iubire curată, adevărată. Dacă vrem să ne bucurăm de
societatea îngerilor cerești pe noul pământ, trebuie să fim guvernaţi de
principiile cerești aici.” - In Heavenly Places, p. 233.
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Joi 7 iunie

5. IMAGINI ALE JUDECĂŢII
a. Ce profeţie indică spre judecata de cercetare? Maleahi 3:1. Cum

este înfăţișată aceasta în parabola cu haina de nuntă? Matei
22:11-14.

„Intrarea lui Hristos ca mare preot al nostru în sfânta sfintelor pentru
curăţarea sanctuarului, așa cum e prezentată în Daniel 8:14, venirea Fiului
omului la cel îmbătrânit de zile, prezentată în Daniel 7:13 și intrarea
Domnului în templul Său, descrisă de Maleahi, sunt descrieri ale aceluiași
eveniment.” - Marea luptă, p. 425 (engl. p. 426).

b. Cum descrie Daniel judecata de cercetare? Daniel 7:9-13. Ce
va primi Hristos după judecată și care va fi următorul mare
eveniment? Daniel 7:14; Luca 12:36; Apocalipsa 22:12.

„Urmașii lui Hristos trebuie să ‚aștepte pe stăpânul lor să se întoarcă
de la nuntă’ (Luca 12:36). Dar ei trebuie să înţeleagă lucrarea Sa, și să Îl
urmeze prin credinţă în timp ce El merge înaintea Tatălui. În sensul acesta
se spune că noi trebuie să intrăm la nuntă.” - Marea luptă, p. 426 (engl. p. 427).

„După cum afirmă profetul Daniel, Hristos va primi de la Cel
îmbătrânit de zile ‚domnia, stăpânirea și împărăţia’; El va primi Noul
Ierusalim, capitala regatului Său, ‚gătită ca o mireasă împodobită pentru
bărbatul ei’ (Daniel 7:14; Apocalipsa 21:2). După ce a primit împărăţia, El
va veni în gloria Sa, ca Rege al regilor și Domn al domnilor, pentru a salva
poporul Său.” - Ibid.

Vineri 8 iunie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. De ce trebuie ca cei ce cred adevărul prezent să fie în mod special
conștienţi de timpul judecăţii?

2. Ce îi deosebește pe moștenitorii mântuirii?
3. De ce există un singur standard la judecată, și diferite grade de

responsabilitate?
4. Ce atitudini pregătesc mintea noastră pentru viaţa din cer?
5. Cum trebuie să înţelegem pilda cu haina de nuntă?
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Lecţia 11 Sabat, 16 iunie 2007

În SanctuarÎn SanctuarÎn SanctuarÎn SanctuarÎn Sanctuarul cerul cerul cerul cerul cerescescescescesc
„Eu, Eu îţi șterg fărădelegile, pentru Mine, și nu-Mi voi mai

aduce aminte de păcatele tale” (Isaia 43:25).

 „Sângele lui Hristos - deși îl elibera pe păcătos de condamnarea Legii
- nu avea să șteargă păcatul; acesta urma să fie înregistrat în sanctuar până
la ispășirea finală.” - Patriarhi și profeţi, p. 358 (engl. p. 357).

Recomandare pentru studiu:   Marea luptă, p. 477-489 (engl. p. 479-491).
           Testimonies, vol. 4, p. 397-400 (engl. p. 384-387).

Duminică 10 iunie

1. SLUJIREA LUI HRISTOS ÎN CER
a. Pentru ce era sanctuarul ceresc un model, sau un tip? Evrei

8:5. De ce nu mai trebuie să privească poporul lui Dumnezeu la
acel sanctuar pământesc? Evrei 9:24; 8:1, 2.

„Când după înălţarea Sa Isus a intrat cu sângele Său în sanctuarul
ceresc, pentru a revărsa asupra ucenicilor Săi binecuvântările mijlocirii Sale,
evreii au fost lăsaţi în întuneric să își continue sacrificiile și jertfele lor
lipsite de rost. Serviciul simbolurilor și al umbrelor încetase.” - Marea luptă,
p. 429 (engl. p. 430).

b. La fel cum sanctuarul pământesc era curăţit și păcatele erau
îndepărtate, ce trebuie făcut și în sanctuarul ceresc, și când?
Daniel 8:14; Evrei 9:23.

„La fel cum curăţirea tipică a sanctuarului pământesc era împlinită
prin îndepărtarea păcatelor cu care fusese mânjit, tot astfel și curăţirea
sanctuarului ceresc trebuie îndeplinită prin îndepărtarea sau ștergerea
păcatelor care au fost înregistrate acolo. Dar, înainte ca aceasta să se
întâmple, trebuie să existe o cercetare a cărţilor cu rapoarte care hotărăsc
cine are dreptul – prin pocăinţă de păcat și credinţă în Hristos – să
beneficieze de ispășire. De aceea, curăţirea sanctuarului implică o lucrare
de cercetare – o lucrare de judecată. Această lucrare trebuie îndeplinită
înainte ca Hristos să vină pentru a-Și salva poporul; pentru că atunci când
El vine, răsplata Sa este cu El pentru a da fiecărui om conform cu faptele
sale (Apocalipsa 22:12).” - Marea luptă, p. 420 (engl. p. 421, 422).
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Luni 11 iunie

2. PRIMIND IERTAREA FINALĂ
a. De ce trebuie să continuăm să fim veghetori chiar și după ce am

fost iertaţi și acceptaţi de Dumnezeu? Ezechiel 33:13; Ioan
8:11 (ultima parte).

„Cei care pretind a crede solia îngerului al treilea aduc adesea vătămare
cauzei lui Dumnezeu prin spiritul lor ușuratic, prin glumele și fleacurile
lor. Mi s-a arătat că acest rău se află peste tot în rândurile noastre. Trebuie
să ne umilim înaintea Domnului; Israel, poporul lui Dumnezeu, trebuie
să își sfâșie inimile, nu hainele. Simplitatea ca cea a copiilor se vede doar
rar; adesea, ne facem mai multe gânduri despre aprobarea oamenilor, decât
despre dezaprobarea lui Dumnezeu. Îngerul spune: ‚Pune-ţi inima în
ordine, ca El să nu te judece, să îţi fie întrerupt plăpândul fir al vieţii, și să
fii pus în mormânt fără ocrotire, nepregătit pentru judecată. Sau dacă nu
veţi fi așezaţi în mormânt, fără să fi încheiat pace cu Dumnezeu și să vă fi
despărţit de lume, inimile voastre se vor împietri, vă veţi încrede într-un
sprijin greșit, într-o pretinsă pregătire, și veţi descoperi greșeala voastră
prea târziu pentru a vă mai asigura o speranţă bine întemeiată.’” -
Testimonies, vol. 1, p. 133, 134 (engl.).

b. Cum putem noi, ca păcătoși iertaţi, rămâne până la sfârșit
iertaţi? Matei 24:13; Apocalipsa 3:5.

„Avem nevoie de lumină din cer în fiecare oră, pentru ca să putem
distinge între ceea ce este sfânt și ce este de rând, între ceea ce este veșnic și ce
este trecător. Dacă vom fi lăsaţi singuri, vom greși la fiecare pas; vom tinde
spre lume, vom evita tăgăduirea de sine, nu vom vedea nevoia de veghere și
rugăciune continuă, și vom fi luaţi robi de Satana, după voia sa...

Toţi ale căror nume vor fi găsite în cele din urmă scrise în cartea vieţii
Mielului vor duce cu bărbăţie luptele Domnului. Ei vor lucra în modul
cel mai serios pentru a discerne și a da la o parte ispitele și orice lucru rău.
Ei vor simţi că ochiul lui Dumnezeu este asupra lor și că se cere cea mai
strictă credincioșie. Ca santinele credincioase, ei vor păstra închisă trecerea,
pentru ca Satan să nu pătrundă deghizat într-un înger de lumină pentru a-
și îndeplini în mijlocul lor lucrarea care duce la moarte....

Grupul celor îmbrăcaţi în hainele albe care înconjoară tronul lui
Dumnezeu nu este format din cei care au iubit plăcerile mai mult decât pe
Dumnezeu, și care aleg să se lase purtaţi de curent, în loc să ţină piept
valurilor de împotrivire. Cei care rămân curaţi și nepătaţi de spiritul și
influenţa dominantă în acest timp vor avea de întâmpinat conflicte severe.
Ei vor trece prin încercări mari; își vor spăla hainele caracterului și le vor
albi în sângele Mielului.” - My Life Today, p. 321.
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Marţi 12 iunie

3. PRIMA ȘI A DOUA ÎNCĂPERE
a. În ce încăpere a sanctuarului a intrat Isus când S-a înălţat la

cer? Compară Evrei 9:1, 2 cu Apocalipsa 4:5; 8:3, 4.

„[Apocalipsa 4:5; 8:3, 4 citat.] Aici profetului i s-a permis să privească
în prima încăpere a sanctuarului din cer; și a văzut ‚șapte lămpi de foc’ și
‚altarul din aur’, reprezentat de sfeșnicul de aur și de altarul de tămâiere
din sanctuarul de pe pământ.” - Marea luptă, p. 413 (engl. p. 414, 415).

„Timp de optsprezece secole lucrarea de slujire a continuat în prima
încăpere a sanctuarului. Sângele lui Hristos, implorat în favoarea
credincioșilor pocăiţi, le asigura iertarea și acceptarea Tatălui, totuși
păcatele lor mai rămâneau în cărţile de rapoarte.” - Ibid., p. 420 (engl. p. 421).

b. Ce încăpere a fost deschisă în 1844 pentru încheierea lucrării
de ispășire? Apocalipsa 11:19 (compară cu Evrei 9:3, 4). Cum
este legată această lucrare de judecată?

„ ‚Și Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis: și s-a
văzut chivotul legământului Său, în Templul Său’ (Apocalipsa 11:19).
Chivotul legământului lui Dumnezeu se află în sfânta sfintelor, a doua
încăpere a Sanctuarului. În serviciul chivotului pământesc, slujbă care era
‚chipul și  umbra lucrurilor cerești’ (Evrei 8:5), această încăpere era deschisă
doar la marea Zi a Ispășirii pentru curăţirea Sanctuarului. De aceea, anunţul
că templul lui Dumnezeu a fost deschis și că s-a văzut chivotul
legământului Său indică spre sfânta sfintelor din sanctuarul ceresc în 1844,
când Hristos a intrat pentru a îndeplini lucrarea de încheiere a ispășirii.” -
Marea luptă, p. 431 (engl. p. 433).

„Anunţul ‚a sosit ceasul judecăţii Lui’ (Apocalipsa 14:7) indică spre
încheierea lucrării de slujire a lui Hristos pentru mântuirea oamenilor. El
vestește un adevăr care trebuie proclamat până când mijlocirea lui Hristos
se va încheia și El se va întoarce pe pământ pentru a lua la Sine poporul
Său. Lucrarea de judecată începută în 1844 trebuie să continue până când
toate cazurile sunt încheiate, atât ale celor vii, cât și ale celor morţi; de
aceea, aceasta va dura până la încheierea timpului de probă pentru
oameni.” - Ibid., p. 433, 434 (engl. p. 435, 436).
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Miercuri 13 iunie

4. ȘTERGEREA PĂCATELOR
a. Ce asigurare este dată celor care sunt credincioși până la

încheierea lucrării de mijlocire a lui Hristos? Isaia 43:25.

„În marea zi a răsplătirii finale, morţii vor fi ‚judecaţi după faptele lor,
după cele scrise în cărţile acelea’ (Apocalipsa 20:12). Atunci păcatele celor
cu adevărat pocăiţi vor fi șterse din cărţile cerului, prin meritele sângelui
ispășitor al lui Hristos. Astfel, Sanctuarul va fi eliberat, sau curăţat de
amintirea păcatului.” - Patriarhi și profeţi, p. 358 (engl. p. 357, 358).

„În dreptul numelor tuturor acelora care s-au pocăit cu adevărat de
păcatele lor, și care au revendicat prin credinţă sângele lui Hristos ca jertfă
ispășitoare, s-a scris iertare în cărţile cerului; și când au devenit părtași ai
neprihănirii lui Hristos, și caracterele lor sunt găsite ca fiind în armonie cu
Legea lui Dumnezeu, păcatele lor vor fi șterse, și ei vor fi socotiţi vrednici
de viaţa veșnică. Domnul declară prin profetul Isaia: ‚Eu, Eu îţi șterg
fărădelegile, pentru Mine, și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale’
(Isaia 43:25).” - Marea luptă, p. 481 (engl. p. 483).

b. Ce trebuie să facem înainte ca păcatele noastre să fie șterse? Ce
va urma după ștergerea păcatelor noastre? Fapte 3:19-21.

„Cei care trăiesc pe pământ când mijlocirea lui Hristos din sanctuarul
de sus se încheie trebuie să stea în faţa unui Dumnezeu sfânt fără un
Mijlocitor. Hainele lor trebuie să fie fără pată, caracterele lor trebuie să fie
curăţate de păcat prin sângele stropit. Prin harul lui Dumnezeu și prin
eforturile lor perseverente, ei trebuie să fie biruitori în lupta cu răul. În
timp ce judecata de cercetare se desfășoară în cer, în timp ce păcatele
păcătoșilor pocăiţi sunt îndepărtate din sanctuar, în mijlocul poporului
lui Dumnezeu de pe pământ trebuie să aibă loc o lucrare specială de
curăţire, de îndepărtare a păcatelor.” - Marea luptă, p. 424 (engl. p. 425).

„Apărătorul nostru stă înaintea Tatălui, pledând ca mijlocitor al
nostru. În loc să ne învelim bine cu hainele noastre de neprihănire proprie,
trebuie să fim găsiţi zilnic umilindu-ne înaintea lui Dumnezeu,
mărturisindu-ne păcatele noastre proprii, căutând iertare pentru călcările
noastre de lege, și cooperând cu Hristos în lucrarea de pregătire a sufletelor
noastre pentru a reflecta chipul divin. Dacă nu intrăm în sanctuarul de
sus, și nu ne unim cu Hristos, conlucrând împreună cu El cu frică și tremur
pentru mântuirea noastră, vom fi cântăriţi în cântarele cerești, și vom fi
declaraţi prea ușori.” - CBNT, p. 250 (engl. 7BC, p. 933, 934).
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Joi 14 iunie

5. CÂT TIMP E DESCHISĂ UȘA
a. În ce sens suntem noi, cei care pretindem adevărul prezent și

care ne identificăm cu lucrarea din Apocalipsa 14, măsuraţi?
Apocalipsa 11:1.

„A sosit timpul când tot ce poate fi clătinat va fi clătinat, pentru ca
lucrurile care nu pot fi clătinate să rămână. Fiecare caz este trecut prin faţa
lui Dumnezeu; El măsoară templul și pe cei ce se închină în el.” -
Testimonies, vol. 7, p. 163 (engl. p. 219).

„Marea judecată se desfășoară, și ea e în desfășurare de ceva timp.
Acum Domnul spune: ‚Măsuraţi templul, și pe cei ce se închină în el.’
Amintiţi-vă când mergeţi pe stradă la afacerile voastre, că Domnul vă
măsoară; când vă îndepliniţi datoriile casnice, Dumnezeu vă măsoară; când
că angajaţi în conversaţii, Dumnezeu vă măsoară. Amintiţi-vă că vorbele
și acţiunile voastre sunt înregistrate [fotografiate] în cărţile din ceruri, la
fel cum faţa este reprodusă pe placa fotografică.” - CBNT, p. 304 (engl. 7BC,
p. 972).

b. Care este marele nostru privilegiu astăzi, în timp ce ușa harului
mai e încă deschisă? Evrei 10:19-23; 4:16.

„Slava care se odihnea asupra lui Hristos este garanţia dragostei lui
Dumnezeu pentru noi. Ea ne spune despre puterea rugăciunii – cum
vocea umană poate ajunge la urechea lui Dumnezeu, și cum cererile
noastre pot fi acceptate în curţile cerești.” - CBNT, p. 6 (engl. 5BC, p. 1079).

Vineri 15 iunie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. La ce se referă „curăţirea sanctuarului”?
2. Cum ne implică această lucrare de curăţire pe fiecare dintre noi?
3. Când a început lucrarea de cercetare, și cât va dura ea?
4. Descrieţi solemnitatea ceasului de judecată.
5. Ce ar trebui să fie pe primul loc în minţile noastre în acest timp?
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Lecţia 12 Sabat, 23 iunie 2007

Solia celui de-al doilea îngerSolia celui de-al doilea îngerSolia celui de-al doilea îngerSolia celui de-al doilea îngerSolia celui de-al doilea înger
„Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: ‚A căzut, a căzut

Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din
vinul mâniei curviei ei!’ ”(Apocalipsa 14:8).

„Solia din Apocalipsa 14, care anunţă căderea Babilonului, trebuie să
fie aplicată organizaţiilor religioase care au fost cândva pure, dar au devenit
corupte.” - Marea luptă, p. 381, 382 (engl. p. 383).

Recomandare pentru studiu:   Marea luptă, p. 379- 389 (engl. p. 381-390).
          Istoria mântuirii, p. 307-310 (cap. A doua solie
          îngerească).

Duminică 17 iunie

1. O MARE DECĂDERE SPIRITUALĂ
a. Care este solia celui de al doilea înger? Apocalipsa 14:8. Ce

înseamnă această solie?

„Cuvântul ‚Babilon’ provine de la ‚Babel’ și înseamnă confuzie. El
este folosit în Scriptură pentru a desemna diferite forme de religii false sau
apostaziate.” - Marea luptă, p. 379 (engl. p. 381).

„Când bisericile au refuzat să primească solia primului înger, ele au
respins lumina din cer și au căzut din favoarea lui Dumnezeu.” - Experienţe
și viziuni, p. 179 (engl. p. 237).

b. Prin ce sunt simbolizate denominaţiunile căzute din aceste
ultime zile? Apocalipsa 17:3-5.

„Despre Babilon se spune că e ‚mama desfrânatelor’. Prin fiicele sale
sunt simbolizate bisericile care se agaţă de doctrinele și tradiţiile sale, și
care urmează exemplul său, sacrificând adevărul și aprobarea lui
Dumnezeu, pentru a încheia o alianţă nelegitimă cu lumea.” - Marea luptă,
p. 381 (engl. p. 382, 383).

„Multe dintre bisericile protestante urmează exemplul Romei prin
legături nelegiuite cu ‚împăraţii pământului’—bisericile naţionale, prin
legătura lor cu guvernele lumești; iar alte denominaţiuni, căutând favoarea
lumii. Cuvântul ‚Babilon’ - încurcătură - poate fi folosit pe drept cu
referire la aceste organizaţii.” - Ibid., p. 382 (engl. p. 383).
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Luni 18 iunie

2. PĂCATELE BABILONULUI
a. Care este ‚vinul’ pe care biserica Babilonului l-a folosit în

legăturile ei păcătoase cu lumea? Apocalipsa 17:2 (ultima
parte); 19:2.

„Marele păcat care apasă asupra bisericii Babilonului este că ‚a adăpat
toate neamurile din vinul mâniei curviei ei’ (Apocalipsa 14:8). Această
cupă ameţitoare pe care o prezintă lumii sunt doctrinele false pe care le-a
acceptat ca urmare a legăturii nelegiuite cu mai marii pământului. Prietenia
cu lumea i-a corupt credinţa, și, în consecinţă, aceasta exercită o influenţă
corupătoare asupra lumii, învăţând doctrine care sunt contrare afirmaţiilor
simple ale Cuvântului Sfânt.” - Marea luptă, p. 387 (engl. p. 388).

b. Cum numește Biblia păcatul de a căuta sprijin în lume?
Apocalipsa 18:3; Iacov 4:4.

„Necredincioșia bisericii lui Hristos când a permis ca încrederea și
afecţiunea ei să se întoarcă de la El și ca iubirea de lucrurile lumești să
ocupe sufletul, este asemănată cu călcarea legământului căsătoriei. Păcatul
lui Israel când s-a depărtat de Domnul este prezentat prin imaginea
aceasta.”- Marea luptă, p. 380 (engl. p. 381).

„Depărtarea de Dumnezeu și alianţa cu păgânii au făcut ca biserica
iudaică să devină o desfrânată: și Roma, devenind coruptă într-un mod
asemănător pentru că a căutat sprijinul puterilor lumești, primește o
condamnare asemănătoare.”- Ibid., p. 381 (engl. p. 382).

„În ce organizaţii religioase se află acum cea mai mare parte a urmașilor
lui Hristos? Fără îndoială, în diferitele biserici care mărturisesc credinţa
protestantă... Dar ele au căzut datorită aceleiași dorinţe care a atras asupra
lui Israel blestemul și ruina - dorinţa de a imita practicile și de a nutri
prietenia celor necredincioși.” - Ibid., p. 382 (engl. p. 383).

„Oamenii vor folosi toate mijloacele pentru a reduce diferenţa dintre
adventiștii de ziua a șaptea și păzitorii primei zile a săptămânii. Mi-a fost
prezentat un grup care purta numele de adventiști de ziua a șaptea, care
sfătuiau ca stindardul sau semnul care ne face un popor deosebit să nu fie
ţinut sus în mod atât de izbitor; pentru că ei pretindeau că aceasta nu era
cea mai bună politică pentru a asigura succesul instituţiilor noastre. Dar
acesta nu este un timp când să ne lăsăm în jos steagul, sau când să ne
rușinăm de credinţa noastră.” - Testimonies, vol. 6, p. 132 (engl. p. 144).
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Marţi 19 iunie

3. PĂCATE ÎNCĂ ȘI MAI MARI
a. De ce păcate se face biserica Babilonului în mod special

vinovată? Daniel 7:25; Apocalipsa 17:6.

„Papalitatea a încercat să schimbe Legea lui Dumnezeu. Porunca a
doua, care interzice închinarea la chipuri, a fost scoasă din Lege, și porunca
a patra a fost schimbată în așa mod, încât să autorizeze păziriea primei zile
ca Sabat în locul zilei a șaptea.” - Marea luptă, p. 444 (engl. p. 446).

„În secolul al treisprezecelea a fost instituită cea mai îngrozitoare dintre
toate uneltele papalităţii – inchiziţia. Prinţul întunericului a lucrat cu
conducătorii ierarhiei papale. În sfaturile lor secrete, Satan și îngerii săi
controlau minţile oamenilor răi, în timp ce în mijlocul lor stătea un înger
al lui Dumnezeu, notând raportul îngrozitor al decretelor lor nelegiuite și
scriind istoria faptelor prea oribile pentru a fi prezentate ochilor omenești.
‚Babilonul, cetatea cea mare’ era ‚îmbătată de sângele sfinţilor’ (Apocalipsa
17:6). Trupurile ciopârţite ale milioanelor de martiri strigau spre
Dumnezeu pentru răzbunare asupra acestei puteri apostaziate.

Papalitatea ajunsese despotul lumii. Regii și împăraţii se plecau înaintea
decretelor pontifului roman. Destinele oamenilor, atât pentru timp, cât și
pentru veșnicie, păreau să fie supuse controlului său. Timp de sute de ani,
învăţăturile Romei fuseseră primite pe scară largă și fără nici o rezervă,
ritualurile ei erau îndeplinite cu reverenţă, și sărbătorile ei erau respectate
îndeobște. Clericii erau onoraţi și sprijiniţi cu generozitate. Biserica Romei
nu a avut niciodată după aceea o mai mare onoare, măreţie sau putere.” -
Ibid. p. 56, 57 (engl. p. 59, 60).

b. Cât de lungă a fost perioada de persecuţie religioasă sub supre-
maţia Romei? Apocalipsa 12:6, 13, 14; 13:7, 5. (Vezi și
Numeri 14:34; Ezechiel 4:6).

„Perioadele menţionate aici - ‚patruzeci și două de luni’ - și ‚o mie
două sute șaizeci de zile’ (Apocalipsa 13:5; 12:6) - sunt identice,
reprezentând deopotrivă timpul în care biserica lui Hristos trebuia să
sufere prigoană din partea Romei. Cei 1260 de ani de supremaţie papală
au început în 538 d. Hr. și urmau să se încheie în 1798. La data aceasta,
armata franceză a intrat în Roma și l-a luat prizonier pe papa, care a murit
în exil. Deși la scurt timp după aceea a fost ales un nou papă, ierarhia
papală nu a mai reușit niciodată după aceea să exercite puterea pe care o
avusese înainte.” - Marea luptă, p. 264 (engl. p. 266).
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Miercuri 20 iunie

4. SOLIILE REPETATE
a. De ce trebuie să fie repetată solia celui de-al doilea înger?

Apocalipsa 18:2; 2 Timotei 3:13.

„Biblia declară că înainte de venirea Domnului, Satan va lucra ‚cu toată
puterea, cu tot felul de minuni, de semne mincinoase, și cu toate amăgirile
nelegiuirii’; și că ‚cei ce n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi’
vor fi lăsaţi să primească ‚o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună’ (2
Tesaloniceni 2:9-11). Căderea Babilonului nu va fi completă până când
această condiţie nu va fi împlinită și când unirea bisericilor cu lumea nu va
fi pe deplin realizată în întreaga creștinătate.” - Marea luptă, p. 388, 389 (engl.
p. 389, 390).

„[Apocalipsa 18:1-5 citat.] Astfel esenţa soliei îngerului al doilea este
dată din nou lumii prin acel alt înger care luminează pământul cu slava sa.
Aceste solii se contopesc într-una, pentru a fi aduse în faţa oamenilor în
ultimele zile ale istoriei acestui pământ...

Lucrarea noastră este de a proclama poruncile lui Dumnezeu și
mărturia lui Isus Hristos. ‚Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău’
(Amos 4:12) este avertismentul care trebuie dat lumii. Este un avertisment
pentru fiecare din noi, individual. Suntem chemaţi să dăm deoparte fiecare
povară, și păcatul care pune așa de ușor stăpânire pe noi.” - Selected Messages,
bk. 2, p. 116.

b. Ce plan are Dumnezeu pentru credincioșii sinceri care se mai
află încă în bisericile decăzute? Apocalipsa 18:4.

„Apocalipsa 18 indică spre timpul când, ca rezultat al respingerii
întreitei avertizări din Apocalipsa 14:6-12, biserica va fi ajuns pe deplin la
condiţia prezisă de al doilea înger, iar poporul lui Dumnezeu care se află
încă în Babilon va fi chemat să se separe de părtășia cu acesta. Această solie
este ultima care va fi dată vreodată lumii; și ea își va îndeplini lucrarea.
Când acei care ‚nu au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire’ (2
Tesaloniceni 2:12) vor fi lăsaţi să primească o lucrare de amăgire și să creadă
o minciună, atunci lumina adevărului va străluci asupra tuturor acelora ale
căror inimi sunt deschise pentru a o primi, și toţi copiii lui Dumnezeu
care sunt în Babilon vor auzi chemarea: ‚Ieșiţi din mijlocul ei, poporul
Meu!’ (Apocalipsa 18:4).” - Marea luptă, p. 389 (engl. p. 390).
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Joi 21 iunie

5. AMĂGIREA FINALĂ A LUI SATAN
a. Ce fenomen se va observa crescând în aceste ultime zile? Matei

24:24-26; Apocalipsa 13:13, 14.

„Ultima mare amăgire se va descoperi în curând în faţa noastră.
Antihristul va face lucrări miraculoase în faţa noastră. Înșelăciunea va
semăna atât de bine cu adevărul, încât va fi imposibil să le distingem fără
Sfintele Scripturi. Fiecare afirmaţie și fiecare minune trebuie testată prin
mărturia lor.” - Marea luptă, p. 593 (engl. p 593).

b. Când auzim „Iată, Hristos este aici”, sau „acolo”, cum trebuie
să răspundem? Matei 24:23. Ce pedeapsă va permite Dumnezeu
să vină asupra Babilonului și de ce? Apocalipsa 18:8.

„Satan... va veni personificându-L pe Hristos, îndeplinind minuni cu
putere; și oamenii vor cădea în genunchi în faţa lui și i se vor închina ca lui
Isus Hristos. Ni se va porunci să ne închinăm acestei fiinţe, pe care lumea o
onorează ca Hristos. Ce vom face?” - CBNT, p. 185, (engl. 6BC, p. 1105, 1106).

„Oamenii vor fi înșelaţi și îl vor înălţa pe Satan în locul lui Hristos, și
îl vor zeifica. Dar Cel Atotputernic va interveni, iar asupra bisericilor
apostaziate, care se unesc în înălţarea lui Satan, va fi rostită sentinţa:
‚Tocmai pentru aceea, într-o singură zi vor veni urgiile ei: moartea,
tânguirea și foametea. Și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul
Dumnezeu, care a judecat-o, este tare’ (Apocalipsa 18:8).” - Mărturii Speciale
pentru predicatori, p. 62 (engl.).

Vineri 22 iunie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Ce semnifică termenul „Babilon” astăzi?
2. Cum trebuie să evităm îmbătarea cu vinul Babilonului?
3. Care sunt principalele caracteristici ale Babilonului?
4. De ce este repetată solia celui de-al doilea înger?
5. Când puterea și influenţa Babilonului par să fie aproape copleșitoare,

ce trebuie să păstrăm mereu în minte?
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Lecţia 13 Sabat, 30 iunie 2007

Solia celui de-al trSolia celui de-al trSolia celui de-al trSolia celui de-al trSolia celui de-al treilea îngereilea îngereilea îngereilea îngereilea înger
„Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei, și primește semnul ei

pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu,
turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; și va fi chinuit în foc și în
pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri și înaintea Mielului” (Apocalipsa
14:9, 10).

„Când slujirea lui Hristos în sfânta s-a încheiat, și El a trecut în sfânta
sfintelor, și a stat înaintea chivotului legământului în care se află Legea lui
Dumnezeu, El a trimis un alt înger puternic cu o a treia solie pentru
lume.”  - Experienţe și viziuni, p. 192 (engl. p. 254).

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, p. 437-448 (engl. p. 440-450).
Ibid. p. 577-581 (engl. p. 578- 581).

Duminică 24 iunie

1. UN AVERTISMENT ÎMPOTRIVA ÎNCHINĂRII FALSE
a. Care este esenţa soliei îngerului al treilea? Apocalipsa 14:9, 10.

„Spre deosebire de cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au
credinţa lui Isus, îngerul al treilea indică spre o altă clasă; împotriva erorilor
acestei clase este rostită sentinţa solemnă și înfricoșătoare: [Apocalipsa
14:9, 10 citat].” -  Marea luptă, p. 436 (engl. p. 438).

b. Când legile omenești vin în conflict cu legea lui Dumnezeu
pretinzând o închinare falsă, cum se va împărţi lumea?
Apocalipsa 13:1-4, 8.

„În problema în discuţie, toată creștinătatea se va împărţi în două mari
clase - cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credinţa lui Isus, și cei
care se închină fiarei și chipului ei, și primesc semnul ei.” - Marea luptă, p.
447, 448 (engl. p. 450).

„În comparaţie cu milioanele lumii, poporul lui Dumnezeu va fi, ca
întotdeauna, o turmă mică; dar dacă stau de partea adevărului descoperit
în Cuvântul Său, Dumnezeu va fi adăpostul lor.” - Istoria faptelor apostolilor,
p. 463 (engl. p. 590).
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Luni 25 iunie

2. ÎNȘELÂND PE LOCUITORII PĂMÂNTULUI
a. O putere politico-religioasă simbolizată de a doua fiară va

măguli și imita prima fiară. Cum se va întâmpla aceasta?
Apocalipsa 13:11, 12, 14.

„Coarnele ca de miel și gura de balaur prezentate în simbol indică spre
o contradicţie izbitoare între mărturisirile și practicile naţiunii reprezentate
astfel. ‚Vorbirea’ naţiunii este acţiunea autorităţilor ei legislative și
judiciare. Printr-o astfel de acţiune aceasta va nega principiile pașnice,
generoase care au stat la temelia politicii ei. Profeţia că ea va vorbi ‚ca un
balaur’ și că va ‚lucra cu toată puterea fiarei dintâi’ descrie clar dezvoltarea
spiritului de intoleranţă și persecuţie care s-a manifestat de naţiunile
reprezentate prin balaur și prin fiara ca un leopard. Și afirmaţia că fiara cu
două coarne ‚făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei dintâi’
(Apocalipsa 13:12) dovedește că autoritatea acestei naţiuni va fi exercitată
pentru a pretinde cu forţa ascultare, care va fi un act de omagiu adus
papalităţii.” - Marea luptă, p. 439, 440 (engl. p. 442).

b. Care va fi una din minunile făcute pentru a-i înșela pe locuitorii
pământului? Apocalipsa 13:13.

c. Ce adevăr special trebuie să înţelegem pentru a scăpa de multe
dintre aceste înșelăciuni? Eclesiastul 9:5, 6.

„Sfinţii trebuie să obţină o înţelegere clară a adevărului prezent, și va
trebui să o întreţină din Scripturi. Ei trebuie să înţeleagă starea morţilor;
pentru că spiritele de demoni li se vor arăta, pretinzând că sunt prietenii
sau rudele dragi; le vor spune că Sabatul a fost schimbat și alte învăţături
nebiblice. Ei vor face tot ce este în puterea lor pentru a câștiga simpatia și
pentru a îndeplini minuni în faţa lor pentru a întări lucrurile pe care le
spun.” - Experienţe și viziuni, p. 66 (engl. p. 87).

„Satan va veni pentru a înșela, dacă poate, chiar și pe cei aleși. El
pretinde că este Hristos, și intră, pretinzând că ar fi marele medic misionar.
El va face să se coboare foc din cer pe pământ în faţa oamenilor pentru a
demonstra că este Dumnezeu. Trebuie să fim bine apăraţi de adevărurile
Bibliei.” - Slujirea medicală, p. 106 (engl. p. 87, 88).
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Marţi 26 iunie

3. SEMNUL FIAREI
a. Care este scopul celei de-a doua fiare, în opoziţie directă cu Le-

gea lui Dumnezeu? Apocalipsa 13:16. Care este semnul fiarei?

„Semnul sau sigiliul lui Dumnezeu este descoperit în păzirea Sabatului
zilei a șaptea, memorialul lui Dumnezeu despre creaţiune. ‚Domnul a
vorbit lui Moise și a zis: ‚Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‚Să nu
care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele, căci aceasta va fi între Mine și voi, și
urmașii voștri, un semn după care se va cunoaște că Eu sunt Domnul, care
vă sfinţesc’ (Exodul 31:12, 13). Aici Sabatul este numit clar semnul între
Dumnezeu și poporul Său.

Semnul fiarei este opusul acestuia - păzirea primei zile a săptămânii.
Acest semn îi deosebește pe cei care recunosc supremaţia autorităţii papale
de acei care recunosc autoritatea lui Dumnezeu.”- Testimonies¸ vol. 8, p. 90,
91 (engl. p. 117).

b. Ce pedepse vor fi impuse de autorităţi pentru cei care refuză să
primească semnul fiarei? Apocalipsa 13:17, 15.

„Problema în faţa căreia va fi pusă lumea este teribilă. Puterile
pământului, unite pentru război împotriva poruncilor lui Dumnezeu, vor
declara că ‚toţi, mici și mari, bogaţi și săraci, slobozi și robi’ (Apocalipsa
13:16) trebuie să se conformeze obiceiurilor bisericii, păzind sabatul fals.
Iar toţi cei care refuză să se conformeze vor fi pedepsiţi cu pedepse civile,
și în cele din urmă se va declara că merită moartea. Pe de altă parte, legea
lui Dumnezeu, care conţine porunca despre ziua de odihnă a Creatorului,
poruncește ascultare și ameninţă cu mânia lui Dumnezeu pe toţi cei care
calcă preceptele ei.” - Marea luptă, p. 604 (engl. p. 604).

„Pe măsură ce controversa se extinde și în câmpuri noi și minţile
oamenilor sunt chemate spre legea lui Dumnezeu care a fost călcată în
picioare, Satan se agită. Puterea care însoţește solia îi va face doar mai nervoși
pe cei care i se opun. Clericii vor depune eforturi aproape supraomenești
pentru a ţine departe lumina, ca aceasta să nu mai strălucească asupra turmei
lor. Ei vor încerca să se folosească de orice mijloc pe care îl au la dispoziţia
lor, pentru a înăbuși discuţiile despre aceste probleme vitale. Biserica
apelează la braţul tare al puterilor civile, și pentru această lucrare, catolicii și
protestanţii se unesc. Pe măsură ce mișcarea pentru impunerea duminicii
devine mai îndrăzneaţă și mai hotărâtă, legea va fi invocată împotriva
păzitorilor poruncilor. Ei vor fi ameninţaţi cu amenzi și închisoare, și unora
li se vor oferi poziţii influente, și alte răsplătiri și avantaje, ca momeli pentru
a-i face să renunţe la credinţa lor. Dar răspunsul lor statornic este: ‚Arătaţi-
ne din Cuvântul lui Dumnezeu greșeala noatră’ - aceeași rugăminte pe care
a făcut-o și Luther în împrejurări similare.” - Ibid., p. 607 (engl. p. 607).
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Miercuri 27 iunie

4. CELE MAI ÎNGROZITOARE AMENINŢĂRI
a. Ce pedepse va trimite Cerul asupra celor care primesc semnul

apostaziei și acceptă închinarea falsă impusă de puterile
simbolizate de cele două fiare? Apocalipsa 14:10, 11.

„Solia îngerului al treilea conţine cele mai îngrozitoare ameninţări
adresate vreodată muritorilor. Acesta trebuie să fie un păcat îngrozitor,
dacă atrage mânia lui Dumnezeu neamestecată cu milă. Oamenii nu
trebuie lăsaţi în întuneric referitor la această problemă importantă;
avertismentul împotriva acestui păcat trebuie dat lumii înainte ca asupra
ei să fie revărsate judecăţile lui Dumnezeu, pentru ca toţi să știe de ce vor
veni acele pedepse, și să aibă ocazia să scape de ele.” - Marea luptă, p. 447 (engl.
p. 449, 450).

b. Ce se va întâmpla cu adepţii sistemului fals de închinare, în timp
ce servii lui Dumnezeu vor fi ocrotiţi (Maleahi 3:17) faţă de
cele șapte plăgi? Apocalipsa 16:1,2.

„Cei care nu au preţuit Cuvântul lui Dumnezeu se grăbeau dintr-un
loc în altul, alergând de la o mare la alta, de la nord la est, pentru a găsi
Cuvântul lui Dumnezeu. Îngerul spune: ‚Nu îl vor găsi. Este foamete în
ţară; nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci de auzul cuvintelor lui
Dumnezeu. Ce nu ar da ei pentru un cuvânt de aprobare din partea lui
Dumnezeu! Dar nu, ei trebuie să flămânzească și să înseteze și în
continuare. Zi după zi, ei au desconsiderat mântuirea, punând mai mult
preţ pe bogăţiile pământești și pe plăcerile lumești decât pe orice comoară
sau orice apel ceresc. Ei L-au respins pe Isus și i-au dispreţuit pe sfinţii Săi.
Cei mânjiţi trebuie să rămână pentru veșnicie mânjiţi.’

Mulţi dintre cei răi erau foarte mânioși în timp ce sufereau efectele
plăgilor. Era o scenă de agonie teribilă. Părinţii făceau reproșuri amarnice
copiilor și copiii părinţilor lor, surorile fraţilor, și fraţii surorilor. Strigăte
puternice, tânguitoare se auzeau în fiecare parte: ‚Tu m-ai împiedicat să
primesc adevărul care m-ar fi salvat de la această oră de groază.’ Oamenii
se întorceau împotriva predicatorilor lor cu o ură amarnică și le reproșau,
spunându-le: ‚Nu ne-aţi avertizat. Ne-aţi spus că toată lumea va fi
convertită și aţi strigat ‚pace, pace’ pentru a liniști orice teamă care se
ridica. Nu ne-aţi spus de ceasul acesta; și pe cei care ne avertizau despre
aceasta îi declaraţi fanatici și oameni răi, care doreau să ne ruineze.’ ” -
Experienţe și viziuni, p.  209, 210 (engl. p. 281, 282).
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Joi 28 iunie

5. CHEMAT, ALES ȘI CREDINCIOS
a. Ce a cerut Dumnezeu încă de când a început solia îngerului al

treilea să fie proclamată în 1844 de la cei care o primeau?
Apocalipsa 14:12; 15:2.

„Cei care nu se încred în sine, care se umilesc înaintea Domnului și își
curăţă sufletele prin ascultare de adevăr - aceștia primesc caracteristicile
divine, și se pregătesc pentru ca sigiliul lui Dumnezeu să fie pus pe frunţile
lor.” - Testimonies, vol. 5, p. 207 (engl. p. 216).

„Toţi cei care urmează Mielului în cer, trebuie să Îl fi urmat mai întâi
pe pământ, nu într-un mod capricios și arţăgos, ci cu ascultare de bună
voie, încrezătoare și plină de iubire, așa cum turma îl urmează pe păstor.”
- Istoria faptelor apostolilor, p. 464 (engl. p. 591).

b. Care este numărul specific al celor care vor fi salvaţi sub procla-
marea soliei îngerului al treilea? Apocalipsa 14:1; 7:4. De ce este
nevoie de sigiliul lui Dumnezeu pentru a fi salvat sub această solie?

„În curând am auzit vocea lui Dumnezeu ca multe ape, care ne spunea
ziua și ora venirii lui Isus. Sfinţii cei vii, 144.000 la număr, cunoșteau și
înţelegeau vocea, în timp ce cei răi credeau că este un tunet și un cutremur.”
- Experienţe și viziuni, p. 12 (engl. p. 15).

„Propriul nostru curs de acţiuni va determina dacă vom primi sigiliul
viului Dumnezeu, sau dacă vom fi nimiciţi de armele distrugătoare.”-
Testimonies, vol. 5, p. 204 (engl. p. 212).

„Care este sigiliul viului Dumnezeu, care va fi pus pe frunţile
poporului Său? Este un semn pe care îngerii îl pot citi, dar nu și ochii
omenești; pentru că îngerul nimicitor trebuie să vadă acest semn al
salvării.”- CBNT, p. 299 (engl. 7BC, p. 968).

„Doar cei care primesc sigiliul viului Dumnezeu au pașaportul de
trecere prin porţile Cetăţii Sfinte.” - Ibid., p. 301 (engl. 7BC, p. 970).

Vineri 29 iunie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ
1. Cum putem câștiga curaj pentru a-L urma pe Dumnezeu chiar și în

mijlocul opoziţiei?
2. De ce vor fi înșelaţi mulţi să primească semnul fiarei?
3. Descrieţi criza religioasă care se va ivi în curând.
4. Ce responsabilitate solemnă e pusă asupra tuturor celor care înţeleg

soliile celor trei îngeri?
5. Doar cine poate face parte din numărul literal de 144.000?
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