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Prefaţă
Lecţiile pentru acest trimestru, iulie – septembrie, intitulate „Dumnezeu cu noi,” sunt o continuare a celor din ultimele două trimestre.
În prima parte a acestui an am învăţat despre Hristos, care împreună
cu Tatăl, a alcătuit planul de mântuire, despre Hristos şi patriarhi, Hristos
şi Moise; despre Hristos care încheie un legământ cu Israel; despre prezenţa lui Hristos în mijlocul poporului Său în Sanctuar; despre Hristos vorbindu-le prin profeţi, şi aşa mai departe.
Sunt multe lucrurile pe care trebuie să le înţelegem cu privire la caracterul Creatorului nostru şi cu privire la ceea ce El aşteaptă de la noi. În
mod sistematic El a pregătit o cale prin care putem înţelege minunatul plan
prin care reface o legătură strânsă cu oricine Îl caută cu seriozitate. După
cum am studiat până acum în acest an, cheia acesteia se găseşte în serviciul Sanctuarului. „Calea Ta, o Doamne Dumnezeule, este în Sanctuar: care
Dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru?” (Psalmi 77:13, engl.).
„Poporul lui Dumnezeu, pe care El îl numeşte comoara Sa deosebită, a
fost favorizat prin primirea unui sistem format din două legi; legea morală
şi legea ceremonială. Una, indicând înapoi, la creaţiune, pentru a-L păstra în
amintire pe Dumnezeul cel viu care a făcut lumea, ale cărui cerinţe se adresează tuturor oamenilor din orice dispensaţiune şi care va exista din veşnicii
în veşnicii. Cealaltă, dată datorită încălcării de către om a legii morale, a cărei
împlinire consta în jertfe şi daruri care indicau la o răscumpărare viitoare.”

Comentariile biblice AZS [Comentariile E. G. White], vol. 6, pg. 1094.

Pe parcursul acestui al treilea trimestru vom învăţa despre Hristos care
a luat corp omenesc şi a locuit ca om pe pământ. Ca reprezentant omenesc
al lui Dumnezeu, „Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de
har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl.” (Ioan 1:14).
Când Hristos era pe cale să părăsească această lume, le-a dat ucenicilor
Săi următoarea poruncă:
„Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.”
„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, … Şi învăţaţi-i să păzească
tot ce v-am poruncit.” (Marcu 16:15; Matei 28:19, 20).
„Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în
Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce
v-am spus Eu.” (Ioan 14:26).
Şi, chiar înainte de înălţarea Sa, El le-a dat asigurarea: „Şi iată că Eu
sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” (Matei 28:20).
Fie ca aceste lecţii să ne atragă mai aproape de Hristos şi să aducă binecuvântări elevilor Şcolii de Sabat din toată lumea!
Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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Sabat, 2 iulie 2011
Darul Sabatului Întâi
pentru o casă de rugăciune
în Chennai, India
Chennai (numită anterior Madras), o metropolă din sudul Indiei
– cea mai importantă din lume in
ceea ce priveşte IT (tehnologia informaţională) – este un oraş conservator,
în continuă expansiune, cu o populaţie
de peste 8 milioane de locuitori. Populaţia
avută în 2001 aproape s-a dublat până în 2009.
Întemeiat în secolul al XVII-lea, Chennai este pe cale să devină o putere
economică şi actualmente este capitala administrativă a statului indian
Tamil Nadu.
Se spune că Toma, unul dintre ucenicii Mântuitorului, a sosit, a trăit
şi a predicat în acest oraş. El a murit şi a fost îngropat aici.
Solia redeşteptării şi reformei a fost adusă în Chennai la sfârşitul anilor 1970 şi de aici s-a răspândit spre alte părţi ale ţării. La câţiva ani după
primirea reformei, s-a achiziţionat „prin concesionare” una dintre proprietăţile armatei indiene, însă, această concesionare s-a încheiat de mult
timp. Este necesar să ne facem simţită prezenţa în acest oraş, pentru că
este un punct strategic în lucrarea noastră. Credincioşii noştri îşi doresc
mult să aibă un monument ridicat Domnului care să servească drept far
pentru a atrage multe dintre sufletele care flămânzesc şi însetează să accepte lumina adevărului, aşa încât să poată fi eliberate din sclavia păcatului şi a arhiamăgitorului.
Apelul nostru serios către fraţii noştri de credinţă din lume este ca toţi
să fie unşi cu Duhul Domnului şi să-şi demonstreze generozitatea în acest
proiect, aşa încât visteria Lui să fie plină. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă dea prosperitate pentru hotărârea de a sprijini această cauză nobilă în mod benevol, din toată inima. Vă mulţumim anticipat pentru
darurile de bunăvoie date pentru ca acest proiect să devină realitate.
„Ci să-i dai şi să nu dai cu părere de rău în inimă; căci pentru aceasta
te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toate lucrările de care te vei
apuca” (Deuteronom 15:10). „Omul milostiv va fi binecuvântat” (Proverbe 22:9).
Fraţii şi surorile voastre din Chennai
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Lecţia 1

Sabat, 2 iulie 2011

„‘Şi-I vor pune numele Emanuel’ care, tălmăcit, înseamnă: ‘Dumnezeu este cu noi’.” (Matei 1:23).
„Dacă dorim să studiem o chestiune complicată, să ne fixăm minţile asupra celui mai minunat lucru care a avut vreodată loc în cer sau
pe pământ – întruparea Fiului lui Dumnezeu.” Comentariile biblice AZS
[Comentariile E. G. White], vol. 7, pg. 904.

Recomandare pentru studiu: Hristos lumina lumii, pg. 19–26, engl.

Duminică

26 iunie

1. O REPREZENTARE OMENEASCĂ A LUI DUMNEZEU
a. De ce avem nevoie de Isus ca Mântuitor al nostru? Romani 5:12;
6:23. Ce se va întâmpla cu aceia cărora nu le pasă de mântuirea
din păcat şi consecinţele acesteia? 2 Tesaloniceni 1:8,9; Apocalipsa 20:9, 14.
„În flăcările curăţitoare [ale judecăţii finale a lui Dumnezeu] cei răi sunt
în cele din urmă distruşi, rădăcină şi ramură – Satana este rădăcina şi urmaşii săi sunt ramurile.” Marea luptă, pg. 673, engl.
b. Ce a fost profetizat despre întruparea lui Hristos? Evrei 10:5. Ce
nume I-au fost date înainte de naşterea Sa? De ce? Matei 1:21-23.
Care este semnificaţia acestor nume în raport cu planul de răscumpărare? Luca 19:10; Evrei 7:25.
„Hristos era gata să vină în lumea noastră şi să Se întrupeze, El spune:
‘Tu Mi-ai pregătit un trup’ (Evrei 10:5). Dacă El S-ar fi arătat în slava Sa
pe care o avea împreună cu Tatăl înainte de a fi lumea, noi n-am fi putut
suporta lumina prezenţei Sale. Ca noi să o putem privi fără să fim nimiciţi,
manifestarea slavei Sale a fost acoperită. Divinitatea Sa a fost învăluită în
omenesc - slava invizibilă în corp omenesc vizibil.” Hristos lumina lumii, pg.

23, engl.
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„Dumnezeu cu noi”

Luni

27 iunie

2. MAREA NOASTRĂ NEVOIE
a. Care a fost motivul pentru care Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său
să ne mântuiască? Ioan 3:16.
„Dumnezeu nu a poruncit ca păcatul să ia fiinţă, dar i-a prevăzut existenţa şi a luat măsuri ca să rezolve această teribilă situaţie. Atât de mare a
fost iubirea Sa pentru lume încât a făgăduit să dea pe unicul Său Fiu ‘pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică’. (Ioan 3:16).”

Hristos lumina lumii, pg. 22, engl.

b. Ce paralelă poate fi observată între Exodul 25:8 şi Matei 1:23?
Ioan 1:14.
„În stâlpul de nor ziua şi în stâlpul de foc noaptea, Dumnezeu a comunicat cu Israel, descoperind oamenilor voinţa Sa şi acordându-le harul Său.
Slava lui Dumnezeu a fost acoperită şi maiestatea Sa ascunsă sub un văl,
pentru ca vederea slabă a oamenilor mărginiţi s-o poată privi. În acelaşi
mod, Hristos urma să vină în ‘trupul stării noastre smerite’ (Filipeni 3:21),
‘făcându-se asemenea oamenilor’. În ochii oamenilor, El nu avea nici o
frumuseţe ca să-L facă de dorit; şi totuşi El era Dumnezeu întrupat, Lumina cerului şi a pământului. Slava Sa era acoperită cu un văl, măreţia şi
maiestatea Sa erau ascunse, ca El să Se poată apropia de oamenii întristaţi
şi ispitiţi.
Dumnezeu a poruncit lui Moise pentru Israel: ‘Să-mi facă un locaş
sfânt şi Eu voi locui în mijlocul lor’ (Exodul 25:8 ), şi El a locuit în sanctuar,
în mijlocul poporului Său. Pe toată perioada călătoriei lor obositoare prin
pustiu, simbolul prezenţei Sale a fost cu ei. În acest fel, Hristos Şi-a aşezat
cortul întâlnirii în mijlocul taberei noastre omeneşti.” Ibid., pg. 23.
c. În ce fel continuă să fie numele „Emanuel” o realitate chiar şi
după înălţarea lui Hristos? Matei 28: 20.
„Hristos a luat toate măsurile necesare pentru ca biserica Sa să fie un
trup transformat, luminat de către Lumina lumii, posedând slava lui Emanuel. Ţinta Sa este ca fiecare creştin să fie înconjurat de o atmosferă spirituală de lumină şi pace. El doreşte ca noi să manifestăm bucuria Sa în vieţile
noastre.” Parabolele Domnului, pg. 419, engl.
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Marţi

28 iunie

a. În timp ce a doua moarte (cea care reprezintă distrugerea definitivă, totală) este păstrată pentru cei care au dispreţuit dragostea şi
îndurarea lui Dumnezeu şi au desconsiderat măsurile luate de El
(trimiterea lui Hristos), ce făgăduinţă le este dată celor care aleg să
trăiască? Ioan 5:29 pp.; Romani 2:6, 7; Apocalipsa 20:6; 21:4.
b. Ce este viaţa veşnică? Unde şi când începe viaţa veşnică? Ioan
17:3; 3:36; 5:24; 1 Ioan 2:25; 5:11, 12, 20.
„Viaţa veşnică înseamnă să primeşti hrana vie din Scriptură şi să faci
voia lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă să mănânci trupul şi să bei sângele
Fiului lui Dumnezeu. Pentru cei ce practică aceasta, viaţa şi nemurirea sunt
aduse la lumină prin intermediul evangheliei, căci Cuvântul lui Dumnezeu
este real şi adevărat, duh şi viaţă. Este privilegiul tuturor celor care cred în
Hristos Isus ca Mântuitor al lor personal să se hrănească din Cuvântul lui
Dumnezeu. Puterea Duhului Sfânt transmite acel Cuvânt, Biblia, un adevăr veşnic, care dă celui care-l studiază cu rugăciune vigoare şi tărie.
‘Cercetaţi Scripturile,’ a afirmat Hristos, ‘pentru că socotiţi că în ele aveţi
viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine’. (Ioan 5:39). Aceia
care sapă dincolo de suprafaţă descoperă nestematele ascunse ale adevărului. Duhul Sfânt este prezent alături de cercetătorul sincer. Iluminarea Sa
străluceşte asupra Cuvântului, întipărind adevărul în minte pentru a-i da
o semnificaţie nouă şi actuală. Cercetătorul este umplut de un simţământ
de pace şi bucurie pe care nu l-a mai simţit înainte.” Selected Messages, vol. 2,

pg. 38, 39, engl.

„Deoarece prin Isus intrăm în odihnă, cerul începe de aici. Noi răspundem invitaţiei Sale: Veniţi şi învăţaţi de la Mine, şi prin această venire
noi începem viaţa veşnică. Cerul este o apropiere continuă de Dumnezeu
prin Hristos. Cu cât stăm mai mult în sfinţenia cerească, mai multă şi tot
mai multă slavă ni se va arăta; şi cu cât cunoaştem mai multe despre Dumnezeu, cu atât mai intensă va fi fericirea noastră. Pe măsură ce umblăm
cu Isus în această viaţă, putem fi umpluţi cu dragostea Sa şi satisfăcuţi de
prezenţa Sa. Putem primi aici tot ceea ce poate primi natura umană. Dar
ce este aceasta în comparaţie cu lumea viitoare?” Hristos lumina lumii, pg. 331,

332, engl.
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3. VIAŢĂ VEŞNICĂ SAU MOARTE VEŞNICĂ

Miercuri

29 iunie

4. LUMEA ÎMPĂRŢITĂ ÎN DOUĂ CLASE
a. Descrieţi cele două clase spirituale de oameni şi explicaţi diferenţa care devine evidentă atunci când este prea târziu pentru a
mai face vreo schimbare. Maleahi 3: 15-18.
„Toţi cei care vor intra pe porţile de smarald ale cetăţii lui Dumnezeu
vor fi împlinitori ai Cuvântului. Vor fi părtaşi de natură divină, oameni
care au fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă.” This Day with God,
pg. 94, engl.

b. Ce spune Biblia despre credinţa cu numele care îi determină pe
milioane de pretinşi creştini să aibă o părere bună despre Hristos, pe care ei însă nu L-au primit niciodată ca Mântuitor personal? Iacov 2:19, 20; Matei 7:21–23.
„Sunt mulţi cei care au o credinţă cu numele în Hristos, dar nu cunosc nimic despre acea dependenţă deplină de El, care îşi însuşeşte meritele unui Mântuitor crucificat şi înviat... Mulţi recunosc că Isus Hristos este
Mântuitorul lumii, dar în acelaşi timp se ţin la distanţă de El, nu ajung să
se pocăiască de păcatele lor şi să-L accepte pe Isus ca Mântuitor personal.”

Selected Messages, vol. 1, pg. 389, 390, engl.

c. Când va fi decisă pentru totdeauna soarta celor două clase? Daniel 12:1; Luca 13:23-25; Apocalipsa 22:11, 12.
„După judecată nu va mai exista nici un timp de probă. Când lucrarea
evangheliei este dusă la bun sfârşit, urmează imediat despărţirea dintre
bine şi rău, şi destinul fiecărei clase este hotărât pentru totdeauna.” Parabo-

lele Domnului, pg. 123, engl.

„Acum este timpul potrivit pentru noi să lucrăm, chiar acum, cât mai
este zi. Însă nu i se porunceşte nimănui să cerceteze Scripturile pentru a
stabili, dacă ar fi posibil, când se va încheia timpul de har. Dumnezeu nu
are o astfel de solie pentru nici o fiinţă omenească. Limba niciunui om nu
trebuie să afirme lucruri pe care El le-a ascuns în consiliile Sale secrete.”

Selected Messages, vol. 1, pg. 192, engl.
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Joi

30 iunie

a. De unde ştim din Scripturi că, dacă vrem să fim în împărăţie, trebuie să trăim o experienţă a biruinţei – „Dumnezeu cu noi” trebuie să existe în viaţa noastră – ceea ce este mult mai mult decât a
avea o opinie? Galateni 2:20; Ioan 14:16–18, 23; Apocalipsa 3:20.
„Prin natura Sa omenească, Hristos a venit în legătură cu omenirea;
prin divinitatea Sa, El deţine tronul lui Dumnezeu. Ca Fiu al omului, El
ne-a dat un exemplu de ascultare; ca Fiu al lui Dumnezeu, El ne dă puterea
de a asculta…. ‘Dumnezeu cu noi’ este garanţia eliberării noastre din păcat,
asigurarea puterii noastre de asculta de legea cerului.” Hristos lumina lumii, pg.

24, 25, engl.

b. În ce fel ne este transmisă viaţa veşnică dacă suntem uniţi cu
Hristos – adică dacă „Dumnezeu [este] cu noi”? 1 Corinteni 6:17;
Romani 8:11.
„Hristos a devenit fire pământească asemenea nouă pentru ca noi să
putem deveni una în spirit cu El. Această unire este cea care face posibilă
ieşirea noastră din mormânt – nu doar ca o manifestare a puterii lui Hristos, ci a faptului că, prin credinţă, viaţa Lui a devenit viaţa noastră. Aceia
care văd adevăratul caracter al Lui Hristos şi Îl primesc în inimă, au viaţă
veşnică. Prin Duhul locuieşte Hristos în noi; iar Duhul lui Dumnezeu, primit în inimă prin credinţă, reprezintă începutul vieţii veşnice.” Ibid., pg. 388,

engl.

Vineri

1 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Care este semnificaţia numelui Emanuel şi în ce fel se leagă acesta
de planul de mântuire?
2. În ce fel confirmă făgăduinţa lui Hristos din Matei 28:20 semnificaţia numelui Emanuel chiar şi astăzi?
3. Explicaţi făgăduinţele lui Hristos din Ioan 3:36; 5:24, 39.
4. Cum îi putem deosebi pe creştinii adevăraţi de cei cu numele?
5. Explicaţi începutul vieţii veşnice.
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2011
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5. O TAINĂ: UN DUH ŞI O VIAŢĂ CU HRISTOS

Lecţia 2

Sabat, 9 iulie 2011

Hristos descoperit
în Vechiul Testament
„Toţi prorocii mărturisesc despre El [Isus din Nazaret]” (Faptele
Apostolilor 10: 43).
„Era necesar ca [ucenicii] să înţeleagă în ce fel misiunea lui [Hristos]
fusese prezisă prin toate simbolurile şi profeţiile Vechiului Testament.
Pe acestea trebuia să se bazeze credinţa lor.” - The Story of Jesus, pg. 163.
Recomandare pentru studiu: Hristos lumina lumii, pg. 212, 213; 796-799, engl.

Duminică

3 iulie

1. O MARE BINECUVÂNTARE – UNDE?
a. Ce importanţă a dat Isus Cuvântului lui Dumnezeu aşa cum se
găseşte el în Vechiul Testament? Luca 11:28; 24:25–27. De ce?
Matei 4:4.
„În învăţăturile Sale, în timp ce Se afla personal printre oameni, Isus
a îndreptat minţile acestora spre Vechiul Testament. El le-a spus iudeilor:
‘Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar
tocmai ele mărturisesc despre Mine’. (Ioan 5:39). La acel moment cărţile
Vechiului Testament erau singura parte a Bibliei care exista.” – Patriarhi şi

profeţi, pg. 367, engl.

b. Ce mustrare, dată iudeilor, se adresează de asemenea şi creştinului
cu numele care alege să dispreţuiască sau să ignore scrierile Vechiului Testament? Marcu 12:24; Luca 16:31; Ioan 5:38–40, 45–47.
„Evreii deţineau Scripturile şi considerau că simpla cunoştinţă exterioară a cuvântului le asigura viaţa veşnică. Dar Isus a spus: ‘Cuvântul Lui
nu rămâne în voi’ (Ioan 5:38). Respingându-L pe Hristos din Cuvântul Său,
L-au respins şi ca persoană….
„Conducătorii evrei studiaseră învăţăturile profeţilor cu privire la împărăţia lui Mesia; dar ei făcuseră aceasta, nu din dorinţa sinceră de a cunoaşte adevărul, ci cu scopul de a găsi dovezi care să le sprijine speranţele
ambiţioase.” Hristos lumina lumii, pg. 212, engl.
10
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Luni

4 iulie

2. AFIRMAŢIILE PROFEŢILOR
a. Ce a spus Dumnezeu, prin Moise, despre venirea lui Isus, Mântuitorul promis? Deuteronom 18:15–19.
„Moise, aproape la încheierea lucrării sale de conducător şi învăţător
al lui Israel, a profetizat în mod lămurit despre Mesia care urma să vină.
‘Domnul Dumnezeul tău’, a declarat el către adunarea mulţimilor lui Israel,
‘îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un proroc ca mine: să ascultaţi
de el’. Şi Moise i-a asigurat pe izraeliţi că Însuşi Dumnezeu îi descoperise
aceasta în timp ce se aflase pe Muntele Horeb…[Deuteronom 18:15, 18 citat].” Istoria faptelor apostolilor, pg. 222, engl.
b. Cum au accentuat Petru şi Pavel importanţa studierii scrierilor
profeţilor din Vechiul Testament? Faptele Apostolilor 3:22–24; 2
Petru 3:2; Efeseni 2:20.

c. Ce este necesar pentru a înţelege în mod corect Scripturile? Ioan
16:13.
„Singura modalitate prin care noi putem dobândi o concepţie mai bună
despre adevăr este prin păstrarea unei inimi sensibilizate şi supuse Duhului lui Hristos. Sufletul trebuie curăţat de înfumurare şi mândrie, trebuie
golit de tot ceea ce l-a ţinut captiv, iar Hristos trebuie să domnească în el.”

Hristos lumina lumii, pg. 494, engl.

„Trebuie să avem respect sfânt faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să arătăm respect faţă de volumul tipărit, să nu-l folosim niciodată întrun mod familiar şi nici să nu-l luăm în mână în mod uşuratic. Scriptura nu
ar trebui niciodată citată în glumă sau parafrazată pentru a da naştere unei
vorbe de duh.” Educaţia, pg. 244, engl.
„Scriptura trebuie comparată cu scriptura. Trebuie să existe cercetare
atentă şi meditaţie însoţită de rugăciune…
Biblia nu ar trebui studiată niciodată fără rugăciune. Înainte de a-i deschide paginile ar trebui să cerem iluminarea Duhului Sfânt şi aceasta ne va
fi dată… Isus ne va vedea… în locul secret de rugăciune dacă Îl vom căuta
pentru lumina de care avem nevoie să cunoaştem ce este adevăr.” Calea către

Hristos, pg. 90, 91, engl.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2011

11

Marţi

5 iulie

3. DE EL SĂ ASCULTAŢI
a. De ce explică Hristos scrierile Vechiului Testament? Luca 24:27,
44, 45.
„Adesea în timp ce [Isus] prezenta Scripturile Vechiului Testament şi
arăta împlinirea lor în El şi lucrarea Lui de ispăşire, [ucenicii] erau treziţi
de Duhul Său şi ridicaţi într-o atmosferă cerească. Ei aveau o înţelegere mai
clară a adevărurilor spirituale rostite de profeţi decât avuseseră scriitorii
iniţiali. După aceea ei urmau să citească Scripturile Vechiului Testament
nu ca pe nişte doctrine ale cărturarilor şi fariseilor, nu ca vorbe ale unor
înţelepţi decedaţi, ci ca pe o nouă descoperire de la Dumnezeu.” Hristos

lumina lumii, pg. 494, engl.

b. De când vorbeşte Hristos omenirii? Fapte 3:20, 21; 1 Petru 1:10,
11. De unde ne vorbeşte astăzi – şi de ce am fi înţelepţi să ascultăm de vocea Sa? Evrei 12:25, 26.
„Nu sunt mulţi, chiar şi printre conducătorii religioşi, cei care îşi învârtoşează inimile împotriva Duhului Sfânt făcând să fie imposibil pentru ei
să recunoască vocea lui Dumnezeu? Nu resping ei cuvântul lui Dumnezeu?” Ibid., pg. 213, engl.
c. Isus Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu după cum este menţionat în Ioan 1:1 şi Apocalipsa 19:13. Ce se va întâmpla cu aceia
care refuză să asculte şi să se predea voinţei Sale? Faptele Apostolilor 3:23; Evrei 2: 2, 3.
„Dumnezeu spune, ‘Fiule dă-mi inima ta’. Vei refuza să-I dai ceea ce
este fără valoare şi este deja a Lui – ceea ce nu-I poţi refuza fără să aduci
ruină asupra sufletului tău? El îţi cere inima; dă-I-o, este proprietatea Lui.
El îţi cere puterea intelectuală; dă-I-o, este a Lui împrumutată ţie pe încredere. El îţi cere banii; sunt ai Lui, dă-I-i, ‘Voi nu sunteţi ai voştri, ci aţi fost
cumpăraţi cu un preţ’.
Domnul Isus îţi cere să-I serveşti. El te iubeşte. Dacă te îndoieşti de dragostea Lui, priveşte la Calvar. Lumina care se reflectă de la cruce îţi arată mărimea acelei iubiri pe care nici o limbă nu o poate descrie. ‘Cine are poruncile
Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte’. Noi trebuie ca prin studiu sârguincios să
ajungem să cunoaştem bine poruncile lui Dumnezeu; şi apoi să dovedim că
suntem fiii şi fiicele Lui ascultătoare.” The Youth’s Instructor, 5 Ianuarie, 1887, engl.
12
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6 iulie

4. HRISTOS DESCOPERIT ÎN VECHIUL TESTAMENT
a. Prin ce simboluri şi nume a fost descoperit Isus în Vechiul Testament? Isaia 9:6; Ieremia 23:6; Hagai 2:7.
• Sămânţa lui Avraam: Geneza 22:18; Galateni 3:16.
• Scara lui Iacov: Geneza 28:12; Ioan 1:51.
• Adevăratul Miel pascal: Exodul 12:3, 11, 46; Ioan 19:36; 1 Corinteni 5:7.
• Şarpele înălţat: Numeri 21:4–9; Ioan 3:14.
• Stânca: Exodul 17:6; Numeri 20:8; 1 Corinteni 10:1–4.
• Pâinea Vieţii: Ioan 6:31–35.
• Steaua: Numeri 24:17; Matei 2:1, 2.
• Piatra din capul unghiului: Psalmii 118:22; Matei 21:42–44; Efeseni 2:20.

b. Care a fost ultimul profet care a profetizat despre Mesia cel făgăduit? Matei 3:1, 11, 12; 11:13; Luca 16:16. Ce afirmaţie a lui Ioan
indică spre împlinirea finală a tuturor profeţiilor referitoare la
venirea Mântuitorului? Ioan 1:29.
„Poporul a privit cu veneraţie şi admiraţie la Cel ce tocmai fusese declarat Fiul lui Dumnezeu. Ei fuseseră adânc mişcaţi de cuvintele lui Ioan.
El le vorbise în numele lui Dumnezeu. Ei îl ascultaseră zi de zi în timp ce
le mustra păcatele şi, zi de zi, convingerea că el era un trimis al cerului
devenise tot mai puternică. Dar cine era Acesta mai mare decât Ioan Botezătorul? Nimic din îmbrăcămintea şi purtarea Sa nu-L arăta a fi de rang
înalt. Părea să fie o persoană simplă, îmbrăcată asemenea lor în veşmintele
umile ale celor săraci….
Isus a venit în sărăcie şi umilinţă ca să poată fi atât exemplul cât şi răscumpărătorul nostru. Dacă ar fi venit cu fastul unui rege, cum ne-ar mai fi
putut învăţa umilinţa? Cum ar fi putut prezenta adevăruri atât de usturătoare precum cele din Predica de pe Munte? Unde s-ar mai fi găsit speranţă
pentru cei de jos dacă Isus ar fi venit între oameni asemenea unui rege?”

Hristos lumina lumii, pg. 137, 138, engl.
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5. DOI ÎNVĂŢĂTORI
a. Pe lângă cele zece porunci, scrise de Hristos (Exodul 24:12) şi
aşezate în chivot (Exodul 31:18; Deuteronom 10:5), iudeii mai
aveau un cod de legi (legile ceremoniale, civile şi sanitare) date
prin Moise şi aşezate lângă chivot (Deuteronom 31:26). Care era
scopul legii jertfelor (Leviticul 7:37; Evrei 10:1, 6, 8, 11)? Galateni
3: 21-24. De ce s-a sfârşit cu aceasta la cruce? Evrei 10:12-14.
„Hristos a stat la baza întregii organizări a evreilor. Moartea lui Abel
s-a datorat refuzului lui Cain de a accepta planul lui Dumnezeu în şcoala
ascultării, acela de a fi mântuit prin sângele lui Isus Hristos, reprezentat
prin jertfele care indicau la Hristos…. Această întreagă ceremonie a fost
proiectată de Dumnezeu, iar Hristos a devenit temelia întregului sistem.
Acesta este începutul lucrării Sale ca învăţător pentru a-l face pe omul păcătos să arate respect faţă de Hristos.” Selected Messages, vol. 1, pg. 233, engl.
b. În ce fel lucrează încă legea morală a lui Dumnezeu (cele zece
porunci) ca educator pentru a-i aduce pe păcătoşi la Hristos? Galateni 3:24.
Notă editorială: „Hristos este sfârşitul [în greacă telos: scop, obiectiv,
ţintă: Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible] legii, pentruca oricine
crede în El, să poată căpăta neprihănirea” (Romani 10:4). Comparaţi alte
versete în care cuvântul grec telos este tradus prin „sfârşit” cum ar fi 1 Timotei 1:5; Iacov 5:11; 1 Petru 1:9.
„Ce lege este învăţătorul care ne aduce la Hristos? Eu răspund: atât
legea ceremonială cât şi codul moral al celor zece porunci…
Legea [morală] ne descoperă păcatul, ne face să simţim nevoia de Hristos şi de a ne găsi refugiu la El.” Ibid., pag. 233, 234, engl.

Vineri

8 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Ce a declarat Hristos despre scrierile Vechiului Testament?
2. Îndrumaţi de Duhul lui Dumnezeu, care va fi atitudinea noastră cu
privire la Cuvântul Său?
3. În ce sens vorbeşte Hristos atât în Noul cât şi în Vechiul Testament?
4. În ce moduri S-a descoperit Hristos în timpul Vechiului Testament?
5. Explicaţi conceptul de învăţător.
14
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Lecţia 3

Sabat, 16 iulie 2011

Hristos, Temelia
„Pe această piatră [Isus Hristos] voi zidi Biserica Mea, şi porţile
Locuinţei morţilor nu o vor birui” (Matei 16:18).
„Timp de şase mii de ani credinţa a clădit pe Hristos. Timp de şase
mii de ani torentele şi furtunile mâniei satanice au lovit Stânca mântuirii noastre, dar ea a rămas neclintită.” Hristos lumina lumii, pg. 413, engl.
Recomandare pentru studiu: Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pg. 147-152, engl.

Duminică

10 iulie

1. CONSTRUCTORI ÎNŢELEPŢI
a. Care este singura temelie pe care vom putea sta în picioare la
judecată? 1 Corinteni 3:11. Ce ne-a chemat Dumnezeu să fim în
această lume? 1 Corinteni 3:9.
„Hristos, Cuvântul, descoperirea lui Dumnezeu – manifestare a caracterului Său, a legii Sale, a dragostei Sale, a vieţii Sale – este singura temelie
pe care putem clădi un caracter care să reziste…
„Pe măsură ce primeşti cuvântul prin credinţă, el îţi va da puterea de
a asculta. Pe măsură ce dai atenţie luminii pe care o ai, vei primi lumină
mai mare. Clădeşti pe Cuvântul lui Dumnezeu şi caracterul tău va fi clădit
asemenea caracterului lui Hristos.” Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pg. 149, 150,
engl.

b. În ce fel a descris Hristos un om înţelept? Matei 7:24, 25.
„Asemenea constructorilor acestor case [a căror temelie a fost pusă] pe
stâncă, a spus Isus, este cel care primeşte cuvintele pe care vi le-am spus,
şi face din ele temelia caracterului şi vieţii sale… Cuvântul lui Dumnezeu
este singurul lucru sigur din această lume. Este temelia sigură.” Ibid., pg.148,

engl.
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11 iulie

2. CONSTRUCTORI NEÎNŢELEPŢI
a. În ce fel descrie Hristos o persoană neînţeleaptă chiar dacă poate
pretinde a fi creştină? Matei 7:26, 27. Prin ce greşesc atât de mulţi creştini cu numele care nu-şi dau seama de pericolul în care se
află? Matei 7:21-23.
b. Cu ce fel de materiale trebuie să construim dacă vrem să avem o
clădire spirituală care să facă faţă tuturor încercărilor? 1 Corinteni 3:12, 13.
„După cum focul descoperă diferenţa dintre aur, argint, pietre preţioase şi lemn, fân şi paie, la fel ziua judecăţii va pune la probă caracterele,
arătând diferenţa dintre caracterele formate după chipul lui Hristos şi caracterele formate după asemănarea inimii egoiste.” Minte, caracter şi personalitate, vol. 2, pg. 548, engl.

„Orice clădire construită pe o altă temelie decât cuvântul lui Dumnezeu va cădea. Cel care, asemenea evreilor din timpul Domnului Hristos,
construieşte pe temelia ideilor şi opiniilor omeneşti, pe forme şi ceremonii
inventate de oameni, sau pe orice alte lucruri pe care le poate face independent de harul lui Hristos, îşi ridică construcţia caracterului pe nisipuri
mişcătoare. Furtunile puternice ale ispitelor vor mătura temelia de nisip şi
vor transforma casa într-o ruină pe ţărmurile timpului.” Cugetări de pe Muntele

Fericirilor, pg. 150, 151, engl.

c. Cum îi deschid oamenii neînţelepţi uşa lui Satana? Matei 12:43-45.
„Casa împodobită reprezintă neprihănirea de sine….
Neprihănirea de sine este un blestem, o împodobire a omenescului,
pe care Satan o foloseşte spre slava sa. Acei care-şi împodobesc sufletul cu
laudă de sine şi linguşire, pregătesc calea pentru celelalte şapte duhuri mai
rele decât cel dintâi. Chiar prin primirea adevărului aceste suflete se autoînşală. Ei construiesc pe temelia neprihănirii de sine.” Comentariile Biblice AZS
[Comentariile E. G. White], vol. 5, pg. 1093, engl.

16
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3. CONDIŢII DE CARE TREBUIE ŢINUT CONT
a. În ce condiţii putem afirma că suntem servii lui Hristos? Evrei
3:6; 10:23, 36.
„Nu este suficient să te declari credincios. Trebuie să suportăm cu răbdare toate greutăţile şi să ne împotrivim plini de curaj tuturor ispitelor. Credinţa poate fi păstrată doar supunând religia creştină testului aplicării practice,
demonstrând astfel puterea sa transformatoare şi credincioşia făgăduinţelor
sale.” Comentariile Biblice AZS [Comentariile E. G. White], vol. 7, pg. 928, 929, engl.
b. Ce raporturi doreşte Dumnezeu să vadă între membrii comunităţii Sale? Galateni 6:9, 10; Romani 15:5–7.
„Relaţia cu biserică nu este o chestiune de mică importanţă. Fiecare
credincios ar trebui să aibă inima plină de afecţiune faţă de biserica lui
Dumnezeu. Prosperitatea ei ar trebui să fie preocuparea sa primordială….
Nimeni nu trebuie să se dea la o parte din cauză că are talente neînsemnate
sau din lipsă de ocazii favorabile. Stă în puterea tuturor să facă ceva pentru
cauza lui Dumnezeu. Ei pot ilustra în vieţile şi caracterele lor învăţăturile
lui Hristos, trăind în pace unii cu alţii şi avansând într-o armonie perfectă.
De asemenea, ei pot, printr-o oarecare tăgăduire de sine, să ajute la purtarea poverilor financiare ale bisericii. Ei nu ar trebui să se simtă liberi să
primească beneficiile aduse de ea, şi să ia parte la privilegiile legăturii cu
biserica, fără să facă aceasta….
Hristos a înţeles că, pentru succesul cauzei Sale erau necesare unitatea şi
părtăşia creştină, de aceea El a poruncit ucenicilor să cultive aceste calităţi,
iar istoria creştinismului de atunci până acum dovedeşte clar că doar în unire există putere.” The Bible Echo and Sings of the Times, 1 Septembrie 1888, engl.
„Din anumite cauze unii dintre cei care Îl iubesc şi ascultă pe Dumnezeu sărăcesc. Unii nu sunt atenţi; nu ştiu cum să se administreze. Alţii
sunt săraci datorită bolilor şi nenorocirilor. Indiferent care ar fi cauza, ei au
nevoie de ajutor şi a-i ajuta este o importantă direcţie a lucrării misionare.
„Toate bisericile noastre ar trebui să se îngrijească de săracii proprii.
Dragostea pe care o avem pentru Dumnezeu ar trebui exprimată prin a
face bine celor aflaţi în nevoi şi suferinţe dintre cei de o credinţă cu noi, ale
căror necesităţi ne sunt aduse la cunoştinţă solicitând grija noastră. Fiecare
fiinţă are datoria trasată de Dumnezeu de a se îngriji cu compasiune deosebită de săracii demni de respect.” Mărturii, vol. 6, pg. 271, engl.
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13 iulie

4. AJUTOR RECIPROC
a. Ca membri ai comunităţii lui Hristos, cum trebuie să ne ajutăm
unii pe alţii? Galateni 6:1, 2; Iacov 5:19, 20; Evrei 10:24; 12:13.
b. Unde şi în ce fel ar trebui să aplicăm avertizarea lui Pavel din 2
Tesaloniceni 3:13? Isaia 58:7; Matei 25:34–40.
„Cauza lui Dumnezeu îi include pe toţi sfinţii aflaţi în nevoi şi suferinţă.
Nu trebuie ca în mod egoist să alegem câteva rude şi prieteni pentru a-i ajuta,
punând capăt prin aceasta lucrării noastre. Pe toţi aceia aflaţi în nevoi, despre
care aflăm, trebuie să îi ajutăm, dar în special pe cei care suferă pentru adevăr.” Comentariile Biblice AZS [Comentariile E. G. White], vol. 4, pg. 1151, engl.
c. Ce stare spirituală ar trebui să dobândim înainte de a-i putea ajuta într-un mod eficient pe alţii? 2 Timotei 2:20-26. În ce fel putem
deveni vase de cinste în casa lui Hristos? 1 Timotei 4:12-16.
„Un exemplu evlavios va vorbi mai mult în favoarea adevărului decât
cea mai răsunătoare elocvenţă, neînsoţită însă de o viaţă bine rânduită. Curăţaţi lampa sufletului şi umpleţi-o cu uleiul Duhului. Cereţi de la Hristos
acel har, acea adâncime a înţelegerii, care vă va ajuta să aveţi succes în
lucrare.” Slujitorii Evangheliei, pg. 104, 105, engl.
„Luaţi aminte la voi înşivă. Nu vorbiţi despre defectele altora. Dacă
aveţi ceva împotriva cuiva, mergeţi la el şi spuneţi-i tot ce aveţi de spus
despre aceasta. Rugaţi-vă cu el şi pentru el. Dacă toţi ar face aceasta, cât de
multe suflete nu ar fi salvate pentru lucrarea lui Dumnezeu!...
Dumnezeu ne-a trimis mustrări şi avertismente. Nu uitaţi lucrurile pe
care le-aţi văzut. Nu uitaţi istoria trecutului, momentele când Dumnezeu
Şi-a descoperit puterea şi harul dând biruinţă după biruinţă, momentele
când a revărsat asupra noastră binecuvântarea şi îndurarea Sa şi momentele când El a mustrat greşelile şi păcatele noastre. Nu repetaţi greşelile pe
care El le-a condamnat. Nu aşteptaţi ca El să vă spună de fiecare dată ce
trebuie să faceţi. Când vă porunceşte o dată, aceasta este pentru totdeauna.
Puneţi-vă încrederea în Dumnezeu. Veniţi la El cu o credinţă vie.” The General Conference Bulletin, 2 Aprilie 1903, engl.
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5. „NU TE TEME, TURMĂ MICĂ”
a. Cum L-a tratat lumea pe Stăpânul universului? Care este tratamentul la care trebuie să ne aşteptăm din partea lumii? Matei
10:24-26.
„Servii lui Dumnezeu nu trebuie să fie surprinşi când suferă acum greutăţi mari şi persecuţii. Pe vremea Sa, Mântuitorul lumii, Fiul lui Dumnezeu, a fost tratat într-un mod ruşinos de către poporul pe care venise
să-l binecuvânteze. A trebuit să rătăcească din oraş in oraş pentru a fi în
siguranţă, iar această persecuţie L-a urmărit până când lucrarea Sa de pe
pământ a fost dusă la îndeplinire.
Sunt extrem de recunoscătoare pentru faptul că avem o credinţă care
va rezista la proba încercării şi împotrivirii. Pe măsură ce problemele din
lume vor deveni tot mai numeroase, copiii Domnului vor trebui să sufere;
însă Cuvântul lui Dumnezeu le aduce mângâiere şi încurajare pentru un
astfel de timp.” Manuscipt Releases, vol. 21, pg. 101, engl.
b. Cu ce condiţie avem siguranţă când trecem prin persecuţii? Romani 8:35–37; Evrei 13:6; 2 Cronici 15:2.
„În fiecare veac solii aleşi ai lui Dumnezeu au fost insultaţi şi persecutaţi, însă, trecând prin toate aceste nenorociri, cunoştinţa de Dumnezeu a
fost răspândită dincolo de hotare. Fiecare ucenic al lui Hristos trebuie să
păşească în rânduri şi să ducă mai departe aceeaşi lucrare, ştiind că duşmanii nu pot face nimic împotriva adevărului, ci în favoarea sa. Dumnezeu
intenţionează ca adevărul să fie scos în faţă şi să devină subiect de cercetare
şi dezbatere, în ciuda dispreţului care îi este arătat. Minţile oamenilor trebuie provocate; fiecare dispută, fiecare ocară, fiecare efort de a restrânge
libertatea de conştiinţă, este un mijloc al lui Dumnezeu de a trezi minţi care
altfel ar dormita.” Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pg. 33, engl.

Vineri

15 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.
2.
3.
4.
5.

Descrieţi un constructor spiritual înţelept.
Descrieţi un constructor spiritual neînţelept.
Cum poate fi identificată comunitatea lui Hristos?
Ce se va lua în considerare la judecată?
Ce asigurare avem cu privire la timpul de persecuţie?
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Lecţia 4

Sabat, 23 iulie 2011

Hristos Mântuitorul nostru
„Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi.”
(1 Timotei 1:15).
„Întreaga Biblie este o manifestare a lui Hristos; Mântuitorul a dorit să întărească credinţa urmaşilor Săi în cuvânt. Când prezenţa Sa
vizibilă urma să fie retrasă, cuvântul trebuia să fie sursa puterii lor.”
Hristos lumina lumii, pg. 390, engl.

Recomandare pentru studiu: Calea către Hristos, pg. 57-65, engl.

Duminică

17 iulie

1. IDEIle GREŞITE SUNT CORECTATE
a. De unde avem dovada că evreii credeau de fapt în eficacitatea
jertfelor de a îndepărta păcatele? Isaia 11:1; Ieremia 6:20; Mica
6:6, 7. Cum au înţeles ei planul de mântuire?
„Iertarea păcatului, îndreptăţirea prin credinţa în Isus Hristos, accesul
la Dumnezeu doar prin mijlocitor datorită situaţiei lor deznădăjduite, a vinei şi păcatului lor – despre aceste adevăruri poporul avea puţină ştiinţă.
Îşi pierduseră cunoaşterea de Dumnezeu într-o mare măsură, precum şi
singura cale de a se apropia de El. Ei pierduseră orice simţ cu privire la ce
era păcat şi ce era neprihănire.” Selected Messages, vol. 1, pg. 238, engl.
b. Pentru a corecta vederile lor greşite, ce solie le-a trimis Dumnezeu
prin profeţi? Isaia 1:15–19; 59:1, 2; Ieremia 6:16; 8:5; Mica 6:8.

c. În ce fel le-a clarificat Dumnezeu, prin apostolul Pavel, evreilor
creştini sensul jertfelor? Evrei 10:1-4.
„Sistemul tipic al jertfelor şi darurilor a fost stabilit ca prin aceste forme
religioase păcătosul să poată înţelege marea jertfă, Hristos.” The Faith I Live

By, pg. 106.
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18 iulie

2. VOINŢA LUI DUMNEZEU REGLEMENTATĂ
a. Ţinând cont de Psalmii 40:6-8, cum a explicat Pavel cele două
sisteme de lege după cruce? Evrei 10:8-9. Ce a vrut să spună prin
„cea dintâi” care a fost desfiinţată? Ce a vrut să spună prin „cea
de-a doua” pe care Hristos a venit să o pună în loc? Evrei 10:10.
„Evanghelia lui Hristos face să se reflecte slavă asupra perioadei dăruite evreilor. Ea revarsă lumină asupra întregii organizări evreieşti şi dă
sens legii ceremoniale. Cortul întâlnirii cu Dumnezeu, sau templul, era un
model al originalului aflat în cer. Toate ceremoniile legii iudaice erau profetice, simboluri din tainele planului de răscumpărare.
Ritualurile şi ceremoniile legii au fost date de Însuşi Hristos care, învăluit într-un stâlp de nor ziua şi într-un stâlp de foc noaptea, era conducătorul oştirii lui Israel; deci această lege ar trebui să fie tratată cu mare respect,
deoarece este sfântă. Chiar şi după ce urma să nu mai fie respectată, Pavel
a prezentat-o înaintea evreilor cu rolul şi valoarea sa adevărată, arătându-i
locul în planul de mântuire şi legătura ei cu lucrarea lui Hristos; şi marele
apostol declară această lege ca fiind glorioasă, vrednică de Originatorul ei
divin. Ceea ce trebuia desfiinţat era glorios, dar nu era legea instituită de
Dumnezeu pentru a guverna familia Sa din cer şi de pe pământ; deoarece,
atât timp cât vor exista cerurile, tot atât va exista legea lui Dumnezeu.” Co-

mentariile Biblice AZS [Comentariile E. G. White], vol. 6, pg. 1095, engl.

b. Deoarece Hristos a venit să descopere voinţa lui Dumnezeu, ce
trebuie să facem pentru mântuirea noastră? Coloseni 4:12; Romani 12:1, 2. Cum se manifestă voia lui Dumnezeu în viaţa noastră? Romani 2:17, 18; Psalmii 40:8.
„Voia lui Dumnezeu este exprimată în preceptele legii Sale sfinte şi
principiile acestei legi sunt principiile cerului.” Cugetări de pe Muntele Fericirilor,

pg. 109, engl.

„Ascultarea pe care Hristos a dovedit-o este exact ascultarea pe care
Dumnezeu o solicită astăzi de la fiinţele omeneşti. A fost ascultarea unui
fiu. El Şi-a slujit Tatăl de bunăvoie şi cu dragoste, deoarece era ceea ce trebuia să facă. [se citează Psalmii 40:8] Tot aşa trebuie să-I servim şi noi.
Ascultarea noastră trebuie să fie un serviciu venit din inimă. Întotdeauna
a fost aşa la Hristos. Dacă-L iubim, nu o să ni se pară greu să-L ascultăm.”

The Signs of the Times, 25 Ianuarie 1899, engl.
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19 iulie

3. ÎNDREPTĂŢIRE
a. De ce sunt toţi oamenii „vinovaţi înaintea lui Dumnezeu”? În ce
sens se află întreaga lume „sub [condamnarea] legii”? Romani
3:19. Ce problemă avem cu toţii? Romani 3:23.
„Noi am călcat legea lui Dumnezeu, şi prin faptele legii nici o fiinţă
nu poate fi îndreptăţită. Cele mai serioase eforturi pe care le poate depune
omul prin propria sa putere sunt fără valoare în faţa legii sfinte şi drepte pe
care el a călcat-o.” Selected Messages, vol. 1, pg. 363, engl.
b. Putea să ni se reproşeze păcatul dacă legea lui Dumnezeu a fost
desfiinţată? Romani 4:15; 5:13 (ultima parte). În acest caz am mai
avea nevoie de un Mântuitor?

c. Deoarece nu există în lege nici o prevedere cu privire la iertarea
celui care o încalcă, şi deoarece omul nici măcar nu a avut legea
cât timp a trăit în păcat, care este singura cale prin care Dumnezeu poate să-i îndreptăţească pe păcătoşii care se întorc la El?
Romani 3:21–25, 28; 5:18–21; Efeseni 2:8, 9.
„Prin Hristos, atât reabilitarea cât şi împăcarea sunt asigurate pentru
om. Crucea de la calvar a construit un pod deasupra abisului creat de păcat. O răscumpărare completă, deplină, a fost plătită de către Isus, prin
care păcătosul este iertat de păcat, fără a afecta dreptatea legii. Toţi cei care
cred că Hristos este jertfa ispăşitoare pot veni şi pot primi iertare pentru
păcate; deoarece prin meritele lui Hristos, s-a deschis o cale de comunicare
între Dumnezeu şi om. Dumnezeu mă poate accepta ca fiu al Său, şi eu pot
să apelez la El şi să mă bucur de El ca de Tatăl meu iubitor. Trebuie să ne
axăm speranţele de a ajunge în cer doar pe Hristos, pentru că El este singurul nostru înlocuitor şi siguranţa noastră.” Ibid.
„În timp ce faptele bune făcute chiar de cei mai buni dintre oameni
nu pot să le aducă mântuirea, nimeni nu poate fi mântuit fără a produce ca roade fapte bune. Puterea sfinţitoare a lui Hristos asupra inimii va da roade preţioase, şi Duhul şi puterea Sa vor face ca faptele
noastre să fie primite de Dumnezeu.” The Signs of the Times, 6 Ianuarie 1898.
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4. O VIAŢĂ NOUĂ
a. Daţi exemple pentru a arăta cum a îndreptăţit sau iertat Hristos pe
păcătoşi „fără lege.” Luca 18:13, 14; 19:5–9; Ioan 5:8, 14; 8:10, 11.
b. Când un păcătos este îndreptăţit sau iertat, ce schimbare are loc
în inima şi viaţa sa? 2 Corinteni 5:17–19, 21; Ioan 3:3, 5.
„Când păcătosul pocăit, stând plin de remuşcări înaintea lui Dumnezeu, înţelege ispăşirea făcută de Hristos în locul său, şi acceptă această ispăşire ca pe singura sa speranţă pentru această viaţă cât şi pentru cea viitoare,
păcatele sale sunt iertate. Aceasta este îndreptăţirea prin credinţă. Fiecare
credincios trebuie să-şi supună cu totul voinţa înaintea lui Dumnezeu şi să
rămână într-o stare permanentă de pocăinţă, dovedind credinţă în meritele
ispăşitoare ale Mântuitorului, progresând din putere în putere şi din slavă
în slavă.
Iertarea şi îndreptăţirea sunt unul şi acelaşi lucru. Prin credinţă, credinciosul trece din postura de răsculat, de copil al păcatului şi al lui Satan,
la postura de copil credincios al lui Hristos Isus, nu datorită unei bunătăţi
înnăscute, ci datorită faptului că Hristos îl primeşte ca fiu al Său prin adopţie. Păcătosul primeşte iertarea păcatelor sale deoarece aceste păcate sunt
purtate de către Înlocuitorul şi Garantul Său.” Reflecting Christ, pg. 74.
c. Atunci când Hristos îndreptăţeşte sau iartă pe un păcătos pocăit,
El îi spune „du-te şi nu mai păcătui.” Ce vrea să spună prin
aceasta? Romani 3:20, 31; 7:7; 1 Ioan 3:4.

d. Cum descrie Petru starea unei persoane care este îndreptăţită
sau iertată, aşa cu a fost femeia din Ioan 8:11, dar care uită ultimele cuvinte pe care i le-a spus Hristos? 2 Petru 2:20–22.
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5. SFINŢIREA
a. Poate un păcătos iertat sau îndreptăţit să înceapă o viaţă nouă în
Hristos fără să fie curăţat de păcatele sale şi fără să asculte de
legea lui Dumnezeu? Romani 2:13, 23; 6:1, 2, 22. Când un păcătos
se întoarce la Hristos prin pocăinţă, care sunt cele două lucruri
pe care le face Mântuitorul? 1 Ioan 1:9; 1 Corinteni 6:11.
b. Cu ce scop sunt păcătoşii îndreptăţiţi prin har prin credinţă? Efeseni 2:8–10; Tit 2:11–14.
„Când Hristos lucrează în voi, veţi da pe faţă acelaşi spirit şi veţi face
aceleaşi fapte bune – roade ale neprihănirii, ascultarea.” Calea către Hristos,

pg.63, engl.

c. Cum numeşte Biblia procesul spiritual de curăţire care începe
atunci când un păcătos pocăit este îndreptăţit sau iertat? 1 Tesaloniceni 4:3-5; 2 Tesaloniceni 2:13.
d. Poate cineva să-L vadă pe Domnul fără sfinţire? Matei 5:8; Evrei
12:14.
e. Ce i-a spus Isus femeii după ce a fost îndreptăţită (iertată)? Ioan
8:11. Ce s-ar fi întâmplat dacă şi-ar fi continuat în mod voit viaţa
anterioară de păcat? Evrei 10:26, 27. Cu ce condiţie vor trece credincioşii cu bine de judecata de cercetare? 1 Ioan 1:7; Coloseni
2:6; Romani 2:13.

Vineri

22 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.
2.
3.
4.
5.
24

Ce învăţătură au pierdut evreii în mare măsură din vedere?
Explicaţi Evrei 10:8, 9 cu ajutorul versetelor din Psalmii 40:6-8.
În ce fel este vinovată toată lumea în faţa Lui Dumnezeu?
Ce i-a spus Isus femeii îndreptăţite sau iertate fără lege? Care a fost datoria
ei după ce a primit îndreptăţirea sau iertarea?
Explicaţi legătura dintre îndreptăţire şi sfinţire.
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2011

Lecţia 5

Sabat, 30 iulie 2011

Hristos, singura Cale
„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât
prin Mine.” (Ioan 14:6).
„Hristos este veriga de legătură dintre Dumnezeu şi om.” Harul uiRecomandare pentru studiu: Hristos lumina lumii, pag. 662-668, engl.

Duminică

24 iulie

1. SINGURA CALE
a. Ce a descoperit Hristos ca fiind singura cale de acces la Dumnezeu Tatăl? Ioan 14:6. Care este adevăratul crez al tuturor creştinilor cu privire la acest punct? Fapte 4:12; 1 Timotei 2:5.
„Nu sunt multe căi spre ceruri. Nimeni nu-şi poate alege propriul
drum….[Hristos] a fost calea pe vremea lui Adam, atunci când Abel a adus
înaintea lui Dumnezeu sângele mielului înjunghiat care reprezenta sângele
Mântuitorului. Hristos a fost calea prin care patriarhii şi profeţii au fost
mântuiţi. El este singura cale prin care putem avea acces la Dumnezeu.”

Hristos lumina lumii, pg. 663, engl.

b. Ce responsabilităţi aşază Dumnezeu asupra acelora care ştiu
care este calea spre mântuire? Faptele Apostolilor 17:16; 18:26;
1 Corinteni 2:2.
„Dumnezeu Se bazează pe cei care ştiu calea pentru a o arăta şi celorlalţi. El a încredinţat oamenilor comoara adevărului Său…. Evlavia interioară se va da pe faţă prin acţiunile exterioare. Avem nevoie de acel caracter
care va arăta altora că am învăţat la şcoala lui Hristos şi copiem modelul
care ne-a fost dat. Vrem o inimă care nu se umflă de mândrie, o minte care
nu se concentrează pe sine. Fiecare ar trebui să aibă o dorinţă permanentă de a aduce binecuvântarea asupra altora. Dumnezeu remarcă eforturile
noastre umile; ele sunt preţioase în ochii Săi.” Mărturii, vol.5, pg. 568, engl.
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mitor al lui Dumnezeu, pg. 85, engl.

Luni

25 iulie

2. SINGURUL VINDECĂTOR
a. În ce fel Şi-a exprimat Hristos dragostea pentru fiinţele omeneşti? Ioan 10:14, 15.
„Sufletul care s-a predat pe sine lui Hristos este mai preţios în ochii Săi
decât întreaga lume. Mântuitorul ar fi trecut prin agonia calvarului chiar
şi numai pentru ca o singură persoană să fie mântuită în împărăţia Sa. El
nu-l va părăsi niciodată pe cel pentru care a murit. El îi va prinde cu tărie
pe urmaşii Săi atât timp cât ei nu vor alege să-L părăsească.” Hristos lumina

lumii, pg. 483, engl.

b. Ce lecţie a vrut Hristos să-i înveţe pe copiii lui Israel prin şarpele de aramă ridicat în pustie? Ioan 3:14, 15; 12:32.
„Înălţarea şarpelui de aramă urma să-l înveţe pe Israel o lecţie importantă. Ei nu puteau să scape singuri de efectul mortal al otrăvii din rănile
lor. Doar Dumnezeu putea să-i vindece. Însă lor li se cerea să-şi arate credinţa în măsura luată de El. Ei trebuia să privească pentru a trăi. Dumnezeu primea credinţa lor, şi, ei îşi dovedeau credinţa privind la şarpe. Ei ştiau că şarpele în sine era lipsit de putere, dar el era un simbol al lui Hristos.”

Patriarhi şi profeţi, pg. 430, engl.

c. Cum a accentuat Ieremia incapacitatea noastră de a ne mântui
singuri? Ieremia 13:23.
d. În ce fel a repetat Hristos aceeaşi lecţie în timp ce era pe pământ?
Ioan 15:5 (ultima parte).
„Noi avem nevoie de Hristos în fiecare moment. Avem nevoie să privim în sus şi să studiem caracterul Său. Ce ar fi făcut Hristos dacă ar fi fost
în locul meu? – ar trebui să fie măsura în împlinirea datoriei noastre…
Cuvântul descoperit este fotografia pe care o avem cu Hristos. Lumea
poate fi scoasă din sufletul nostru doar umplând sufletul cu Hristos.” The

Upward Look, pg. 258.
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3. SINGURUL VINDECĂTOR (CONTINUARE)

„Sunt mii cei care suferă astăzi de boli fizice…. Povara păcatului, cu
tulburările aduse şi dorinţele neîmplinite, stă la temelia bolilor lor. Ei nu
vor putea găsi eliberare până nu vor veni la Cel care vindecă sufletul. Pacea pe care doar El poate s-o dea, va transmite vigoare minţii şi va vindeca
trupul.” Hristos lumina lumii, pg. 270, engl.
„Domnul Isus Hristos va vindeca infirmităţile şi slăbiciunile noastre.
Suntem proprietatea Lui. Suntem ai Lui prin creaţie şi răscumpărare. Cu
toţii trebuie să fim uniţi în El. El este singura sursă a vindecării noastre.
Orice putere de refacere vine de la El. El a deschis un izvor ‘locuitorilor
Ierusalimului pentru păcat şi necurăţie’. El ne face fiecăruia invitaţia să venim şi să fim vindecaţi; şi să bem din apa vieţii. Să nu avem încredere în
noi înşine, ci în Isus.” The Upward Look, pg. 141.
b. Ce solie, predicată de Isaia înainte de captivitatea asiriană, şi-a
găsit o a doua aplicare în zilele lui Hristos? Isaia 6:9-11; Matei
13:13-15. În ce fel se aplică aceasta şi în zilele noastre?
„Fariseii pretindeau că sunt sănătoşi din punct de vedere spiritual şi,
în consecinţă, nu aveau nevoie de medic, în timp ce îi priveau pe vameşi
şi pe neamuri ca pierind din cauza bolilor sufletului. În consecinţă, nu era
lucrarea Sa de medic să meargă chiar la clasa care avea nevoie de ajutorul
Său?
Însă, deşi fariseii aveau o opinie atât de bună despre ei înşişi, ei se aflau
de fapt într-o stare mai rea decât cei pe care îi dispreţuiau.” Hristos lumina

lumii, pg. 275, engl.

„Acelaşi spirit care exista pe vremea lui Hristos există şi astăzi. Mântuitorul este forţat să reţină binecuvântările pe care tânjeşte să le reverse,
din cauza dispreţului arătat de oamenii care dovedesc prin vieţile lor că
resping orice avertisment, orice rugăminte şi orice efort făcut pentru mântuirea lor. Ei nu cunosc ziua cercării lor. Ei dispreţuiesc dovezile lucrării lui
Dumnezeu şi, istoria se repetă.” The Paulson Collection, pg. 11.
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a. Ce profeţie care indica spre Mesia cel făgăduit au ignorat conducătorii poporului? Isaia 53:3-5; Matei 9:11, 13. De cine depind în
întregime sufletele bolnave de păcat pentru a fi vindecate? Psalmii 103:2, 3; 147:3.

Miercuri

27 iulie

4. SINGURA TEMELIE A PĂCII
a. De ce este Hristos singurul care poate da pacea? Isaia 9:6; Ioan 14:27.
„[Ioan 14:27 citat] Aceasta nu este pacea care decurge din conformarea
cu lumea. Hristos nu a dobândit niciodată pacea prin compromis cu răul.
Pacea pe care Hristos a lăsat-o ucenicilor Săi este mai degrabă una interioară decât una exterioară şi ea urma să rămână cu martorii Săi prin conflicte
şi încercări.” Istoria faptelor apostolilor, pg. 84, engl.
b. Înainte a de avea pace cu noi înşine trebuie să avem pace cu
Dumnezeu. În ce fel? Romani 5:1.
„Hristos este ‘Prinţul Păcii’ (Isaia 9:6), şi este misiunea Lui aceea de a
restaura pe pământ şi în cer pacea pe care a distrus-o păcatul. [Romani 5:1
citat.] Oricine consimte să renunţe la păcat şi să-şi deschidă inima la dragostea lui Hristos, devine un părtaş al acestei păci cereşti.
Nu există o altă temelie pentru pace în afară de aceasta. Harul lui Hristos, primit în inimă, îmblânzeşte ura; face să înceteze lupta şi umple sufletul
cu dragoste. Cel care are pace cu Dumnezeu şi cu semenii săi nu poate fi nefericit. În inima sa nu se va afla invidie; bănuielile nu-şi vor găsi locul acolo;
ura nu va putea exista.” Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pg. 27, 28, engl.
c. În ce fel este evanghelia atât o solie de pace cât şi o sabie? Luca
2:13, 14; Matei 10:34.
„Evanghelia este o solie a păcii. Creştinismul este un sistem care, dacă
ar fi primit şi împlinit, ar răspândi pace, armonie şi fericire pe tot pământul.
Religia lui Hristos îi va uni într-o frăţietate strânsă pe toţi cei care acceptă
învăţăturile ei. Misiunea lui Hristos a fost aceea de a-i împăca pe oameni
cu Dumnezeu şi, în felul acesta şi pe unii cu alţii. Însă cea mai mare parte a
lumii se află sub stăpânirea lui Satana, cel mai aprig duşman al lui Hristos.
Evanghelia le prezintă acestora principiile vieţii, care sunt cu totul opuse
obiceiurilor şi dorinţelor lor şi ei se ridică la luptă împotriva ei. Ei urăsc curăţia care le descoperă şi le condamnă păcatele, şi ei îi persecută şi distrug
pe aceia care obişnuiesc să stăruie de ei prezentându-le afirmaţiile ei drepte
şi sfinte. Din acest punct de vedere – datorită adevărurilor solemne pe care
le aduce, dând naştere şi la ură şi luptă – evanghelia este numită sabie.”

Marea luptă, pg. 47, engl.
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5. NICI O ALTĂ POSIBILITATE

„[1 Petru 1:18, 19 citat.] Prin această simplă hotărâre de a crede în Dumnezeu, Duhul Sfânt a dat naştere unei vieţi noi în inima ta. Eşti asemenea
unui copil născut în familia lui Dumnezeu şi El te iubeşte la fel ca pe Fiul
Său.” Calea către Hristos, pg. 52, engl.
b. Care este singura condiţie pentru a intra în împărăţia lui Dumnezeu? Matei 5:20. Ce i-a explicat Isus lui Nicodim? Ioan 3:3, 5, 7;
Galateni 6:15. Ce înseamnă să fii născut din Duhul?
„În timp ce vântul în sine nu se poate vedea, el produce efecte care se
văd şi se simt. La fel, lucrarea Duhului asupra sufletului se va da pe faţă
în orice faptă a aceluia care a simţit puterea Sa salvatoare. Când Duhul lui
Dumnezeu pune stăpânire pe inimă, el transformă viaţa. Gândurile păcătoase sunt îndepărtate, faptele rele sunt abandonate; dragostea, umilinţa şi
pacea înlocuiesc mânia, invidia şi lupta. Bucuria ia locul tristeţii şi înfăţişarea reflectă lumina cerului.” Hristos lumina lumii, pg. 173, engl.
c. În ce fel a exprimat Isus acelaşi lucru, dar prin alte cuvinte, întro ocazie diferită? Matei 9:16.
„Viaţa creştinului nu este o modificare sau o îmbunătăţire a celei vechi,
ci este o transformare a firii. Este o moarte faţă de sine şi păcat, este cu totul
o viaţă nouă. Această schimbare poate fi produsă doar prin lucrarea profundă a Duhului Sfânt.” Idem., pg. 172, engl.

Vineri

29 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.
2.
3.
4.
5.

Cum este posibil accesul la Dumnezeu fără intermediari omeneşti?
Explicaţi cum se armonizează Ioan 15:5 u.p. şi Filipeni 4:13.
Explicaţi Matei 9:11, 12.
Cum se armonizează Matei 10:34 şi Ioan 14:27?
În ce fel pot păcătoşii să devină fii şi fiice ale lui Dumnezeu?

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2011

29

Darul Sabatului Întâi pentru şcolile misionare

a. Care este singura cale prin care păcătoşii pot deveni fii şi fiice ale
lui Dumnezeu? Ioan 1:12, 13; Romani 8:14.

Sabat, 6 august 2011

Darul Sabatului Întâi
pentru şcolile misionare
Unde sunt bărbaţii şi
femeile care să „înalţe…un
steag pe un munte înalt”
Şcoala Misionară din Ucraina
(Isaia 13:2, engl.)? Dumnezeu are nevoie de o armată
de bărbaţi şi femei pregătiţi să sune ultima avertizare către lume. Este nevoie ca lucrători biblici, pastori şi misionari să pătrundă în câmpuri noi. Ei
trebuie să fie pregătiţi înainte să plece ca ambasadori pentru Hristos.
Spiritul Profetic spune că „avem nevoie de o sută de lucrători acolo
unde astăzi avem doar unul. Este o mare lucrare care trebuie făcută înainte
ca împotrivirea satanică să bareze calea şi ca ocaziile prezente de a lucra să
se piardă.” (Counsels on Health, pg. 546).
Pentru a satisface această cerere tot mai mare, şcoli misionare sunt
întemeiate în diferite locuri, cum ar fi: Ambato, Ecuador; Angola in Africa;
şi Vera Cruz, Mexico. Ele au nevoie de sprijin financiar pentru a funcţiona.
Şi şcolile mai vechi au nevoie de ajutor pentru a achita întreţinerea (aşa
cum se întâmplă în cazul şcolii din Haiti) şi alte cheltuieli. Din această cauză, Conferinţa Generală face acest apel special pentru donaţii generoase în
vederea pregătirii misionarilor.
„Ridicaţi stindardul şi fie ca acei care-şi tăgăduiesc eul şi care practică
sacrificiul de sine, cei care-L iubesc pe Dumnezeu şi omenirea, să se alăture
armatei de lucrători. Să vină; să nu se aştepte la o viaţă uşoară, dar să fie
viteji, curajoşi sub greutăţi şi eşecuri.” Mărturii, vol.5, pg. 406, engl.
Vă mulţumim că participaţi la pregătirea tineretului pentru serviciul
Domnului. Dacă sunteţi interesaţi să urmaţi vreuna dintre şcolile noastre
misionare, sau dacă cunoaşteţi vreun tânăr care ar dori să urmeze o şcoală
misionară, vă rugăm să ne scrieţi.
Paul Balbach, Secretar al Conferinţei Generale
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Lecţia 6

Sabat, 6 august 2011

Părtaşi ai naturii divine

Recomandare pentru studiu: Hristos lumina lumii, pg. 172-176, engl.

Duminică

31 iulie

1. SLAVA VECHII DISPENSAŢIUNI
a. Ce ar trebui să învăţăm din modul în care Moise a devenit părtaş
al naturii divine? Exodul 33:18-20; 34:4-8, 28, 35; 2 Corinteni
3:18.
„Mulţi dintre fraţii şi surorile noastre nu-şi dau seama de lucrurile minunate care pot fi descoperite în legea lui Dumnezeu. Ei nu au privit cu
atenţie ceea ce i s-a descoperit lui Moise….
Lui Moise, caracterul lui Dumnezeu i-a fost descoperit ca slava Lui.
Într-un mod asemănător, noi privim slava lui Hristos, privind la caracterul
Său.” Manuscript Releases, vol. 9, pg. 296.
„Lumina care strălucea de pe Calvar, cu nimic mai prejos decât slava
legii lui Dumnezeu, a fost cea care a produs o asemenea strălucire pe faţa
lui Moise.” Patriarhi şi profeţi, pg. 330, engl.
b. De ce a fost poporul înspăimântat de faţa lui Moise? Exodul
34:30.
„[Poporul Israel] nu a putut suporta lumina cerească, aceea care, dacă
ei ar fi fost ascultători de Dumnezeu, i-ar fi umplut de bucurie. În vinovăţie
este teamă. Sufletul fără păcat nu va dori să se ascundă de lumina cerului.”

Ibid.
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„Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, dacă păstrăm până la
sfârşit încrederea nezguduită de la început” (Evrei 3:14).
„În dragostea Sa infinită [Dumnezeu] a acordat oamenilor privilegiul
de a deveni părtaşi ai naturii divine.” Sfaturi pentru isprăvnicie, pg. 23, engl.

Luni

1 august

2. SLAVA NOII DISPENSAŢIUNI
a. În ce fel trebuie să împărtăşim experienţa lui Moise, devenind
părtaşi cu Hristos? Evrei 3:14; Filipeni 2:5; 1 Corinteni 2:16 (ultima parte).
„Slava reflectată pe chipul lui Moise ilustrează binecuvântările ce urmează să fie primite de poporul lui Dumnezeu care păzeşte porunca Lui
prin mijlocirea lui Hristos. Ea dovedeşte faptul că, cu cât comuniunea noastră cu Dumnezeu este mai strânsă, şi cu cât cunoaşterea pe care o avem cu
privire la cerinţele Sale este mai clară, cu atât mai pe deplin ne vom asemăna cu chipul divin şi vom fi mai pregătiţi să devenim părtaşi ai naturii
divine.” Patriarhi şi profeţi, pg. 330, engl.
b. Ce se va întâmpla pe măsură ce vom privi la slava lui Dumnezeu? 2 Corinteni 3:18; 4:6.
„Mii de oameni L-au aşezat pe Domnul înaintea lor şi, privindu-L, au
fost schimbaţi în acelaşi chip.” Parabolele Domnului, pg.133, 134, engl.
„Păcatul este cel care întunecă minţile noastre şi ne slăbeşte înţelegerea.
Pe măsură ce păcatul este scos afară din inimile noastre, lumina cunoştinţei
slavei lui Dumnezeu prin Isus Hristos, explicând cuvântul Său şi reflectându-se de pe feţele noastre, tot mai pe deplin îl va proclama ‘plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie’. (Exodul 34:6).
În lumina Sa vom vedea lumina până când mintea, inima şi sufletul
sunt transformate după chipul sfinţeniei Sale….
Pe măsură ce se stăruieşte asupra bunătăţii Sale, a milei Sale şi a dragostei Sale, înţelegerea adevărului va fi din ce în ce mai clară; dorinţa de
puritate a inimii şi curăţie a gândului va fi tot mai înaltă şi mai sfântă….
Adevărul este atât de întins, de vast, de adânc, de larg, încât eul nu se mai
vede. Inima este înmuiată şi transformată în umilinţă, bunătate şi dragoste.” Mărturii, vol. 8, pag. 322, engl.
c. În ce fel se va vedea această experienţă cu o putere specială în
zilele de pe urmă? Apocalipsa 18:1.
„Servii lui Dumnezeu cu feţele luminate şi strălucind de sfântă consacrare, vor merge în grabă din loc în loc pentru a proclama [marea lucrare a
evangheliei] solia din cer.” Marea luptă, pg. 612, engl.
32

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2011

Marţi

2 august

3. LUCRAREA DUHULUI SFÂNT ÎN NOI

„Duhul Sfânt, Mângâietorul, pe care Isus a spus că urma să-L trimită
în lume, este Cel care schimbă caracterele noastre după chipul lui Hristos; când aceasta se realizează, noi reflectăm, ca într-o oglindă, slava Domnului. Şi anume, caracterul celui care priveşte astfel la Hristos seamănă
foarte mult cu cel al Lui, aşa încât cel care priveşte la el vede caracterul
lui Hristos strălucind ca reflectat într-o oglindă. Imperceptibil pentru noi,
suntem schimbaţi zi de zi de la voinţa şi modul nostru de vieţuire la voinţa
şi modul de vieţuire al lui Hristos, în frumuseţea caracterului Său. Astfel
creştem în Hristos şi reflectăm în mod inconştient chipul Său.” In Heavenly

Places, pg. 337.

b. Ce realizează, cu consimţământul şi cooperarea noastră, Duhul
Sfânt în noi ? Romani 8:11–13; 2 Tesaloniceni 2:13.
„Sfinţirea sufletului prin lucrarea Duhului Sfânt este implantarea naturii lui Hristos în omenesc. Religia evangheliei este Hristos în viaţă – un
principiu viu şi activ. Ea este harul lui Hristos descoperit în caracter şi exprimat în fapte bune. Principiile evangheliei nu pot fi detaşate de nici un
domeniu al vieţii practice. Fiecare domeniu al experienţei şi muncii unui
creştin trebuie să fie o reprezentare a vieţii lui Hristos.” Parabolele Domnului,

pg. 384, engl.

„Lucrarea de dobândire a mântuirii este una de cooperare, o acţiune
comună. Trebuie să existe cooperare între Dumnezeu şi păcătosul pocăit. Aceasta este necesară pentru formarea de principii drepte de caracter.
Omul trebuie să facă eforturi serioase pentru a birui ceea ce-l împiedică să
ajungă la desăvârşire. Însă el este cu totul dependent de Dumnezeu pentru
reuşită. Doar efortul omenesc nu este suficient. Fără ajutorul puterii divine
este inutil. Lucrează şi Dumnezeu şi omul. Împotrivirea la ispită trebuie să
vină de la om, care trebuie să-şi procure puterea de la Dumnezeu.” Istoria

Faptelor Apostolilor, pg. 482, engl.
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a. Daţi exemple practice, arătând modul în care trebuie să contemplăm slava lui Hristos. Coloseni 3:1, 2; Filipeni 4:8. Pe măsură ce
mintea noastră stăruie asupra Domnului, cum lucrează Duhul
Sfânt în noi?

Miercuri

3 august

4. CE ESTE ADEVĂRUL?
a. Care estre adevărul prin care suntem sfinţiţi? Ioan 14:6; 17:17, 19;
Psalmii 119: 142.
„Hristos, caracterul şi lucrarea Sa, este totul în tot în ce priveşte adevărul. El este lanţul pe care sunt prinse nestematele doctrinei. În El se găseşte
întregul sistem al adevărului.
Cei care umblă în ascultare vor şti ce este adevărul…. Pentru a cunoaşte adevărul noi trebuie să fim dispuşi să ascultăm. Cei care iubesc lumea
nu sunt dispuşi să renunţe la planurile lor pentru planurile lui Hristos. Ei
umblă în întuneric, neştiind încotro merg.
Lumina preţioasă a adevărului luminează cărarea oricui o caută.” Înalta

noastră chemare, pg. 16, engl.

Dumnezeu se întinde să prindă mâna credinţei noastre pentru a o îndrepta să se prindă cu putere de divinitatea lui Hristos, pentru ca noi să
ajungem la desăvârşirea de caracter.
Hristos ne-a arătat cum se realizează aceasta. Prin ce mijloace a biruit
El în lupta cu Satan? Prin cuvântul lui Dumnezeu.” Hristos lumina lumii, pg.

123, engl.

b. În ce fel vine Hristos la noi (cu legea lui Dumnezeu sau fără ea)?
Psalmii 40:7,8. Ce cere El de la noi? Luca 11:28; Matei 22:36-40;
Evrei 5:9.
„Legea cere ascultare desăvârşită. ‘Cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte
într-o singură poruncă, se face vinovat de toate’. (Iacov 2:10). Nici una dintre cele zece porunci nu poate fi încălcată fără a-I fi necredincioşi Dumnezeului cerului. Cea mai mică îndepărtare de la cerinţele ei, datorată neglijării
sau încălcării ei cu voia, este păcat; şi fiecare păcat îl lasă pe păcătos pradă
mâniei lui Dumnezeu. Ascultarea a fost singura condiţie prin care vechiul
Israel urma să primească împlinirea făgăduinţelor care-i transformau în
poporul privilegiat al lui Dumnezeu; ascultarea de acea lege va aduce astăzi binecuvântări la fel de mari persoanelor şi naţiunilor după cum ar fi
adus evreilor.
Ascultarea de lege este esenţială, nu doar pentru mântuirea noastră,
ci şi pentru fericirea noastră şi pentru fericirea celor cu care intrăm în contact.” Selected Messages, vol. 1, pg. 218, engl.
34
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5. BIRUINŢĂ ASUPRA LUMII, FirII ŞI DIAVOLULUI

„Nu exista în [Isus] nimic care să răspundă sofismelor Satanei. El nu a
consimţit să păcătuiască. Nici măcar printr-un gând nu a dat curs ispitei. Şi
noi putem face la fel.” Hristos lumina lumii, pg. 123, engl.
b. Uniţi cu Hristos (Ioan 15:4, 1 Ioan 3:24), cu legea lui Dumnezeu
în inimă (Evrei 8:10), în ce fel suntem înarmaţi pentru a ne împotrivi ispitei? Iacov 4:7.
„Omul trebuie să lucreze cu puterea sa omenească, ajutat de puterea
divină a lui Hristos, pentru a se împotrivi şi birui indiferent cu ce preţ. Pe
scurt, omul trebuie să biruiască aşa cum a biruit Hristos. Şi apoi, prin biruinţa care este privilegiul său să o dobândească prin numele atotputernic al
lui Isus, el poate deveni moştenitor al lui Dumnezeu şi împreună moştenitor cu Hristos Isus. Situaţia nu ar sta aşa dacă biruinţa ar fi realizată doar
de către Hristos. Omul trebuie să-şi facă partea lui; el trebuie să biruiască
în dreptul său prin puterea şi harul pe care Hristos i le dă.” Mărturii, vol. 4,
pg. 32, 33, engl.

c. Ce descoperă unirea noastră cu Hristos? Galateni 5:22-25; Romani 8:3, 4. Apoi, ce făgăduinţă ne aparţine? Romani 8:16, 17.
„Acei care biruiesc lumea, firea şi pe diavol vor fi cei care vor avea
onoarea să primească sigiliul viului Dumnezeu.” – Mărturii pentru predicatori,

pg. 445, engl.

Vineri

5 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.
2.
3.
4.

Când şi cum S-a manifestat prezenţa divină prin Moise?
Cum se va repeta experienţa lui Moise în timpul ploii târzii?
Ce arată dacă suntem sau nu plini de Duhul Sfânt?
Unde arată Scriptura că nimeni nu-L poate primi cu adevărat pe
Hristos şi să respingă legea Sa sau să accepte legea Sa cât timp îl
respinge pe El?
5. Ce dovadă îi convinge pe ceilalţi că Duhul lui Hristos locuieşte în noi?
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a. Având legea lui Dumnezeu în inima Sa (Psalmii 40:8; Ioan 15:10),
cum S-a împotrivit Hristos ispititorului? Ioan 14:30.

Lecţia 7

Sabat, 13 august 2011

Hristos este Domn al Sabatului
„Fiul Omului este Domn chiar şi al Sabatului” (Marcu 2:28).
„Deoarece Sabatul este un monument comemorativ al lucrării de
creaţie, el este o dovadă a dragostei şi puterii lui Hristos.” The Faith I Live
By, pg. 32.

Recomandare pentru studiu: Hristos lumina lumii, pg. 281-286.

Duminică

7 august

1. HRISTOS L-A NUMIT „ODIHNA MEA”
a. Pentru cine a făcut Hristos, cel care a adus toate lucrurile la existenţă (Ioan 1:3), Sabatul – doar pentru iudei sau pentru omenire
în general? Genesa 2:1-3; Marcu 2:27.
„Sabatul nu a fost doar pentru Israel, ci pentru întreaga lume. El i-a fost
făcut cunoscut omului în Eden.” Hristos lumina lumii, pg. 283, engl.
„Deoarece Sabatul a fost făcut pentru om, el este ziua Domnului. Ea
aparţine lui Hristos. Deoarece ‘toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic
din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El’ (Ioan 1:3). Întrucât El a făcut toate
lucrurile, El a făcut Sabatul. Prin El a fost pus deoparte ca un monument
comemorativ al lucrării de creaţiune. El indică la El atât ca la Cel care l-a
creat cât şi ca la Cel care L-a sfinţit.” Idem., pg. 288, engl.
b. Cum a numit Hristos odihna de Sabat? Evrei 4:3-5. Pe lângă cele
24 de ore de încetare a muncii, ce ne mai oferă Hristos? Matei
11:28-30; Isaia 11:10.
„Deoarece prin Hristos noi intrăm în odihnă, cerul începe de aici. Noi
răspundem la invitaţia Sa, ‘Veniţi şi învăţaţi de la Mine’, şi prin această
venire noi începem viaţa veşnică. Cerul este o necontenită apropiere de
Dumnezeu prin Hristos. Cu cât rămânem mai mult în cerul de fericire, cu
mult mai multă slavă ni se va descoperi; şi cu cât vom cunoaşte mai mult
despre Dumnezeu, cu atât mai intensă va fi fericirea noastră. Pe măsură
ce umblăm cu Isus în această viaţă, noi putem fi umpluţi cu dragostea Sa,
bucuroşi de prezenţa Sa.” Ibid., pg. 331, engl.
36

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2011

Luni

8 august

2. CE ESTE ODIHNA LUI HRISTOS?
a. Care este jugul lui Hristos (Matei 11:29) care ne dă adevărata
odihnă? Ieremia 6:16; Isaia 48:16-18.
„Dacă Îl vei căuta pe Domnul şi vei fi convertit zilnic; dacă de bună
voie vei fi liber şi vesel în Dumnezeu; dacă vei răspunde la chemarea Sa
din toată inima purtând jugul lui Hristos – jugul ascultării şi slujirii – toate
murmurările tale vor înceta, toate greutăţile tale vor fi îndepărtate, toate
problemele încurcate cu care te confrunţi acum vor fi rezolvate.” Cugetări de

pe Muntele Fericirilor, pg. 101, engl.

„Cel care umblă pe calea poruncilor lui Dumnezeu umblă împreună
cu Hristos şi, în dragostea Sa, inima sa are pace.” Hristos lumina lumii, pg.
331, engl.

b. Botezul este o experienţă interioară a naşterii din nou, întărită
de semnul exterior al cufundării în apă (1 Petru 3:21). Odihna de
Sabat a Domnului este tot o experienţă interioară a sfinţirii întărită de semnul exterior al serbării Sabatului zilei a Şaptea (Ezechiel 20:12). În ambele situaţii, cele două elemente merg împreună. Ce însemnătate are semnul exterior fără experienţa
interioară? Exodul 31:13; 1 Petru 1:15, 16.
„Sabatul este un semn al puterii lui Hristos de a ne face sfinţi. El este
dat tuturor celor pe care Hristos îi sfinţeşte. Ca semn al puterii Sale sfinţitoare, Sabatul le este dat tuturor celor care prin Hristos devin parte a Israelului lui Dumnezeu.” Ibid., pg. 288, engl.
c. Cum ne sfinţeşte Domnul (având consimţământul şi cooperarea
noastră) astfel încât să fim părtaşi ai jugului Său şi ai odihnei
Sale? Ioan 8:32.
„Acei care învaţă blândeţea şi umilinţa de la Isus vor găsi odihnă în a
experimenta lecţiile Lui [de slujire făcută cu credincioşie, seriozitate şi dragoste].” Comentariile Biblice AZS [Comentariile E.G.White], vol. 7, pg. 928, engl.
„Cei care-L cred pe Hristos pe cuvânt şi-şi predau sufletele în grija Sa,
vieţile pentru a fi dirijate de El, vor găsi pacea şi liniştea. Nimic din cele ale
lumii nu-i poate întrista când Isus le dă bucuria prezenţei Sale. În supunere
desăvârşită este pace desăvârşită.” Hristos lumina lumii, pg. 331, engl.
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3. ODIHNA – O INVITAŢIE ZILNICĂ
a. În ce fel accentuează Pavel sfinţirea legată de odihna de Sabat a
lui Hristos? Evrei 4:3-12. „Rămâne, dar, o odihnă de Sabat (în
greacă sabbatismos) pentru poporul lui Dumnezeu” (Evrei 4:9,
RSV). Ce caracterizează această experienţă? Isaia 26:3.
„Viaţa Mântuitorului pe acest pământ, deşi trăită în mijlocul conflictelor, a fost o viaţă de pace. În timp ce duşmani furioşi îl urmăreau constant,
El a spus: ‘Cel ce M-a trimis este cu Mine; Tatăl nu M-a lăsat singur, pentru
că totdeauna fac ce-I este plăcut’. (Ioan 8:29). Nici o furtună a mâniei satanice sau omeneşti nu putea tulbura pacea acelei comuniuni perfecte cu
Dumnezeu. El ne spune: ‘Vă dau pacea Mea’. (Ioan 14:27)
„Ceea ce ne distruge pacea este dragostea de eu. Cât timp eul este viu,
vom sta încontinuu gata să-l păzim de umilire şi insultă; dar când suntem
morţi, şi când viaţa noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, nu ne
vor afecta lipsa de atenţie sau nimicurile, vom fi surzi faţă de ocară şi orbi
faţă de batjocură şi umilinţă.” Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pg. 15, 16, engl.
„Vieţile noastre pot părea să se afle în încurcătură; dar dacă ne vom
încredinţa înţeleptului Meşter Lucrător, El va scoate la iveală modelul vieţii şi caracterul care să fie spre slava Sa. Acel caracter care exprimă slava
– caracterul – lui Hristos va fi primit în Paradisul lui Dumnezeu. Un neam
reînnoit va umbla cu El în alb, căci sunt vrednici.” Hristos lumina lumii, pg. 331,

engl.

b. De ce a părăsit neamul răsculat al evreilor, care L-au provocat pe
Dumnezeu în pustie, odihna lui Dumnezeu? Psalmii 95:7-11. În ce
fel ne avertizează Pavel să nu repetăm exemplul lor? Evrei 3:7-13.
c. Cum explică Pavel sensul cuvintelor „o nouă zi”, numită „astăzi,” în care Domnul, în mila Sa, ne dă o altă ocazie de a ne întoarce la El şi de a ne bucura de odihna Sa? Evrei 4:7, 8.
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4. UN SEMN DE IDENTIFICARE
a. Ce semn urmează să-l identifice pe poporul lui Dumnezeu ca
închinători ai adevăratului Dumnezeu, Creatorul cerului şi al
pământului? Exodul 31:13-17; Ezechiel 20:19, 20.
„Nici o altă instituţie încredinţată evreilor nu a avut tendinţa în aşa
măsură de a-i distinge de naţiunile înconjurătoare cum a avut-o Sabatul. A
fost scopul lui Dumnezeu ca păzirea acestuia să-i distingă ca închinători ai
Săi. El urma să fie un semn al despărţirii lor de idolatrie şi al legăturii lor cu
adevăratul Dumnezeu. Dar pentru a sfinţi Sabatul, oamenii trebuie să fie
ei înşişi sfinţi. Prin credinţă ei trebuie să devină părtaşi ai neprihănirii lui
Hristos. Când lui Israel i s-a dat porunca: ‘Adu-ţi aminte de ziua de odihnă,
ca s-o sfinţeşti,’ Domnul le-a spus de asemenea: ‘Să-Mi fiţi nişte oameni
sfinţi’ (Exodul 20:8; 22:31). Doar în felul acesta putea Sabatul să-i distingă
pe israeliţi ca închinători ai lui Dumnezeu.” Hristos lumina lumii, pg. 283, engl.
„Sabatul este semnul care există între Dumnezeu şi poporul Său; şi noi
trebuie să facem vizibilă supunerea faţă de legea Lui prin serbarea Sabatului. Este semnul care distinge pe poporul lui Dumnezeu de lume.” Comenta-

riile Biblice AZS [Comentariile E.G.White], vol. 7, pg. 949, engl.

b. Ce dovadă avem că acest semn sau sigiliu se găseşte în legea lui
Dumnezeu? Isaia 8:16 (Compară cu Deuteronom 6:6-8; 28:45, 46).
În ce fel este acest verset o chemare la acţiune pentru toţi cei cărora li s-a încredinţat adevărul prezent?
„Solia Domnului către poporul Său este aceea de a înălţa stindardul tot
mai sus. Dacă vom asculta de glasul Său, El va lucra cu noi, şi eforturile noastre vor fi încoronate de succes. Vom primi din înălţime binecuvântări bogate
asupra lucrării noastre şi vom depune o comoară la tronul lui Dumnezeu.
Dacă am şti ce ne stă în faţă nu am fi atât de zăbavnici în lucrarea Domnului. Ne aflăm în timpul cernerii, un timp când orice poate fi cernut va fi
cernut. Domnul nu-i va scuza pe cei care ştiu adevărul dacă ei nu ascultă
de poruncile Lui prin vorbă şi faptă. Dacă nu facem nici un efort să câştigăm suflete pentru Hristos, vom fi traşi la răspundere pentru lucrarea pe
care am fi putut să o facem, dar nu am făcut-o din cauza indolenţei spirituale. Cei care aparţin împărăţiei Domnului trebuie să lucreze cu seriozitate
pentru salvarea de suflete. Ei trebuie să-şi facă partea în a fixa şi sigila legea
între urmaşi.” Mărturii, vol. 6. pg. 331, 332, engl.
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11 august

5. RESTAURAREA SABATULUI LUI HRISTOS PROFETIZATĂ
a. De unde ştim că profeţia din Isaia 56 indică la perioada creştinismului? Când a fost descoperită mântuirea Domnului? 1 Petru
1:5, 10-12. Când a fost descoperită neprihănirea lui Dumnezeu?
Romani 3:21 (compară cu Isaia 56:1).
b. Ce făgăduinţă le-a făcut Hristos tuturor neamurilor ce urmau să
se întoarcă la El şi să serbeze Sabatul? Isaia 56:3-8.
„[Se citează Isaia 56:1, 2, 6, 7] Aceste cuvinte se aplică perioadei creştine,
după cum arată contextul: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu care strânge
pe cei risipiţi ai lui Israel: ‘Voi mai strânge şi alte popoare la cei strânşi acum
din el’ (versetul 8). Aici se prefigurează strângerea neamurilor prin evanghelie. Apoi este pronunţată o binecuvântare asupra celor care cinstesc Sabatul. În acest fel obligativitatea poruncii a patra se prelungeşte dincolo de
crucificarea, învierea şi înălţarea lui Hristos, până la vremea în care slujitorii
Lui vor predica tuturor naţiunilor vestea cea bună.” Marea luptă, pg. 451, engl.
c. Ce altceva a mai spus Hristos, prin Isaia, despre Sabatul Său în dispensaţiunea creştină? Isaia 58:12-14 (comparaţi cu Isaia 61:1-4).
„[Se citează Isaia 58:12-14] Această profeţie se aplică de asemenea la
timpul nostru. Spărtura a fost făcută în legea lui Dumnezeu când Sabatul a
fost schimbat de puterea romană. Dar a venit timpul ca instituţia divină să
fie restatornicită. Spărtura urmează să fie reparată şi temelia multor generaţii să fie înălţată.” Ibid., pg. 453, engl.

Vineri

12 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. În ce fel urmează să primim binecuvântarea odihnei pe care Hristos
a instituit-o?
2. Definiţi aspectele interne şi externe ale odihnei lui Hristos. De ce
trebuie să meargă împreună cele două aspecte? Explicaţi de ce o
încetare de formă a muncii de zi cu zi în ziua a şaptea nu este suficientă pentru ca o persoană să intre în odihna lui Hristos.
3. De ce nu au reuşit să intre în odihna lui Hristos evreii care păzeau
Sabatul cu stricteţe?
4. Care este sigiliul lui Dumnezeu, şi în ce fel este acesta un semn
distinct de identificare?
5. De unde ştim că Isaia 56:1-7 şi 58:13 se aplică astăzi?
40
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Lecţia 8

Sabat, 20 august 2011

Adevărata păzire a Sabatului
restabilită
„De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat” (Matei
12:12).
„ Prin vindecarea mâinii uscate, Isus a condamnat obiceiurile evreilor şi a lăsat ca porunca a patra să rămână aşa cum o dăduse Dumnezeu.” To Be Like Jesus, pg. 145.
Recomandare pentru studiu: Hristos lumina lumii, pg. 287-289, engl.

Duminică

14 august

1. DIFERENŢE IMPORTANTE
a. Ce a spus Hristos despre legea morală pe care El a scris-o pe cele
două table de piatră? Exodul 24:12; Matei 5:17-20; Luca 16:17.
b. În ce fel au dovedit apostolii că aceste Zece Porunci sunt obligatorii în perioada Noului Testament? Romani 3:20, 31; Iacov 2:10-12.
c. Când a fost abolită legea ceremonială, inclusiv sabatele evreieşti
anuale? Galateni 3:1, 4:9, 10; Coloseni 2: 14, 16, 17.
„Ne sunt aduse în faţă doar două legi distincte. Una este legea simbolurilor şi a umbrelor, care s-a întins până la vremea lui Hristos şi care a
încetat când simbolul a întâlnit realitatea în moartea Sa. Cealaltă este legea
lui Iehova şi este la fel de veşnică şi de neschimbat precum tronul Său ceresc. După crucificare, faptul că evreii au continuat să aducă jertfe şi arderi
de tot care prefigurau moartea Sa, reprezenta o tăgăduire a lui Hristos.
Aceasta spunea lumii că aşteptau să le vină un Răscumpărător şi că nu
aveau credinţă în Cel care Şi-a dat viaţa pentru păcatele lumii. Prin urmare
legea ceremonială nu a mai rămas în vigoare de la moartea lui Hristos.” The

Signs of the Times, 29 Iulie 1886.

d. În loc să aparţină „umbrei lucrurilor viitoare” trecătoare (Coloseni 2:17) şi să indice spre viitor, spre ce indică Sabatul zilei a
şaptea din legea morală? Exodul 20:11.
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2. HRISTOS NE-A ÎNVĂŢAT PĂZIREA CORECTĂ
A SABATULUI
a. Ce dovadă avem că Isus a arătat ce înseamnă adevărata păzire a
Sabatului? Luca 13:11-17.
„Hristos obişnuia să-i înveţe pe ucenicii Săi şi pe duşmanii Săi faptul
că slujirea lui Dumnezeu este pe primul loc. Scopul lucrării lui Dumnezeu
în această lume este răscumpărarea omului; în consecinţă, ceea ce este necesar să se facă în Sabat pentru realizarea acestei lucrări, este în armonie cu
legea Sabatului.” Hristos lumina lumii, pg. 285, engl.
b. Ce a vrut să spună Hristos prin: „Tatăl Meu lucrează până acum;
şi Eu, de asemenea, lucrez.”? Ioan 5:17. Unde poate fi văzută
mâna lui Dumnezeu lucrând fără încetare? Genesa 8:22; Matei
5:45; 6:28-30. Ce ar trebui să învăţăm din învăţămintele date de
Hristos fariseilor? Luca 6:7-9.
„Să interzică Dumnezeu soarelui să-şi urmeze cursul în Sabat, să-şi
oprească razele binefăcătoare să nu mai încălzească pământul şi să nu mai
dea hrană vegetaţiei? Trebuie ca sistemul planetar să rămână nemişcat întreaga zi sfântă?...
Dumnezeu nu-Şi poate opri mâna nici măcar pentru o clipă, altfel omul
ar slăbi şi ar muri. Şi omul are o lucrare de făcut în această zi. Necesităţile
vieţii trebuie satisfăcute, bolnavii trebuie îngrijiţi, lipsurile celor în nevoi
trebuie asigurate. Cel care neglijează să uşureze suferinţa în Sabat nu va fi
considerat fără păcat. Ziua sfântă de odihnă a lui Dumnezeu a fost făcută
pentru om, şi faptele de milostenie sunt în perfectă armonie cu scopul său.
Dumnezeu nu doreşte ca făpturile Sale să sufere nici un ceas de dureri dacă
acestea pot fi alinate în ziua de Sabat sau într-o altă zi.
Cerinţele lui Dumnezeu sunt chiar mai mari în ziua Sabatului decât
într-o altă zi. Atunci poporul Său îşi lasă ocupaţiile obişnuite şi-şi petrece
timpul în meditaţie şi închinare. Ei Îi adresează mai multe rugăciuni în
Sabat decât în celelalte zile. Ei solicită atenţia Sa specială. Ei tânjesc după binecuvântările Sale deosebite. Dumnezeu nu aşteaptă să treacă Sabatul înainte de a răspunde la aceste cereri. Lucrarea cerului nu încetează niciodată,
şi oamenii nu ar trebui niciodată să se oprească din facerea de bine. Sabatul
nu este destinat să fie o perioadă de inactivitate nefolositoare.” Ibid., pg. 206,

207, engl.
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3. ÎNVĂŢĂTURILE LUI HRISTOS CONFIRMATE
a. Cum a confirmat Isus învăţăturile Sale cu privire la Sabat când
i-a avertizat pe ucenicii Săi ce locuiau în toată Iudeea? Ce aveau
să-şi amintească aceştia când urmau să fugă? Matei 24:20.
„[Se citează Matei 24:20]… El, Cel care a creat Sabatul, nu l-a desfiinţat,
pironindu-l pe cruce. Sabatul nu a fost anulat şi desfiinţat prin moartea Sa.
La patruzeci de ani după crucificarea Sa, încă era considerat sfânt. Timp de
patruzeci de ani, ucenicii urmau să se roage ca fuga lor să nu fie într-o zi de
Sabat.” Hristos lumina lumii, pg. 630, engl.
b. Ce putem învăţa din modul exemplar în care Hristos a ţinut Sabatul? Matei 12:8-12. Enumeraţi câteva exemple concrete. Isaia
58:13, 14.
„Legea interzice munca de toate zilele în ziua de odihnă a Domnului;
truda pentru câştigarea existenţei trebuie să înceteze; nici un fel de muncă
ce aduce plăcere lumească sau profit nu este legitimă în acea zi; ci, după
cum Dumnezeu Şi-a încetat munca Sa de creaţie, şi S-a odihnit în Sabat şi
l-a binecuvântat, la fel omul trebuie să-şi părăsească ocupaţiile vieţii zilnice
şi să dedice orele sfinte odihnei sănătoase, închinării şi faptelor sfinte.” Ibid,

pg. 207, engl.

„Pentru a sfinţi Sabatul nu este nevoie să ne închidem între ziduri, să
stăm la distanţă de scenele frumoase ale naturii şi de aerul înviorător al
cerului. În nici un caz nu ar trebui să permitem poverilor şi afacerilor să
ne abată minţile de la Sabatul Domnului, care trebuie sfinţit. Nu trebuie să
permitem minţilor noastre să stăruie asupra lucrurilor lumeşti…. Sabatul a
fost făcut pentru om, ca să fie o binecuvântare pentru el, abătându-i mintea
de la munca zilnică la contemplarea bunătăţii şi slavei lui Dumnezeu. Este
necesar ca poporul lui Dumnezeu să se adune, să vorbească despre El, să
schimbe idei şi gânduri legate de adevărurile aflate în cuvântul Său, şi să
dedice o anumită perioadă de timp pentru rugăciune. Însă, aceste perioade, nici măcar în Sabat, nu ar trebui să fie transformate în ceva plictisitor
datorită duratei sau a lipsei de atracţie.
Pentru o anumită perioadă a zilei, toţi ar trebui să aibă ocazia de a
ieşi în aer liber. Cum vor putea copiii primi o mai corectă cunoaştere a lui
Dumnezeu şi cum vor putea fi minţile lor mai adânc impresionate, decât
petrecând o parte din timpul lor în aer liber, nu la joacă, ci în compania
părinţilor lor?” Mărturii, vol. 2, pg. 583, engl.
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4. ÎNVĂŢĂTURILE LUI HRISTOS ŞI PRIMII CREŞTINI
a. Daţi un exemplu din care să reiasă că evreii nu au reuşit să demonstreze acuzaţiile lor false că Isus era călcător al Sabatului.
Matei 26: 59-65.
b. După ce noul legământ a fost pecetluit cu însuşi sângele lui
Hristos (Evrei 9:16, 17), ucenicii au continuat să păzească Sabatul
după lege. Luca 23:56. Există vreo dovadă că, după învierea Sa,
El a schimbat învăţăturile date până atunci cu privire la serbarea
Sabatului după lege? Matei 28:20; Galateni 3:15.
c. Ce doreşte Hristos să ne ofere prin intermediul Sabatului? Ioan
14:27.
„Pentru toţi cei care vor primi Sabatul ca semn al puterii creatoare şi
răscumpărătoare a lui Hristos, acesta va fi o încântare. Văzându-L pe Hristos în el, ei se desfată în El. Sabatul îi îndreaptă spre lucrările creaţiei ca
dovezi ale marii Sale puteri de a răscumpăra. În timp ce readuce în minte
pacea pierdută a Edenului, el ne vorbeşte de pacea care va fi restabilită prin
Mântuitorul.” Hristos lumina lumii, pg. 289, engl.
„Atunci Sabatul este un semn al puterii lui Hristos de a ne sfinţi. Şi el
este dat tuturor celor pe care Hristos îi sfinţeşte. Ca simbol al puterii Sale
sfinţitoare, Sabatul le este dat tuturor celor care prin Hristos devin parte a
Israelului lui Dumnezeu.” Ibid., pg. 288, engl.
d. Ce se spune despre Anania, un conducător al bisericii? Faptele
Apostolilor 22:12. Dacă Pavel nu ar fi păzit Sabatul conform legii
(Faptele Apostolilor 16:13; 25:8), ce nu i s-ar fi permis să facă într-o sinagogă evreiască? Faptele Apostolilor 18:4, 11.

e. Ce i-au învăţat creştinii evrei, mai ales cei convertiţi dintre farisei, pe creştinii convertiţi dintre neamuri? Faptele Apostolilor
15:1-5. După ce apostolii care conduceau lucrarea s-au adunat la
Ierusalim şi au dezbătut problema, ce le-au scris ei convertiţilor
dintre neamuri? Faptele Apostolilor 15:20, 23-29.
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5. SINGURA ZI A DOMNULUI
a. De unde au primit credincioşii învăţături suplimentare legate de
mântuirea lor? Faptele Apostolilor 15:21; 22:19; Matei 23:1-3.
b. Mai puteţi găsi un motiv pentru care Hristos Şi-a instruit ucenicii să continue să ia parte la serviciile din sinagogi? Luca 24:49;
Ioan 16:1-3.
c. În ce zi se închinau atât apostolii cât şi primii creştini care nu
erau evrei? Faptele Apostolilor 13:42-44; 14:1; 16:13; Apocalipsa
1:10.
„Ziua Domnului menţionată de Ioan era Sabatul, ziua în care Iehova se
odihnise după marea lucrare a creaţiei, zi pe care El a binecuvântat-o şi a
sfinţit-o pentru că Se odihnise în ea.” Reflecting Christ, pg. 95.
„Cum putem justifica serbarea primei zile a săptămânii de către majoritatea creştinilor cu numele, atâta timp cât Biblia nu ne prezintă nici o bază
pentru această schimbare nici în preceptele ei nici în exemplul lui Hristos
sau al urmaşilor Săi? Putem justifica aceasta prin faptul că lumea a urmat
mai degrabă tradiţiile omeneşti decât un ‘aşa zice Domnul’. Aceasta este
lucrarea pe care Satan s-a zbătut întotdeauna să o ducă la îndeplinire –
aceea de a-i abate pe oameni de la poruncile lui Dumnezeu la venerarea şi
ascultarea de tradiţiile lumii.” To Be Like Jesus, pg. 161.

Vineri

19 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Explicaţi diferenţa dintre Sabatele pe care Hristos le-a numit „Sabatele Mele” şi sabatele anuale ale iudeilor numite „sabatele voastre”.
2. În ce fel a instruit Hristos cu privire la serbarea Sabatului după
lege? Daţi exemple.
3. În ce fel a restaurat Hristos serbarea corectă a Sabatului?
4. Ce dovezi arată că primii ucenici, apostolii, fariseii convertiţi şi
conducătorii creştini erau păzitori ai Sabatului?
5. Ce descoperă o comparaţie atentă a versetelor din Matei 23:1–3;
Faptele Apostolilor 15:21; 18:4, 11; 22:12, 19?
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Lecţia 9

Sabat, 27 august 2011

Zapisul desfiinţat la cruce
„[Hristos] a şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva
noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce.” (Coloseni 2:14).
„ Cei trei apostoli conducători, … au prezentat problema în faţa
consiliului şi au dobândit din partea tuturor acordul cu privire la decizia de a nu obliga neamurile să ţină legea ceremonială.” Comentariile
Biblice AZŞ [Comentariile E.G.White], vol. 6, pg. 1108, engl.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 363-369, engl.

Duminică

21 august

1. UMBRA SE ÎNTÂLNEŞTE CU REALITATEA
a. De ce a fost „zapisul cu poruncile” scris de Moise valabil doar
până la cruce? Coloseni 2:14, 17.
„Sistemul ceremonial era alcătuit din simboluri care indicau la Hristos,
la jertfa Sa şi la preoţia Sa. Această lege rituală, cu jertfele şi poruncile ei,
urma să fie împlinită de evrei până când simbolul se întâlnea cu realitatea la moartea lui Hristos, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.
Atunci urmau să înceteze toate jertfele. Aceasta este legea pe care Hristos ‘a
luat-o ... pironind-o pe cruce’ (Coloseni 2:14).” Patriarhi şi profeţi, pg. 365, engl.
b. Ce se are în vedere prin poruncile (Efeseni 2:15; Evrei 10:1, 8)
care sunt doar „o umbră a lucrurilor viitoare”? Evrei 9:11, 12;
10:12.
„Jertfa urma să fie o lecţie despre dragostea lui Dumnezeu descoperită
în Hristos – în victima suferindă care murea, care a luat asupra Sa păcatul
de care se făcea vinovat omul, cel nevinovat era făcut păcat pentru noi.”

Selected Messages, vol. 1, pag. 233, engl.
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2. PRIVILEGIAŢI, DAR MÂNDRI

b. După cum prevăzuse Dumnezeu, ce urmau să facă evreii după
luarea în stăpânire a Ţării Promise? Deuteronom 31:16, 29.
c. Care parte a legii lui Moise a creat mai ales duşmănie între evrei
şi neamuri? Numeri 3:38; 16:40; 18:4, 7.
d. În ce fel au înrăutăţit cărturarii şi fariseii problemele prin tradiţiile lor? Matei 23:4. Ce li se cerea oamenilor să facă la înapoierea
din locurile publice pentru a se asigura că orice contaminare datorată contactului cu neamurile era îndepărtată? Marcu 7:1-4.
„Printre legile impuse cu cea mai mare stricteţe era cea a curăţirii ceremoniale. Neglijarea formei care trebuia respectată înainte de a mânca era
considerată un păcat extrem de grav, care trebuia pedepsit atât în lumea
de aici cât şi în cea viitoare; şi distrugerea celui care a încălcat-o era privită
ca o virtute.
Regulile cu privire la curăţire erau nenumărate. O viaţă întreagă aproape nu era suficientă pentru ca o persoană să le înveţe pe toate. Viaţa celor
care încercau să respecte toate cerinţele rabinice era una de luptă îndelungată împotriva pângăririi ceremoniale, un nesfârşit ciclu de spălări şi curăţiri. În timp ce poporul era ocupat cu deosebiri neimportante şi cu legi pe
care Dumnezeu nu le ceruse, atenţia lor se îndepărta de la marile principii
ale legii Sale.” Hristos lumina lumii, pg. 395, 396, engl.
e. Ce pericol există chiar şi astăzi între cei cărora li s-au încredinţat
profeţiile lui Dumnezeu? Luca 18:9-14.
„Fraţilor, când vă umiliţi inimile înaintea lui Dumnezeu, veţi descoperi
că există pericolul fariseismului în fiecare biserică, pericolul de a crede şi a
se ruga asemenea fariseului faţarnic: [Luca 18:11, citat].” Manuscript Releases,
vol. 11, pg. 267, engl.
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Darul Sabatului Întâi pentru o casă de rugăciune în Cahul, Moldova

a. De ce urma ca legea lui Moise să rămână ca o mărturie împotriva
poporului Israel? Deuteronom 31:24-26.

Marţi

23 august

3. ZIDUL DE DESPĂRŢIRE E DĂRÂMAT
a. Ce au declarat Ioan Botezătorul şi Isus despre privilegiul care
urma să fie extins la ne-iudei? Matei 3:9; 8:11, 12; Ioan 1:29.
„Hristos ştia că împărăţia Lui va fi desăvârşită şi se va întinde în toată
lumea. El va lucra ca restaurator şi Duhul Său va birui. Pentru un moment,
El a privit în viitor şi a auzit voci proclamând pe tot pământul: ‘Iată Mielul
lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii’ (Ioan 1:29). În aceşti străini El a văzut garanţia unui seceriş bogat atunci când zidul de despărţire dintre evrei
şi neamuri va fi dărâmat şi toate naţiunile, limbile şi popoarele vor auzi
solia mântuirii…. Moartea Sa apropiată urma să aibă ca rezultat strângerea
neamurilor.” Hristos lumina lumii, pg. 622, engl.
b. Ce explicaţie a dat Petru atunci când a arătat modul în care Dumnezeu i-a deschis mintea cu privire la planul Său faţă de neamuri? Faptele Apostolilor 11:4-12; 15:7-9.
„[Petru] şi-a povestit experienţa cu privire la viziune [cea din Faptele
Apostolilor 10:9-16] şi a accentuat faptul că ea îl avertizează să nu mai ţină
seama de deosebirea dintre tăierea împrejur şi netăierea împrejur şi nici
să nu mai privească neamurile ca necurate.” Istoria Faptelor Apostolilor, pg.141,

engl.

„Exista părerea, susţinută de mulţi, că Dumnezeu a aşezat un zid de
despărţire între evrei şi lumea exterioară; părerea că grija şi dragostea Lui,
retrasă în mare măsură de la restul omenirii, era concentrată asupra lui
Israel. Însă Dumnezeu nu dorise ca poporul Său să construiască un zid
de despărţire între ei şi semenii lor. Inima Dragostei Infinite se îndrepta
spre toţi locuitorii pământului. Deşi ei Îl respinseseră, El încerca în mod
constant să li Se descopere şi să-i facă părtaşi ai dragostei şi harului Său.
Binecuvântările Sale erau revărsate peste poporul ales ca ei să-i poată binecuvânta pe alţii.” Patriarhi şi profeţi, pg. 368, engl.
c. Ce trebuie să ţinem minte permanent noi, credincioşii care preţuim întreita solie îngerească ca pe un adevăr scump? Galateni
3:26-29.
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Miercuri

24 august

a. Ce explicaţie a dat Pavel cu privire la vechea lege care separa pe
evrei de neamuri – o lege care fusese desfiinţată? Efeseni 2:11-19.
Cum a explicat faptul că, prin evanghelie, suntem egali în faţa
lui Dumnezeu? Romani 3:22, 23; 9:24–26, 30.
„Pavel a prezentat marele adevăr al frăţiei umane declarând că Dumnezeu ‘a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată
faţa pământului’ (Faptele Apostolilor 17:26). În faţa lui Dumnezeu toţi sunt
egali, şi fiecare fiinţă umană datorează supunere totală Creatorului.” Istoria

Faptelor Apostolilor, pg. 238, engl.

b. Ce altă învăţătură ceremonială – o învăţătură care era un semn al
neprihănirii şi apartenenţei la naţiunea iudaică – a fost desfiinţată la cruce? Romani 4:9-11; Faptele Apostolilor 15:1, 5, 10, 11.
c. A fost desfiinţată, minimalizată sau schimbată vreuna dintre
cele Zece Porunci ale legii morale scrise de Hristos (Deuteronom
4:13; 9:9, 10)? Matei 5:17–20; 22:36–40; Luca 16:17.
d. Ce ar trebui să învăţăm din modul în care Pavel a descoperit diferenţa dintre evreii care încălcau legea şi creştinii convertiţi
dintre neamuri care respectau legea? Romani 2:23–27; 8:7; 1 Corinteni 7:19.
„Mintea firească este în vrăjmăşie cu Dumnezeu şi se revoltă împotriva
voinţei Sale….
Dacă poporul lui Dumnezeu ar recunoaşte modul în care El lucrează
cu ei şi ar accepta învăţăturile Sale, ei ar găsi o cărare dreaptă sub picioarele
lor şi o lumină care să-i îndrume prin întuneric şi descurajare.” Reflecting

Christ, pg. 64.
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4. DOUĂ SISTEME LEGISLATIVE DISTINCTE

Joi

25 August

5. ATITUDINEA ESTE TOTUL!
a. Explicaţi „scara lui Petru” (2 Petru 1:1-7) - prin care devenim
părtaşi de natură divină – în contrast cu contrafacerea Satanei:
încrederea în sine, îndoiala, lăsarea în voia simţămintelor, apetitul, mândria, compromisul, spiritul de judecată şi, în cele din
urmă, sentimentalismul. Care dintre roade dovedeşte că obiceiul de a judeca a fost înlocuit de dragostea de fraţi şi iubirea de
oameni? Galateni 6:1-3, 10.
„Nu fiţi asemenea fariseilor care erau orbiţi de mândrie spirituală, neprihănire proprie şi încredere în sine, şi care din această cauză au fost lepădaţi de Dumnezeu. De ani de zile primesc învăţături şi avertismente că
acesta este pericolul în care se află poporul nostru.” The Ellen G. White 1888

Materials, pg. 166.

„Nimic nu poate aduce la desăvârşire unitatea în biserică în afară de
răbdarea lui Hristos. Satan poate semăna dezbinare; doar Hristos poate să
reconcilieze elementele care nu se înţeleg. În consecinţă, fiecare suflet să se
aşeze în şcoala lui Hristos şi să înveţe de la Hristos, care spune despre El că
este blând şi smerit cu inima….
Marile adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu sunt atât de clar exprimate
încât nimeni nu trebuie să greşească în înţelegerea lor. Când, ca membri individuali ai bisericii, Îl veţi iubi pe Dumnezeu mai presus de orice şi pe aproapele
ca pe voi înşivă, nu va mai fi nevoie de eforturi stăruitoare pentru unitate deoarece unirea în Hristos va decurge ca un rezultat natural. Urechile nu vor mai
fi deschise la zvonuri care fac rău aproapelui vostru, şi nimeni nu se va ridica
să-l mustre pe aproapele său.” Manuscript Releases, vol. 11, pg. 266, 267.
„Ce mamă şi-a iubit vreodată copilul aşa cum Îşi iubeşte Hristos copiii?
El priveşte caracterele lor pătate cu mai multă amărăciune şi jale decât orice
mamă. El vede răsplata viitoare a oricărei fapte rele. În consecinţă, să se
facă tot ce se poate pentru sufletul neglijat.” – Mărturii, vol. 6, pag. 287, engl.

Vineri

26 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. De ce este greşită încercarea de a amesteca legea ceremonială cu cea
morală?
2. Care lege a dus la duşmănie între evrei şi neamuri; în ce fel au înrăutăţit evreii aceasta prin adăugarea de tradiţii ce împingeau la ură?
3. În ce fel a prezis Hristos faptul că toţi vor avea acces egal la Sine?
4. De ce urma să fie distrus zidul dintre evrei şi neamuri?
5. Ce a confirmat Hristos în opoziţie cu ceea ce a fost pironit pe cruce?
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Sabat, 3 septembrie 2011
Darul Sabatului Întâi
pentru o casă de rugăciune
în Cahul, Moldova
„Oraşul Cahul este aşezat în
partea sudică a Republicii Moldova şi este una dintre cele mai dezvoltate zone din această ţară. Populaţia oraşului Cahul depăşeşte 20.000
de locuitori. În acest oraş se află şcoli
şi o universitate la care vin să studieze
tineri din diferite zone. Aici se află o clinică
naturistă la care vin să se trateze prin metode naturale
mulţi pacienţi din diferite locuri; ţinta noastră este de a le face cunoscută
evanghelia prin predici şi distribuirea de literatură.
Solia reformei a ajuns foarte repede la Cahul. S-a organizat o biserică,
dar pentru că nu exista libertate religioasă în ţară, credincioşii noştri erau
nevoiţi să se întâlnească în case particulare. Odată cu trecerea timpului,
numărul de credincioşi a scăzut. Deoarece acum este din nou libertate religioasă în Moldova, fraţii şi surorile au dorit să profite de această libertate
şi să construiască o casă de adunare. Deşi fondurile erau foarte reduse,
dorinţa era mare.
Când s-a făcut apel la credincioşi pentru rezolvarea acestei probleme,
membrii laici au luat o decizie – ei se „vor scula” şi vor construi. Una dintre
surori a decis să doneze o parte din pământul ei pentru clădirea bisericii.
Prin harul lui Dumnezeu şi ajutorul fraţilor şi surorilor, ei au cumpărat
materiale de construcţie şi au început să zidească. În felul acesta, în 2009,
prin credinţă, fraţii localnici şi prietenii au început să înalţe zidurile şi chiar
au pus acoperişul.
În acest punct noi apelăm la fraţii, surorile şi prietenii care studiază
Lecţiile Şcolii de Sabat pentru ajutor. Când veţi primi acest apel, vă rugăm
să vă împărţiţi resursele financiare şi binecuvântările de care vă bucuraţi
pentru a termina biserica din Cahul.
Vă mulţumim pentru generozitatea dumneavoastră şi pentru ajutorul
dat prin rugăciunile voastre pentru susţinerea lucrării.
Fie ca Domnul să binecuvânteze toate eforturile voastre de a-i ajuta pe
cei din Cahul.
Fraţii şi surorile dumneavoastră din Uniunea Moldova
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Lecţia 10

Sabat, 3 septembrie 2011

Sfânt şi nesfânt
„Ca să puteţi deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este
necurat de ce este curat”(Leviticul 10:10).
„Dumnezeu a dorit să înveţe poporul că ei trebuie să se apropie de
El cu adoraţie şi respect sfânt, şi în modul cum a cerut El. El nu poate
accepta ascultarea incompletă.” Conflict and Courage, pg.100.
Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 359-362, engl.

Duminică

28 august

1. DEOSEBIRE CLARĂ
a. Ce pretindea Dumnezeu de la preoţii vechiului legământ? Leviticul 10:10, 11.
„Dumnezeu a pronunţat un blestem asupra acelora care se depărtează
de la poruncile Lui şi nu fac nici o diferenţă între lucrurile obişnuite şi cele
sfinte…. Să nu se înşele nimeni crezând că o parte a poruncilor lui Dumnezeu nu este esenţială, sau că El va accepta altceva în locul celor pretinse de
El…. Dumnezeu nu a pus în cuvântul Său nici o poruncă de care oamenii
să asculte sau să nu asculte după bunul plac, şi să nu sufere consecinţele.”

Patriarhi şi profeţi, pg. 360, 361, engl.

b. Ce li s-a întâmplat celor doi fii ai lui Aaron care nu au ţinut seama de cerinţa lui Dumnezeu? Leviticul 10:1,2. Ce a făcut ca ei să
nu ţină seama de diferenţa dintre ce este sfânt şi ce este nesfânt?
Leviticul 10:9.
„Nadab şi Abihu nu ar fi comis niciodată păcatul mortal dacă ei nu
s-ar fi îmbătat prin folosirea din abundenţă a vinului…. Minţile lor au devenit confuze şi percepţiile morale s-au tocit, aşa încât ei nu au mai putut
discerne diferenţa dintre ceea ce este sfânt şi ceea ce este de rând.” Ibid., pg.

361, 362.
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Luni

29 august

a. Cât de mare era confuzia între ceea ce este sfânt şi ceea ce nu este
sfânt (dintre lumină şi întuneric, dintre bine şi rău) între conducătorii evrei din zilele lui Isaia, Ieremia şi Ezechiel? Isaia 5:20-24;
Ezechiel 22:26.
b. Explicaţi confuzia în care se aflau conducătorii evrei din timpul lui
Hristos cu privire la ce este bine şi ce este rău. Matei 12:7; 23:1–5,
23–26. În ce fel este aceasta o atitudine des întâlnită astăzi?
„Mustrarea adresată de Hristos fariseilor se aplică acelora care au pierdut din inimă dragostea dintâi. O religie rece, legalistă, niciodată nu va
putea aduce suflete la Hristos, deoarece este o religie fără dragoste şi fără
Hristos. Când postul şi rugăciunea devin un obicei practicat dintr-un spirit
de auto-îndreptăţire, acestea sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu.” Selected

Messages, vol. 1, pg. 388, engl.

c. Ce poruncă a fost dată prin Moise cu privire la cele zece porunci? Deuteronom 6:6-8. Ce ar trebui să înţelegem din modul în
care fariseii au pierdut semnificaţia spirituală a acesteia, punând
în practică o aplicare literară a versetului 8?
„[Se citează Deuteronom 6:8]… Porunca dată lui Moise a fost interpretată astfel încât preceptele Scripturii trebuia să fie purtate de persoană.
Astfel, ele erau scrise pe bucăţi de pergament şi legate, aşa încât să iasă în
evidenţă, la cap şi la încheieturile mâinilor. Aceasta nu a făcut, însă, ca legea lui Dumnezeu să pună asupra minţilor şi inimilor lor o amprentă mai
puternică. Aceste pergamente erau purtate mai degrabă ca nişte semne distinctive care să atragă atenţia. Ele erau purtate cu intenţia de a da purtătorilor un aer de evlavie care să atragă respectul oamenilor. Isus a dat o lovitură
puternică acestei amăgiri deşarte.” Hristos lumina lumii, pg. 612, 613, engl.
„Serviciul ritual era lipsit de orice valoare atât timp cât nu era legat de
Hristos prin credinţă. Nici legea morală nu-şi atinge scopul decât dacă este
înţeleasă în legătură cu Mântuitorul. Hristos arătase în mod repetat că legea Tatălui Său conţinea lucruri mai adânci decât simplele porunci oficiale.
În lege se află întrupat acelaşi principiu care este descoperit în evanghelie.
Legea arată care este datoria omului şi îi arată vina pe care o are. Hristos
este Cel la care trebuie să privească omul pentru iertare şi pentru puterea
de a face ceea ce cere legea.” Ibid., pg. 608, engl.
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2. ORBIRE MARE

Marţi

30 august

3. FĂCÂND DISTINCŢIE ÎNTRE NEpriHĂNIRE ŞI PĂCAT
a. A adus Hristos o religie nouă sau a venit pentru a distruge lucrările lui Satan, cel care provoacă confuzie între bine şi rău? Hristos a susţinut şi întărit obligaţiile morale faţă de Dumnezeu şi
semeni, aşa cum sunt explicate în lege şi profeţi şi precizate în
cele zece porunci, sau a venit să sfarme şi să desfiinţeze aceste
obligaţii morale? Matei 5:17-19; 22:38-40.
„[Citat Marcu 12:30, 31]. Ambele porunci sunt o expresie a principiului
dragostei. Nu se poate ţine prima şi încălca cea de a doua, nici nu se poate
ţine cea de a doua în timp ce prima este încălcată.” Hristos lumina lumii, pg.

607, engl.

c. Deoarece „toată legea şi proorocii” se bazează pe principiile dragostei faţă de Dumnezeu şi omenire, cum defineşte Biblia în
mod clar ce este păcatul? Romani 3:20; 4:15; 7:7; 1 Ioan 3:4. Descrieţi contrastul dintre o persoană care se împotriveşte legii lui
Dumnezeu şi una care i se supune.
„Mulţi afirmă că legea lui Dumnezeu este desfiinţată şi bineînţeles că
vieţile lor sunt pe măsura credinţei lor. Dacă nu există lege, atunci nu există nici călcare de lege, şi, în consecinţă, nu există păcat; căci, păcatul este
călcarea legii.
Mintea firească se află în duşmănie faţă de Dumnezeu şi se răscoală împotriva voinţei Sale. O dată doar să îndepărteze jugul ascultării şi în mod
inconştient alunecă în nelegiuirea păcatului. Păcatul abundă printre cei
care spun vorbe mari despre libertatea religioasă perfectă şi curată. Comportamentul lor este o urâciune înaintea Domnului şi ei sunt conlucrători
cu duşmanul sufletelor. Lumina adevărului descoperit este îndepărtată de
la ei şi frumuseţile sfinţeniei nu sunt pentru ei altceva decât umbre….
Mi s-a arătat că omul nu cunoaşte voia lui Dumnezeu. Nelegiuirile şi
nedreptatea cuprind întreaga sa viaţă. Dar, atunci când Spiritul lui Dumnezeu îi descoperă întreaga însemnătate a legii, ce schimbare are loc în inima
lui! Asemenea lui Belşaţar, el citeşte cu înţelepciune scrisul Celui Atotputernic şi convingerea pune stăpânire asupra sufletului său. Tunetele cuvântului lui Dumnezeu îl trezesc din letargia sa, şi el cere îndurare în numele
lui Isus. Dumnezeu întotdeauna ascultă această cerere umilă cu o ureche
plină de bunăvoinţă. El niciodată nu-l îndepărtează fără a-l mângâia pe cel
care în pocăinţă vine la El.” Mărturii, vol. 4, pg. 13, 14, engl.
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Miercuri

31 august

a. În ce fel i-a mustrat Isus pe conducătorii evrei pentru neascultarea de legea lui Dumnezeu, aşa cum a fost ea explicată în Vechiul Testament? Matei 15:3, 13; 23:23; Ioan 7:19.
„Saducheii se mândriseră că dintre toţi oamenii ei erau cei care ţineau
Scripturile cu cea mai mare stricteţe. Însă, Hristos le-a arătat că ei nu-i cunoscuseră adevărata însemnătate. Acea cunoştinţă trebuie adusă în inimă
prin iluminarea Duhului Sfânt. Cauza confuziei lor în ceea ce priveşte credinţa şi a întunecimii minţii lor sta în necunoaşterea Scripturilor şi a puterii lui Dumnezeu.” Hristos lumina lumii, pg. 605, 606, engl.
b. Cum se considera Pavel pe el şi neprihănirea lui bazată pe lege,
înainte de convertirea lui? Filipeni 3:4-6. Când şi-a dat seama că
era de fapt un călcător al legii? Romani 7:7-9; 8:7; Filipeni 3:7-9.

c. Apoi, după convertirea sa, cum privea Pavel legea? ? Romani
7:10-16. A dat vina pe lege sau pe el însuşi pentru neascultarea
din trecut faţă de preceptele ei? ? Romani 7: 22, 25; 8:1-4.
d. După ce păcătosul pocăit a fost eliberat de condamnarea legii,
este el liber să se întoarcă la viaţa anterioară de păcat deoarece
acum se află sub har? Romani 6:1, 2, 15; Ioan 8:11.
„Prin naşterea din nou inima este adusă în armonie cu Dumnezeu, precum şi cu legea Sa. Când această schimbare măreaţă a avut loc în păcătos,
el a trecut de la moarte la viaţă, de la păcat la sfinţenie, de la călcarea legii
şi răscoală la ascultare şi credincioşie. Vechea viaţă de despărţire faţă de
Dumnezeu s-a sfârşit; viaţa nouă de împăcare [cu Dumnezeu], de credinţă
şi dragoste, a început.” Marea luptă, pg. 468, engl.
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4. BIRUIND RELIGIA FARISEICĂ

Joi

1 septembrie

5. CONVERTIREA
a. Pavel a învăţat că legea îl condamnă pe păcătos. Deci, un păcătos
aflat sub (condamnarea) legii nu se poate aştepta la iertare (îndreptăţire) din partea ei. Galateni 2:16. Să mai continue păcătosul îndreptăţit prin credinţă viaţa de păcat? Galateni 2:17, 18.
„[Arhiamăgitorul] îi determină pe mulţi creştini cu numele, sub pretextul că-I aduc onoare lui Hristos, să-şi exprime dispreţul faţă de legea morală
şi să înveţe pe alţii că preceptele ei pot fi încălcate fără a suferi pedeapsa.
Este datoria fiecărui serv al lui Dumnezeu să se opună cu fermitate şi în
mod decisiv acestor denaturări ale credinţei şi să expună erorile acestora,
fără teamă, prin cuvântul adevărului.” Istoria faptelor apostolilor, pg. 387, engl.
b. După ce Pavel a crescut în Hristos (Galateni 1:11, 12), cum continua el să vadă legea şi profeţii? Faptele Apostolilor 24:14; 28:17.
„Mulţi cred că sunt creştini doar pentru că subscriu unor anumite doctrine teologice. Însă ei nu au adus adevărul în viaţa de zi cu zi. Ei nu l-au
crezut şi nu l-au iubit, de aceea nu au primit puterea şi harul care rezultă
din sfinţirea adevărului. Oamenii pot pretinde că au credinţă în adevăr,
dar dacă aceasta nu-i face sinceri, buni, răbdători, cu mintea orientată spre
cer, ea este un blestem pentru cei care o au şi, prin influenţa lor, ea este un
blestem pentru lume.
Neprihănirea pe care a arătat-o Hristos înseamnă conformarea inimii
şi vieţii faţă de voia descoperită a lui Dumnezeu.” Hristos lumina lumii, pg. 309,

310, engl.

Vineri

2 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. În ce fel suntem avertizaţi să nu credem că Dumnezeu acceptă ascultare parţială?
2. Explicaţi orbirea conducătorilor evrei din timpul lui Hristos.
3. În ce fel se pot pune de acord Matei 22:36-40 şi cele zece porunci?
4. De ce s-a schimbat aprecierea dată de Pavel legii lui Dumnezeu?
5. Ce le lipseşte tuturor celor care cred că o simplă credinţă religioasă
este suficientă?
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Lecţia 11

Sabat, 10 septembrie 2011

Cele două legăminte
„Prin faptul că [Dumnezeu] zice: ‘un nou legământ’, a mărturisit
că cel dintâi este vechi”(Evrei 8:13).
„În timp ce există diferite nivele de dezvoltare şi diferite manifestări ale puterii Sale de a întâmpina nevoile oamenilor din diferite veacuri, lucrarea lui Dumnezeu din toate timpurile a fost la fel.” Educaţia,
pg. 50, engl.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 370-373.

Duminică

4 septembrie

1. LEGĂMÂNTUL CEL VECHI
a. Cine a fost Domnul care a încheiat legământ cu Israel? Maleahi
3:1; Ioan 1:1–3, 14; Faptele Apostolilor 7:37, 38. Cum este numită
legea pe care a scris-o Hristos pe cele două table de piatră? 2 Corinteni 3:3; Galateni 6:2.
„Tatăl a dat lumea în mâinile lui Hristos, ca prin lucrarea Sa de mijlocitor El să-l poată răscumpăra pe om şi să reabiliteze autoritatea şi sfinţenia
legii lui Dumnezeu. Întreaga comunicare dintre cer şi omenirea căzută s-a
realizat prin Hristos.” Patriarhi şi profeţi, pg. 366, engl.
b. În ce fel a fost pecetluit legământul cel vechi, şi pe ce lege se
baza? Exodul 24:3, 7, 8; Evrei 9:18-20.

c. Care era sensul expresiilor „toate cuvintele Domnului” (Exodul
24:3) sau „toate poruncile legii” (Evrei 9:19) referitor la legământul lui Dumnezeu cu poporul Său? Exodul 34:28; Deuteronom
4:13; 9:10.
d. După proclamarea tuturor poruncilor legii ca temelie a legământului (Deuteronom 5:2), a mai adăugat Dumnezeu ceva în plus
faţă de ceea ce scrisese pe tablele de piatră? Deuteronom 5:22.
Avem dreptul să adăugăm sau să scoatem ceva? Deuteronom 4:2.
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Luni

5 septembrie

2. O ASEMĂNARE CLARĂ
a. Are şi noul legământ un sanctuar? Dacă da, unde? Cine a fost
constructorul său? Cine slujeşte ca Mare Preot? Evrei 8:1, 2.
b. Ce mai avea vechiul legământ? Evrei 9:1.
„[Citat Evrei 9:1-5]. Sanctuarul la care se referă Pavel aici, era sanctuarul construit de Moise la porunca lui Dumnezeu ca locuinţă pământească
pentru cel Prea Înalt.” Marea luptă, pg. 411, engl.
c. Comparând cele două legăminte, ce asemănare mai sugerează
Scriptura? Stabileşte aceasta şi o paralelă între serviciile celor
două sanctuare? Evrei 8:5. Este Mijlocitorul ambelor legăminte
acelaşi Mântuitor?
„[În Evrei 8:1, 2] este descoperit sanctuarul noului legământ. Sanctuarul primului legământ a fost ridicat de om, construit de Moise; acesta este
ridicat de Domnul, nu de către om. În sanctuarul acela preoţi pământeşti
îşi îndeplineau slujba; iar în acesta, Hristos, Marele nostru Preot, slujeşte
la dreapta lui Dumnezeu. Un sanctuar a fost pe pământ, celălalt este în
ceruri.” Ibid., pg. 413, engl.
„Mântuitorul prefigurat prin ritualurile şi ceremoniile legii iudaice este
acelaşi care este descoperit de evanghelie. Norii care au învăluit chipul Său
divin s-au dat la o parte; ceaţa şi umbrele au dispărut, şi Isus, Răscumpărătorul lumii, este descoperit deplin. El, Cel care a proclamat legea pe
Sinai şi i-a dat lui Moise preceptele legii ceremoniale, este acelaşi cu Cel
care a rostit Predica de pe Munte. Marile principii ale dragostei lui Dumnezeu, pe care El le-a aşezat ca temelie pentru lege şi profeţi, sunt doar o
repetare a ceea ce spusese El prin Moise către poporul evreu…. Învăţătorul
este acelaşi în ambele dispensaţiuni. Cerinţele lui Dumnezeu sunt aceleaşi.
Principiile guvernării Sale sunt aceleaşi. Pentru că totul vine de la El ‘în
care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare’ (Iacov 1:17).” Patriarhi şi
profeţi, pg. 373, engl.
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Marţi

6 septembrie

3. LEGEA ŞI CELE DOUĂ LEGĂMINTE
a. În vechiul legământ, de unde a primit Moise copia legii lui
Dumnezeu? Exodul 31:18. Unde vedem legea lui Dumnezeu în
noul legământ? Evrei 8:2, 5; 9:3, 4; Apocalipsa 11:19.
b. Unde a scris Dumnezeu legea Sa? Deuteronom 33:2; Exodul
24:12. Ce credeau că pot face evreii plini de îndreptăţire de sine?
Exodul 24:7 (ultima parte); Iosua 24:24. Deoarece nu s-au bazat
pe harul puternic al lui Hristos, cum şi-au arătat ei neputinţa?
Romani 9:31, 32; Psalmii 78:5, 10.
„Deşi legea este sfântă, evreii nu au putut dobândi neprihănirea prin
eforturile lor de a ţine legea.” Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pg. 54, engl.
c. În noul legământ, unde scrie Hristos, prin Duhul Sfânt, legea
lui Dumnezeu? Ieremia 31:31-33 (Evrei 8:10). Doar în ce fel putem asculta cu succes? Ezechiel 36:26, 27; Filipeni 4:13.
„Aceeaşi lege care era săpată pe tablele de piatră este scrisă de Duhul
Sfânt pe tablele inimii. În loc să rătăcim de colo până colo pentru a pune
bazele propriei noastre neprihăniri, noi acceptăm neprihănirea lui Hristos. Sângele Lui ispăşeşte păcatele noastre. Ascultarea Lui este primită în
dreptul nostru. Apoi inima reînnoită prin Duhul Sfânt va produce „roadele
Duhului”. Prin harul lui Hristos noi vom trăi în ascultare de legea lui Dumnezeu scrisă în inimile noastre. Având Duhul lui Hristos, vom trăi cum a
trăit El.” Patriarhi şi profeţi, pg. 372, engl.
„Efortul omenesc este inutil fără putere divină; fără silinţă din partea
omului, efortul divin pentru mulţi este inutil. Pentru a ne însuşi harul lui
Dumnezeu, noi trebuie să ne facem partea. Harul Său ne este dat pentru a
lucra în noi voinţa şi înfăptuirea, dar niciodată ca înlocuitor al eforturilor
noastre….
Cei care merg pe cărarea ascultării vor întâmpina multe obstacole. Influenţe puternice, subtile, pot să-i lege de lume, dar Domnul poate face fără
efect orice factor care lucrează pentru înfrângerea aleşilor Săi; în puterea Sa
ei pot birui orice ispită, pot depăşi orice greutate.” Profeţi şi regi, pg. 487, engl.
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Miercuri

7 septembrie

4. CORTUL MĂRTURIEI
a. De ce a fost numit sanctuarul pământesc „cortul mărturiei” (în
engleză)? Exodul 38:21; Numeri 1:50, 53. Care este „mărturia”?
Exodul 25:16; 31:18; 34:27-29.
b. Ce nume dă Biblia sanctuarului ceresc? Apocalipsa 15:5. Ce conţine „chivotul legământului” (al mărturiei Sale, în engleză) din
sanctuarul ceresc? Apocalipsa 11:19. Care sunt cuvintele legământului lui Dumnezeu? Exodul 34:28; Deuteronom 4:13.
„Din nou, ‘templul lui Dumnezeu a fost deschis’ (Apocalipsa 11:19) şi
[apostolul Ioan] a privit dincolo de perdeaua interioară, la Sfânta Sfintelor.
Aici el a văzut „chivotul legământului” (mărturiei Sale, engl.), reprezentat
prin cufărul sfânt construit de Moise pentru a conţine legea lui Dumnezeu.” Marea luptă, pg. 415, engl.
c. Când Moise a spus: „Cu orice cuvânt care iese din gura Domnului trăieşte omul” (Deuteronom 8:3), la ce s-a referit el în primul
rând? Deuteronom 8:1, 6; 30:14-16.
„Având cuvântul lui Dumnezeu în mână, fiecare fiinţă umană, oricare
i-ar fi partea lui în viaţă, se poate afla în compania pe care o va alege. În
paginile sale, el poate sta de vorbă cu cei mai nobili şi buni membri ai rasei
umane şi poate auzi vocea Celui Veşnic vorbindu-le oamenilor.” Educaţia,

pg. 127, engl.

d. În ce fel a dovedit Isus că El a inspirat cuvintele lui Moise? Matei
4:4 (comparaţi cu Faptele Apostolilor 7:38; 1 Corinteni 10:4, 9).
„Nu printr-un cuvânt sau prin mai multe cuvinte, ci prin orice cuvânt
rostit de Dumnezeu va trăi omul. Nu putem nesocoti nici măcar un cuvânt,
indiferent cât de neînsemnat ni se pare, şi să fim în siguranţă. Nu există nici
o poruncă a legii care să nu fie spre binele şi fericirea omului, atât în viaţa
aceasta, cât şi în cea viitoare.” Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pg. 52, engl.
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8 septembrie

5. TRÂIND PRIN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU
a. Sub noul legământ, ce urmează să facă urmaşii lui Hristos cu
legea lui Dumnezeu (mărturia)? Isaia 8:14-16, 20; 1 Petru 2:6-8.
„Misiunea lui Hristos pe pământ nu a fost aceea de a desfiinţa legea,
ci, prin harul Său, să aducă pe om înapoi la ascultarea de preceptele ei.”

Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pg. 48, engl.

b. În lupta vieţii, ce trebuie să înţelegem cu privire la puterea harului lui Dumnezeu? 1 Corinteni 15:57; 2 Corinteni 12:9, 10.
„Era imposibil pentru cei care îşi slăbiseră odată puterile prin păcat să
împlinească cerinţele lui Dumnezeu; consecinţele şi pedeapsa păcatului se
aflau asupra omenirii, dar Mielul lui Dumnezeu a plătit pedeapsa păcatelor trecute şi va acorda celor care cred în El puterea de a deveni fii ai lui
Dumnezeu, puterea de a asculta de poruncile legii. Prin harul Domnului
nostru Isus Hristos noi putem ieşi biruitori din lupta cu ‘lumea, firea şi
diavolul’. Isus a spus: ‘fără Mine nu puteţi face nimic’; noi depindem zilnic
de El pentru har divin şi pentru ajutor….
Inimile noastre vor fi atât de mişcate de dragostea pe care Hristos a arătat-o faţă de noi, încât nu ne vom putea preocupa cu treburile acestei lumi.
Când Hristos locuieşte în inimă şi avem o înţelegere reală a sacrificiului pe
care El l-a făcut, vom vorbi despre acesta. Vom înţelege ceva despre desăvârşirea legii pe care El a venit să o slăvească şi să-i dea cinste. Privilegiul
de a asculta va părea preţios şi plin de har pentru sufletele noastre.” The

Singns of the Times, 10 februarie 1888.

Vineri

9 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. De cât timp împacă Hristos omenirea cu Dumnezeu?
2. Ce reiese din compararea celor două legăminte (Evrei 9:1)?
3. Ce se vede prin credinţă atunci când comparăm Evrei 9:4 şi Apocalipsa 11:19?
4. De ce merită Cuvântul lui Dumnezeu încrederea noastră?
5. Ce a confirmat Hristos (în Matei 4:4) cu privire la Deuteronom 8:3?
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2011

61

Lecţia 12

Sabat, 17 septembrie 2011

Două lucrări diferite ale legii
„Dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o
întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire”(2 Corinteni 3:9).
„Lui Moise i s-a descoperit semnificaţia simbolurilor şi umbrelor
care indicau spre Hristos. El a înţeles până la sfârşit ce urma să se termine când, la moartea lui Hristos, simbolul a întâlnit realitatea.” The

Review and Herald, 22 aprilie 1902.

Recomandare pentru studiu: Selected Messages, vol. 1, pg. 236-241, engl.

Duminică

11 septembrie

1. SLUJIREA LEVITICĂ ŞI SLUJIREA MORŢII
a. În ce fel se aplică slujba levitică legii lui Dumnezeu – ca o slujbă
spre viaţă sau ca o slujbă spre moarte? 2 Corinteni 3:7.
„Slujirea legii, scrisă şi dăltuită în piatră, era o slujire a morţii. Fără
Hristos, păcătosul rămânea sub blestemul ei, fără speranţă de iertare.” Se-

lected Messages, vol. 1, pg. 237, engl.

b. În ce fel demonstra lucrarea zilnică a preoţilor că păcătosul se
afla sub pedeapsa legii? Deoarece „litera” legii îl „ucidea” pe
păcătos, ce aducea legea ceremonială ca înlocuitor (Galateni
3:19)? Leviticul 5:17-19; Evrei 10:11 (comparaţi cu 2 Corinteni 3:6,
ultima parte).
„Legea lui Dumnezeu, rostită în măreţie înfricoşătoare pe Sinai, este o
proclamaţie care aduce condamnarea păcătosului. Competenţa legii este
aceea de a condamna, căci în ea nu există puterea de a ierta sau de a răscumpăra.” Ibid., pg. 236, 237, engl.
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Luni

12 septembrie

2. DOUĂ PREOŢII: CEA OMENEASCĂ URMATĂ
DE CEA CEREASCĂ
a. Ce s-a sfârşit la cruce – legea lui Dumnezeu sau slava slujirii levitice cu lucrarea pedepsei de moarte exprimată în simboluri? 2
Corinteni 3:7, 11; Evrei 10:1-3.
„După ce Hristos a murit pe cruce ca jertfă pentru păcat, legea ceremonială nu mai avea nici o putere. Până atunci ea a fost legată de legea morală
şi era plină de măreţie. Ea purta în întregimea ei amprenta divinităţii şi exprima sfinţenia, dreptatea şi neprihănirea lui Dumnezeu. Şi dacă lucrarea
sistemului religios care s-a încheiat era aşa de măreaţă, cu cât mai măreaţă
trebuia să fie realitatea, atunci când Hristos a fost arătat, acordând Duhul
Său dătător de viaţă şi sfinţire tuturor celor care cred?” Selected Messages, vol. 1,

pg. 238, engl.

b. La cine şi la descendenţii cui a fost limitată preoţia? Exodul 28:1;
Numeri 16:40. În ce fel au fost puşi în funcţie Aaron şi fiii săi?
Exodul 40:12-15.
c. Deoarece Hristos nu era descendent al lui Aaron şi nici măcar nu
aparţinea seminţiei lui Levi, ce trebuia să se facă cu legea referitoare la preoţie? Evrei 7:28, 19, 12.
d. După rânduiala cui a fost făcut Hristos Marele nostru Preot?
Evrei 7:14-17, 21-26.
„Dumnezeu nu S-a lăsat niciodată fără martori pe pământ. La un moment dat, Melhisedec Îl reprezenta pe Domnul Isus Hristos în persoană pentru a descoperi adevărul cerului şi pentru a transmite legea lui Dumnezeu.
Hristos a fost Cel care a vorbit prin Melhisedec, preotul Dumnezeului
Prea Înalt. Melhisedec nu era Hristos, dar era vocea lui Dumnezeu în lume,
reprezentantul Tatălui.” Comentariile Biblice AZS [Comentariile E.G. White], vol. 1,
pg. 1092, 1093, engl.

e. În scrierile genealogice evreieşti, se găseşte scris ceva cu privire
la strămoşii sau descendenţii lui Melhisedec? Evrei 7:3.
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Marţi

13 septembrie

3. SLUJIREA CREŞTINĂ ŞI SLUJIREA VIEŢII
a. Unde purtăm noi în calitate de credincioşi (slujitori ai noului legământ) „epistola lui Hristos” (legea celor zece porunci) – pe table
de piatră sau pe tablele inimii? 2 Corinteni 3:2, 3; Ieremia 31:33.
b. În ce fel conduce la viaţă slujba neprihănirii (2 Corinteni 3:9)?
2 Corinteni 5:17-21; Romani 8:1-7, 13.
„Legea şi evanghelia sunt în armonie perfectă. Fiecare o înalţă pe cealaltă. În deplina sa măreţie, legea stă faţă în faţă cu conştiinţa, făcând ca
păcătosul să simtă nevoia de Hristos ca jertfă pentru păcat. Evanghelia recunoaşte puterea şi caracterul imuabil al legii. ‘Păcatul nu l-am cunoscut
decât prin Lege’, declară Pavel (Romani 7:7). Simţământul păcatului, adus
în suflet de lege, îl conduce pe păcătos la Mântuitor. În nevoia sa, omul
poate aduce argumentele măreţe asigurate prin crucea de pe Calvar. El
poate solicita neprihănirea lui Hristos; deoarece aceasta este împărţită fiecărui păcătos pocăit.” Selected Messages, vol. 1, pg. 240, 241, engl.
c. Pentru cine s-au deschis uşile căminului lui Hristos? Evrei 3:6;
Maleahi 1:11; Romani 9:24-26.
„Dacă Israel ar fi fost credincios în ceea ce i s-a încredinţat, toate naţiunile pământului s-ar fi împărtăşit din binecuvântările sale. Dar inimile acelora cărora li se încredinţase o cunoştinţă a adevărului mântuitor au rămas
neatinse de nevoile celor din jur. Deoarece s-a pierdut din vedere scopul
lui Dumnezeu, păgânii au ajuns să fie priviţi ca aflându-se dincolo de hotarul milei Sale. Lumina adevărului a fost reţinută şi întunericul a biruit.
Popoarele erau acoperite cu un văl de ignoranţă, dragostea lui Dumnezeu
era puţin cunoscută, rătăcirile şi superstiţiile prosperau.
Aceasta era situaţia pe care a găsit-o Isaia când a fost chemat în lucrarea sa de profet; cu toate acestea el nu s-a descurajat, pentru că îi răsunau
în urechi corurile triumfale de îngeri care înconjurau tronul lui Dumnezeu:
‘Tot pământul este plin de mărirea Lui’ (Isaia 6:3).” Profeţi şi regi, pg. 371, engl.
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Miercuri

14 septembrie

4. CĂMINUL LUI HRISTOS, UN CĂMIN
PENTRU TOATE POPOARELE
a. Care a fost întotdeauna planul lui Dumnezeu pentru fiecare fiinţă umană creată de El cu multă dragoste? 2 Cronici 6:32, 33; Isaia
56:3-7.
„Dumnezeu nu recunoaşte nici un fel de deosebire datorată naţionalităţii, rasei sau castei. El a creat întreaga omenire. Toţi oamenii formează
o familie prin creaţiune, şi sunt cu toţii una prin răscumpărare. Hristos a
venit să dărâme orice zid de despărţire, să deschidă fiecare despărţitură a
curţilor templului, aşa încât fiecare suflet să aibă intrare liberă la Dumnezeu.” Profeţi şi regi, pg. 369, 370, engl.
b. Ce spune Biblia despre credincioşii care formează preoţia Noului Testament? Isaia 61:1-6; 1 Petru 2:5, 9.
„Templul iudaic a fost construit din pietre cioplite fasonate pe munte;
fiecare piatră a fost realizată, cioplită, fasonată şi probată în funcţie de locul
ocupat în templu, înainte de a fi adusă la Ierusalim. Şi după ce au fost aduse pe locul de construcţie, clădirea s-a ridicat fără să se audă vreun sunet de
topor sau ciocan. Această clădire reprezintă Templul spiritual al lui Dumnezeu, care este alcătuit din materiale adunate din toate neamurile, limbile
şi popoarele, din toate clasele, de sus şi de jos, bogaţi şi săraci, învăţaţi sau
neînvăţaţi. Acestea nu sunt materiale moarte care să fie fasonate cu ajutorul
ciocanului şi al dălţii. Ele sunt pietre vii, fasonate prin adevăr în această
lume; şi marele Maestru Constructor, Domnul templului, le ciopleşte şi le
fasonează acum făcându-le potrivite pentru locurile corespunzătoare din
templul spiritual. Când va fi gata, acest templu va fi în întregime desăvârşit.” Mărturii, vol. 9, pg. 180, engl.
c. Cum se construieşte templul spiritual al moştenirii lui Dumnezeu? Efeseni 2:19-22. Care urmează să fie rezultatul acestui mare
proiect?
„Cei care, în spiritul şi dragostea lui Isus, vor deveni una cu El, vor
trăi într-o comuniune strânsă unii cu ceilalţi, legaţi împreună prin corzile preţioase ale dragostei. Atunci, legăturile frăţiei omeneşti nu vor mai fi
întotdeauna încordate, gata ca la orice provocare să se rupă în bucăţi. ‘Voi
toţi sunteţi fraţi’, va fi simţământul fiecărui copil al credinţei. Când urmaşii
lui Hristos sunt una cu El, nu vor exista între ei unii care să fie primii şi alţii
ultimii, nici unii mai respectaţi şi alţii mai puţini importanţi. O comuniune
frăţească binecuvântată îi va lega pe toţi de Hristos într-un devotament
care nu poate fi distrus.” The Review and Herald, 5 octombrie 1897.
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Joi

15 septembrie

5. UN SECERIŞ PROFETIZAT
a. Ce profeţie urmează să se împlinească în curând într-o măsură
bogată? Ioan 10:16.
„Când furtuna persecuţiei va izbucni cu putere asupra noastră, adevăratele oi vor auzi glasul adevăratului Păstor. Prin lepădare de sine vor fi
depuse eforturi pentru a-i salva pe cei pierduţi, şi mulţi dintre cei care s-au
rătăcit de turmă se vor întoarce la Marele Păstor.” Christian Service, pg. 166.
b. Ce le va trezi pe oile credincioase ale lui Hristos aflate în alte
staule? Apocalipsa 18:1, 2, 4. Care este datoria noastră, ţinând
cont de dorinţa adâncă a inimii lui Dumnezeu ca pocăinţa să
atingă pe orice om pierdut în necunoştinţă? 1 Petru 2:9.
„Ar trebui ca membrii bisericilor noastre să facă mai multă lucrare din
casă în casă, dând studii Biblice şi distribuind literatură. Un caracter creştin
se poate forma armonios şi complet doar când agenţii omeneşti consideră
ca un privilegiu să lucreze în mod dezinteresat la proclamarea adevărului
şi la susţinerea prin mijloace a cauzei lui Dumnezeu. Trebuie să semănăm
de-a lungul tuturor apelor, păstrându-ne sufletele în dragostea lui Dumnezeu, lucrând cât timp mai este ziuă şi folosind mijloacele pe care ni le-a
dat Domnul pentru a îndeplini orice datorie care ne solicită.” Lift Him Up,

pg. 312.

Vineri

16 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.
2.
3.
4.

Explicaţi de ce şi în ce fel a fost slujba levitică o slujbă a morţii.
De ce a trebuit schimbată legea preoţiei?
Ce este semnificativ cu privire la preoţia lui Melhisedec?
De ce şi în ce fel este viaţa creştină o lucrare a neprihănirii şi împăciuirii?
5. Care este datoria noastră cu privire la „celelalte oi” ale lui Hristos
care sunt pierdute în Babilon?
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Lecţia 13

Sabat, 24 septembrie 2011

„Orice casă este zidită de cineva, dar Cel ce a zidit toate lucrurile
este Dumnezeu. ”(Evrei 3:4).
„Exactitatea, îndemânarea, tactul, înţelepciunea şi desăvârşirea pe
care [Dumnezeu] le-a cerut la construirea cortului pământesc, le cere
aduse în orice este făcut în serviciul Său.” Mărturii, vol. 7, pg. 142, engl.
Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pg. 703- 721.

Duminică

18 septembrie

1. O LECŢIE PRIMITĂ DE LA ISRAELUL DIN PUSTIE
a. Care sunt cele două nume, legate de construirea cortului întâlnirii, pe care trebuie să le ţinem minte întotdeauna? Evrei 3: 1, 2; 1
Corinteni 10:1-4; Faptele Apostolilor 7:44.
„Moise a fost profetul prin care Dumnezeu a comunicat cu biserica din
pustie; dar, chiar dacă Moise a fost important, mai important decât el este
Fiul lui Dumnezeu, care a construit casa.” Comentariile Biblice AZS [Comentariile E.G.White], vol. 7, pg. 927, engl.
b. În ce fel Şi-a ascuns prezenţa Conducătorul invizibil al lui Israel? Neemia 9:12.
„Prezenţa lui Hristos, ascunsă în stâlpul de nor ziua şi în stâlpul de
foc noaptea, a urmat pe popor [Israel] în rătăcirea lor prin pustie. Îngerul
legământului a venit în numele lui Dumnezeu, în calitate de conducător
invizibil al lui Israel. Fiul lui Dumnezeu este mai mare în casa Lui decât
Moise, mai mare decât cel mai important înger.” Ibid., pg. 927, 928.
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Reconstruirea templului lui David

Luni

19 septembrie

2. DOI CONSTRUCTORI CREDINCIOŞI
a. În ce fel accentuează Biblia credincioşia lui Moise? Numeri 12:7;
Evrei 3:5.
„Succesul în viaţa aceasta, succesul în asigurarea vieţii viitoare, depinde de atenţia conştientă şi meticuloasă acordată lucrurilor mărunte. Desăvârşirea nu este mai puţin evidentă în lucrările mici, decât în lucrările grandioase săvârşite de Dumnezeu. Mâna care a suspendat lumile în spaţiu
este mâna care a modelat cu talent şi delicateţe florile de pe câmp. Şi, după
cum Dumnezeu este desăvârşit în sfera Lui, la fel trebuie să fim şi noi desăvârşiţi în sfera noastră. Edificiul perfect al unui caracter frumos şi puternic
se înalţă prin fapte personale de ascultare faţă de datorie. Credincioşia ar
trebui să caracterizeze vieţile noastre în lucrurile cele mai măreţe la fel ca în
detaliile cele mai mărunte. Integritatea în lucrurile mici, săvârşirea de mici
fapte de credinţă şi de bunătate, vor înveseli cărarea vieţii şi, când lucrarea
noastră pe acest pământ se va sfârşi, se va descoperi că fiecare din micile
îndatoriri săvârşite cu credincioşie, a exercitat o influenţă binefăcătoare – o
influenţă care nu va pieri niciodată.” Patriarhi şi profeţi, pg. 574, engl.
b. Explicaţi modul în care copiii lui Israel împreună cu Moise au
sfârşit construirea casei (cortului întâlnirii) din pustie. Exodul
39:43; 40:33-35.
„Construirea cortului a durat aproximativ o jumătate de an. Când a
fost terminat, Moise a verificat toate lucrările făcute de constructori comparându-le cu modelul care i se descoperise pe munte şi cu indicaţiile primite
de la Dumnezeu. ‘Cum poruncise Domnul, aşa le făcuseră. Şi Moise i-a
binecuvântat’ (Exodul 39:43). Cu un interes plin de nerăbdare s-au strâns
în jur mulţimile lui Israel pentru a privi clădirea sfântă. În timp ce admirau
scena cu mulţumire plină de respect, stâlpul de nor a plutit până deasupra
sanctuarului, a coborât şi l-a învăluit.” Ibid., pg. 349, engl.
c. În ce fel a accentuat Hristos, pe când se afla pe pământ, credincioşia în săvârşirea lucrării care I-a fost încredinţată? Ioan 5:19,
36; 17:4.
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Marţi

20 septembrie

3. CORTUL ÎNTÂLNIRII – UN SIMBOL AL BISERICII
CREŞTINE

„Noi construim pe Hristos ascultând de cuvântul Lui. Nu cel care se
bucură de neprihănire este neprihănit, ci cel care înfăptuieşte neprihănirea. Sfinţenia nu este extaz; ea este rezultatul predării complete în mâna
lui Dumnezeu; ea este împlinirea voinţei Tatălui Ceresc. Când copiii lui
Israel îşi aveau tabăra aşezată la hotarele Ţării Promise, nu era suficient ca
ei să ştie despre Canaan sau să cânte despre Canaan. Doar acestea nu i-ar
fi ajutat să intre în stăpânirea viilor şi livezilor de măslini din ţara binecuvântată. Ei puteau să pună stăpânire pe ea doar ocupând-o, supunându-se
cerinţelor prin exercitarea unei credinţe vii în Dumnezeu, prin strângerea
făgăduinţelor Sale în inima lor în timp ce ascultau de poruncile Lui.
Religia constă în aducerea la îndeplinire a cuvintelor lui Hristos, nu în
a face pentru a câştiga favoarea Sa, ci pentru că, fără nici un merit, am primit darul dragostei Sale. Hristos acordă mântuirea omului nu în virtutea
unei simple mărturisiri, ci în virtutea credinţei care se exprimă prin lucrările neprihănirii. De la urmaşii lui Hristos se aşteaptă să înfăptuiască, nu
doar să vorbească. Prin înfăptuire se construieşte caracterul. ‘Căci toţi cei ce
sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu’ (Romani
8:14). Nu cei ale căror inimi sunt atinse de Duhul, nici cei care din când în
când se supun puterii Sale, ci cei care sunt conduşi de Duhul sunt fii ai lui
Dumnezeu.” Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pg. 149, 150, engl.
b. De ce construieşte Hristos un templu spiritual în această lume?
Faptele Apostolilor 15:16; Efeseni 2:19-22; 1 Petru 2:5, 9.
„Cortul evreiesc a fost un simbol al bisericii creştine…. Biserica de pe
pământ, alcătuită din cei care-i sunt credincioşi şi loiali lui Dumnezeu, este
‘adevăratul templu’, în care Răscumpărătorul îşi face lucrarea….
Acest templu este corpul lui Hristos; El îi strânge pe cei care-l vor alcătui din nord, din sud, din est şi vest…. Un templu sfânt se construieşte din
cei care-L primesc pe Hristos ca Mântuitor personal…. Hristos este preotul
adevăratului templu, marele preot al tuturor celor care cred în El ca Mântuitor personal.” Comentariile Biblice AZS [Comentariile E.G.White], vol. 7, pg. 931, engl.
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a. În ce fel trebuie să construim pe singura temelie sigură? Isaia
28:16; Luca 6:47, 48; 11:28.

Miercuri

21 septembrie

4. UN ÎNDEMN LA CREDINCIOŞIE
a. În ce fel ne îndeamnă Meşterul Constructor să privim neascultarea
evreilor ca pe un avertisment pentru noi? Evrei 3:7, 8. În ce fel merge acest îndemn mână în mână cu avertizarea apostolului din 2
Corinteni 13:5, 6, mai ales atunci când împărtăşim adevărul altora?
„A te cunoaşte pe tine este o cunoaştere importantă. Adevărata cunoaştere de sine conduce la umilinţa care va deschide calea ca Domnul să
lucreze la minte şi să modeleze şi disciplineze caracterul. Nici un învăţător nu poate săvârşi o lucrare corespunzătoare dacă nu păstrează în minte
propriile sale lipsuri şi nu dă la o parte toate planurile care ar putea slăbi
viaţa spirituală. Când învăţătorii sunt dispuşi să dea la o parte lucrurile
neesenţiale spre binele vieţii eterne, atunci se poate spune că îşi lucrează
propria salvare cu frică şi cutremur, şi că ei construiesc cu înţelepciune
pentru veşnicie.” Sfaturi pentru părinţi, învăţători şi elevi, pg. 419, engl.
b. Ce aşteaptă Domnul de la noi astăzi? Ioan 12:35, 36; 1 Tesaloniceni 5:4-8.
„Domnul lucrează în cooperare cu voinţa şi acţiunea fiinţei omeneşti.
Este privilegiul şi datoria fiecărui om să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt,
să creadă în Isus ca Mântuitorul lui personal şi să răspundă cu zel şi nerăbdare la ofertele pline de îndurare pe care El le face. El trebuie să studieze
pentru a crede şi a asculta poruncile divine din Scriptură. El trebuie să-şi
bazeze credinţa nu pe simţăminte, ci pe dovezi şi pe Cuvântul lui Dumnezeu.” Comentariile Biblice AZS [Comentariile E.G.White], vol. 7, pg. 928, engl.
„Astăzi există o permanentă goană după plăceri, o creştere înfricoşătoare a imoralităţii, un dispreţ pentru orice tip de autoritate. Nu doar cei
din lume, ci şi creştinii cu numele sunt conduşi de înclinaţii mai degrabă
decât de datorie. Cuvintele lui Hristos răsună prin veacuri: ‘Vegheaţi şi vă
rugaţi’ (Matei 26:41)…. [Citat 1 Tesaloniceni 5:4, 6]. Semnele timpului ne
arată venirea în curând a Domnului nostru. Chiar este adevărat că sfârşitul
istoriei acestui pământ este aproape? Este adevărat că Hristos este la uşi?
Ne pregătim pentru marea scenă a judecăţii?” The Review and Herald, 20 decem-

brie 1881.
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Joi

22 septembrie

5. UN AVERTISMENT SERIOS

„Hristos era temelia şi viaţa templului. Serviciile sale erau simboluri
ale jertfei Fiului lui Dumnezeu. Preoţia fusese instituită pentru a reprezenta rolul şi lucrarea de mijlocire a lui Hristos. Întregul plan al închinării prin
jertfe era o prefigurare a morţii Mântuitorului pentru răscumpărarea lumii.
Aceste jertfe urmau să fie complet inutile după trecerea marelui eveniment
spre care indicau.
Deoarece organizarea întregului ritual era un simbol al lui Hristos, el
nu mai avea nici un fel de valoare fără El. Când iudeii au pecetluit respingerea lui Hristos prin trimiterea Sa la moarte, ei au respins întreaga semnificaţie a templului şi a serviciilor din el. Sfinţenia sa a dispărut. Era destinat
distrugerii. Din ziua aceea, jertfele şi serviciul legat de ele nu mai aveau
sens. Asemenea jertfei lui Cain, ele nu exprimau credinţă în Mântuitorul.
Prin trimiterea lui Hristos la moarte, iudeii şi-au distrus efectiv templul.”

Hristos lumina lumii, pg. 165, engl.

b. Ce avertisment ar trebui să ne însuşim din greşeala iudeilor?
Psalmii 81:11-13; 1Petru 2:6-8.
„Aveţi grijă să nu se strecoare cumva mulţumirea de sine şi să lucraţi în
propria voastră putere mai degrabă decât în spiritul şi puterea Domnului
vostru.” Ibid., pg. 493, engl.

Vineri

23 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. În ce fel accentuează Biblia credincioşia lui Moise?
2. În ce fel a dat mărturie Isus despre credincioşia Sa în săvârşirea
lucrării lui Dumnezeu?
3. De ce depind succesul în această viaţă şi dobândirea vieţii veşnice?
4. De ce a instituit Hristos o preoţie sfântă şi un templu spiritual în
„pustia” acestei lumi?
5. Ce avertisment, dacă este luat în considerare, ne ajută să nu repetăm greşeala evreilor?
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a. Când şi de ce şi-au pierdut semnificaţia templul iudaic şi serviciile sale? Matei 23:38.

Sugestii pentru ora de studiu din Sabat, după amiaza

Salvat prin har
- cap. 1: Evanghelia lui Hristos
- cap. 2: Condiţia pentru viaţa veşnică
- cap. 3: Legea neschimbătoare a lui Dumnezeu
- cap. 4: Condiţia fiinţelor umane
- cap. 5: Desăvârşirea ambelor naturi ... (prima parte)

August

6
13
20
27

- cap. 5: Desăvârşirea ambelor naturi ... (a II-a parte)
- cap. 6: Singura cale de scăpare (prima parte)
- cap. 6: Singura cale de scăpare (a II-a parte)
- cap. 7: Crucea calvarului

Septembrie

3
10
17
24

- cap. 8: Desăvârşit în Isus Hristos
- cap. 9: Puterea Cuvântului lui Dumnezeu
- cap. 10: Lucrarea Spiritului Sfânt în noi
- cap. 11: Cooperând cu Dumnezeu

Iulie

2
9
16
23
30

Apusul soarelui*) pentru diferite zone ale ţării:
Iulie

1. B: 21:04; CT: 20:53; IS: 21:08; MS: 21:18; SM: 21:31; AR: 21:30;
8. B: 21:02; CT: 20:51; IS: 21:05; MS: 21:16; SM: 21:28; AR: 21:27;
15. B: 20:58; CT: 20:47; IS: 21:01; MS: 21:12; SM: 21:23; AR: 21:23;
22. B: 20:52; CT: 20:41; IS: 20:54; MS: 21:05; SM: 21:17; AR: 21:17;
29. B: 20:45; CT: 20:34; IS: 20:46; MS: 20:57; SM: 21:08; AR: 21:09;
August
5. B: 20:36; CT: 20:25; IS: 20:37; MS: 20:48; SM: 20:58; AR: 21:00;
12. B: 20:26; CT: 20:16; IS: 20:26; MS: 20:37; SM: 20:47; AR: 20:49;
19. B: 20:15; CT: 20:05; IS: 20:14; MS: 20:26; SM: 20:35; AR: 20:38;
26. B: 20:04; CT: 19:53; IS: 20:01; MS: 20:13; SM: 20:22; AR: 20:25;
Septembrie
2. B: 19:51; CT: 19:41; IS: 19:47; MS: 20:00; SM: 20:08; AR: 20:12;
9. B: 19:38; CT: 19:28; IS: 19:34; MS: 19:46; SM: 19:54; AR: 19:59;
16. B: 19:25; CT: 19:15; IS: 19:19; MS: 19:32; SM: 19:40; AR: 19:45;
23. B: 19:12; CT: 19:02; IS: 19:05; MS: 19:18; SM: 19:25; AR: 19:31;
30. B: 18:59; CT: 18:49; IS: 18:51; MS: 19:05; SM: 19:11; AR: 19:20;
*) Apusul de soare a fost indicat folosind site-ul: www.astro-urseanu.ro/rasarit_soare_blank.html

