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Cuvânt înainte

În acest trimestru ne continuãm studiul din cartea lui Ioan. Spiritul
Profeþiei ne spune cã ar fi bine sã studiem zilnic ultimele evenimente din
viaþa lui Hristos pe pãmânt (HLL 58). Acestea sunt relatate în special în
Evanghelia lui Ioan.

Apostolul vorbeºte despre adevãratul Logos ca fiind Isus Hristos,
expresia întrupatã a înþelepciunii divine, a voinþei divine ºi a puterii divine,
prin care calea mântuirii a fost deschisã ºi descoperitã tuturor oamenilor. La
Isus se face referire ca fiind Creatorul tuturor lucrurilor, sursa vieþii, lumina
lumii, manifestarea vie a gândului Tatãlui. Voia lui Dumnezeu „ca toþi sã vinã
la pocãinþã” (2 Petru 3:9), prin lucrarea Duhului Sfânt este de asemenea
scoasã în evidenþã de Ioan, care ne conduce apoi în Ghetsimani, unde a fost
hotãrâtã soarta neamului omenesc.

Unul dintre principalele scopuri ale cãrþii a fost, dupã cum se pare, sã-i
ajute pe acei iudei ºi creºtini iudei care erau rãspândiþi (Ioan 7:35; comparã
cu Iacov 1:1; 1 Petru 1:1) care nu avuseserã contact personal cu Isus ºi
care acumulaserã idei pãgâne, sã cunoascã adevãratul Logos, adevãrata
Luminã. Un alt scop important al scrierii lui Ioan era sã-i pregãteascã pe
creºtini în general sã se confrunte cu unele dintre pericolele care ameninþau
biserica la sfârºitul secolului. Evlavia de la început scãdea (Apocalipsa 2:4)
ºi iubirea de lume câºtiga teren în poporul lui Dumnezeu (1 Ioan 2:15). Un
alt pericol care ameninþa atunci biserica era persecuþia din partea
autoritãþilor  romane.

Nu existã nici o îndoialã cã Evanghelia lui Ioan a fost un mare ajutor
bisericii creºtine de la început; ea a fost un mare ajutor urmaºilor lui Hristos
din toate veacurile ºi este un mare ajutor pentru noi astãzi.

            Departamentul ªcolii de Sabat al Conferinþei Generale
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Sabat, 2 octombrie 2004

Darul Sabatului întâi

pentru Bulgaria

Bulgaria a fost una dintre primele
þãri unde cei credincioºi au acceptat
chemarea Reformei. Situat în regiunea
turbulentã a Balcanilor, în Europa, poporul
bulgar a trebuit sã suporte multe rãzboaie, frãmântãri politice ºi greutãþi.
Recent, Bulgaria a avut de suferit sub conducãtorii ei comuniºti care au
interzis libertatea religioasã ºi au persecutat pe oricine dorea sã urmeze
învãþãturile Cuvântului lui Dumnezeu.

Prin harul lui Dumnezeu situaþia s-a schimbat acum ºi a fost acordatã
poporului libertatea religioasã. Acum, în acest timp de har, fraþii din Câmpul
bulgar fac tot ce pot pentru a împlini însãrcinarea Evangheliei. Pentru o
vreme ei au fost ajutaþi de fraþii din þãrile învecinate: Uniunea Românã ºi
Iugoslavã ºi acum puteþi ajuta ºi dumneavoastrã.

Fraþii au în construcþie douã noi case de rugãciune, care sã satisfacã
cererile numãrului crescând de persoane interesate, care sunt în cãutarea
adevãrului. O casã de adunare se aflã în capitala Sofia ºi cealaltã urmeazã
sã fie situatã în oraºul Gabrovo. Fondurile pe care le dãruiþi în acest dar
special vor fi folosite pentru construirea acestor faruri ºi vor oferi un loc
unde persoanele interesate sã poatã veni ºi sã înveþe despre adevãr într-un
mod ºi mai profund.

Bulgaria a trecut printr-o serie de dificultãþi economice, adaptându-se la
capitalism. Fraþii noºtri au dat mult din puþinul pe care îl au ºi, prin harul lui
Dumnezeu, când darurile din toatã lumea se unesc cu acelea ale
credincioºilor din Bulgaria, Domnul va binecuvânta ºi înmulþi, pentru ca
lucrarea Lui sã fie împlinitã.

Fraþii ºi surorile voastre din Câmpul bulgar
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       Lecþia 1 Sabat, 2 octombrie 2004
s.a. 18:53

Pâinea vieþii

„ªi Isus le-a zis: ‚Eu sunt pâinea vieþii; cine vine la Mine nu va
flãmânzi niciodatã; ºi cine crede în Mine nu va înseta niciodatã.”
(Ioan 6:35).

„Dupã cum din acea pâine [miraculoasã] [marea mulþime] a primit putere
fizicã ºi înviorare, tot astfel puteau primi [ascultãtorii Sãi din sinagogã] de la
Hristos tãrie spiritualã pentru viaþã veºnicã.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 284.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 282-291.

Duminică 26 septembrie

1. ISUS, PÂINEA VIEÞII

a. Ce semn doreau sã vadã evreii ºi ce fapt istoric au menþionat ei
în legãturã cu întrebarea lor? Ioan 6:30,31.

b. Ce a spus Isus cu privire la pâinea din cer? Ioan 6:32,33.

c. Având minþile fixate doar asupra pâinii naturale, fizice, ce
rugãminte I-au adresat ei lui Hristos? Ioan 6:34. Ce explicaþie
le-a dat Isus? Ioan 6:35,36.

d. Care douã fãgãduinþe strâns legate una de alta sunt date acelora
care se identificã cu Hristos? Ioan 6:37-40.

„Din nou Hristos a apelat la acele inimi încãpãþânate: ‚Pe cine vine la Mine
nu-l voi da afarã’ (Ioan 6:37). El a spus cã toþi acei care L-au primit în credinþã
vor avea viaþa veºnicã. Nimeni nu putea fi pierdut. Nu era nevoie ca fariseii ºi
saducheii sã se certe cu privire la viaþa viitoare. Oamenii nu mai trebuiau sã-i
plângã cu deznãdejde pe morþii lor.” – Hristos, Lumina lumii, pg. 284.
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Luni 27 septembrie

2. CRIZA DIN GALILEA

a. Ce efect au avut cuvintele lui Hristos asupra evreilor ºi ce explicaþie
le-a dat Isus cu privire la trupul ºi sângele Sãu? Ioan 6:52-55.

b. Ce înseamnã a mânca ºi a bea sângele Fiului lui Dumnezeu? Ioan
6:56,57; 1 Ioan 3:24; 5:12.

„A mânca trupul ºi a bea sângele lui Hristos înseamnã a-L primi ca
Mântuitor personal, crezând cã El ne iartã pãcatele ºi cã noi suntem
desãvârºiþi în El. Privind iubirea Lui, ocupându-ne de ea, absorbind-o,
devenim pãrtaºi ai naturii Sale.” – Hristos, Lumina lumii , pg.287.

c. Ce au provocat cuvintele lui Hristos între proprii Sãi ucenici?
Ioan 6:60,61,65,66.

d. Ce i-a întrebat Hristos pe cei 12 dupã ce mulþi ucenici L-au
pãrãsit, ºi ce I-a rãspuns Petru? Ioan 6:67-69.

e . Ce poziþie au luat atunci acei ucenici care L-au pãrãsit? 1 Ioan
2:19.

„Când acei ucenici nemulþumiþi au plecat de la Hristos, un alt spirit a pus
stãpânire pe ei. Ei nu puteau vedea nimic atractiv în Acela pe care altãdatã
Îl gãsiserã atât de interesant. Ei au cãutat vrãjmaºii Lui, fiindcã aceºtia erau
în armonie cu spiritul ºi lucrarea lor. Ei au interpretat greºit cuvintele Sale,
au falsificat declaraþiile Sale ºi au pus la îndoialã motivele Sale. Ei ºi-au
susþinut poziþia strângând orice lucru care ar fi putut întors împotriva Lui; ºi
o asemenea indignare a fost stârnitã împotriva Lui de aceste rapoarte false,
încât viaþa Sa era în pericol.”– Hristos, Lumina lumii, pg.290.
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Marţi 28 septembrie

3. LA SÃRBÃTOAREA CORTURILOR

a. Dupã ce membrii familiei lui Isus au încercat sã-L influenþeze
spre rabini (Ioan 7:3-8), ce întrebare a pus El acelor rabini? Ioan
7:19.

„Fraþii [lui Hristos], cum erau numiþi fiii lui Iosif, au luat partea rabinilor.
Ei insistau cã tradiþiile trebuiau urmate ca ºi când ar fi cerinþele lui
Dumnezeu.” – Hristos, Lumina lumii, pg. 60.

„Isus a dat rabinilor o dovadã a divinitãþii Sale, arãtându-le cã le citea
inimile. De la vindecarea din Betesda ei unelteau în vederea omorârii Sale.
Astfel cãlcau ei înºiºi legea pe care pretindeau a o apãra. ‚Nu v-a dat Moise
legea,’ zicea El, ‚ºi totuºi nici unul din voi nu þine legea? De ce cãutaþi sã Mã
omorâþi?’ (Ioan 7:19).”– Ibid., pg. 341.

b. Ce I-au rãspuns învãþãtorii lui Hristos ºi de ce Îl acuzau ei? Ioan
7:20.

c. Cum a rãspuns Isus la insinuãrile josnice ale vrãjmaºilor Sãi?
Ioan 7:21-23.

„La aceastã insinuare [cã faptele Sale minunate erau animate de un
spirit rãu] Hristos nu a luat seama. El a continuat sã arate cã lucrarea Lui de
vindecare la Betesda era în armonie cu legea Sabatului ºi cã era îndreptãþitã
de interpretarea pe care iudeii înºiºi o dãdeau legii. El a zis: ‚Moise v-a dat
tãierea împrejur ºi voi tãiaþi împrejur pe oameni în Sabat (Ioan 7:22).’
Conform legii, fiecare copil trebuia tãiat împrejur în a opta zi. Dacã timpul
rânduit cãdea în Sabat, ritul trebuia îndeplinit atunci. Cu cât mai mult trebuie
sã fie în armonie cu spiritul legii vindecarea unui om în ziua Sabatului’!
(versetul 23).” – Hristos, Lumina lumii, pg. 341.

d. Ce avertisment le-a dat Hristos? Ioan 7:24.
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Miercuri 29 septembrie

4. N-A VORBIT NIMENI CA OMUL ACESTA

a. Când L-au auzit ºi L-au vãzut pe Isus predicând în public, ce au
întrebat unii din popor? Ioan 7:25, 26.

„Mulþi dintre ascultãtorii lui Hristos…erau locuitori ai Ierusalimului ºi
…cãpãtau convingerea cã El era Fiul lui Dumnezeu.” – Hristos, Lumina lumii,

pg. 341.

b. Cu ce cuvinte ºi-au exprimat mulþi credinþa în Isus? Ioan 7:31,40;
Deuteronomul 18:15.

c. Ce a declarat Isus în ultima zi a praznicului ºi ce însemnau aceste
cuvinte? Ioan 7:37-39.

d. Când li s-a spus sã-L aresteze pe Hristos (Ioan 7:45), de ce nu
au executat slujbaºii ordinul? Ioan 7:46.

„În ultima zi a praznicului, aprozii trimiºi de preoþi ºi conducãtori sã-L
aresteze pe Isus, s-au întors fãrã El. Ei au fost întrebaþi cu mânie: ‚De ce nu
L-aþi adus?’ Cu feþe pline de solemnitate, ei au rãspuns: ‚Niciodatã n-a mai
vorbit vreun om ca omul acesta.’ (Ioan 7:45,46).

Inimile lor, aºa împietrite cum erau, au fost topite la cuvintele Lui. În
timp ce El vorbea în curtea templului, ei pândiserã în apropiere, sã prindã
ceva ce ar fi putut fi folosit împotriva Lui. Dar în timp ce ascultau, scopul cu
care fuseserã trimiºi a fost uitat. Ei stãteau ca niºte oameni captivaþi. Hristos
S-a descoperit sufletelor lor. Ei au vãzut aceea ce preoþii ºi conducãtorii nu
voiau sã vadã – omenescul umplut de slava divinitãþii. Ei s-au întors aºa de
plini de acest gând, aºa de impresionaþi de cuvintele Sale, încât la întrebarea:
‚De ce nu L-aþi adus?’ n-au putut rãspunde decât: ‚Niciodatã
n-a vorbit vreun om ca Omul acesta’.” Hristos, Lumina lumii, pg. 344.

„Spiritul care i-a motivat pe acei preoþi ºi conducãtori este încã manifestat
de mulþi care au o înaltã pretenþie de evlavie. Ei refuzã sã cerceteze mãrturia
Scripturilor cu privire la adevãrurile speciale pentru acest timp. Ei indicã spre
numãrul lor, spre bogãþia ºi popularitatea lor, ºi privesc cu dispreþ asupra
susþinãtorilor adevãrului fiindcã sunt puþini, sãraci ºi nepopulari, având o
credinþã care-i desparte de lume.”– Marea luptã, pg. 595,596.
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Joi 30 septembrie

5. „NICI EU NU TE OSÂNDESC”

a. Dupã ce a încercat sã-I întindã o cursã juridicã lui Hristos (Ioan
8:1-5), cum a reacþionat Isus în faþa falsitãþii fariseilor? Ioan 8:6.

b. Ce a fãcut Isus în timp ce fariseii aºteptau verdictul Sãu? Ioan
8:8,9.

c. Cum a procedat Isus cu femeia dupã ce acuzatorii ei au plecat?
Ioan 8:10,11.

„Acuzatorii au fost înfrânþi. Acum, cu haina pretinsei lor sfinþenii smulsã de
pe ei, ei stãteau vinovaþi ºi condamnaþi în prezenþa Puritãþii Infinite. Ei tremurau
ca nu cumva nelegiuirea ascunsã a vieþilor lor sã fie datã pe faþã înaintea mulþimii;
ºi, unul câte unul, cu capetele ºi ochii plecaþi, ei au plecat pe furiº, lãsându-ºi
victima în compania Mântuitorului plin de milã.” – Hristos, Lumina lumii, pg. 345.

d. Cum vor acþiona adevãraþii credincioºi când un creºtin cade în
pãcat? Galateni 6:1,2. Ce vor face adesea credincioºii falºi?

„Nu este urmaºul lui Hristos acela care cu ochii întorºi în altã parte, se
abate de la cei rãtãciþi, lãsându-i sã-ºi urmeze nestingheriþi calea lor
descendentã. Acei care se grãbesc sã-i acuze pe alþii ºi care sunt zeloºi în
a-i trage la rãspundere, sunt adesea mai vinovaþi în vieþile lor decât ei.
Oamenii urãsc pãcãtosul, în timp ce iubesc pãcatul. Hristos urãºte pãcatul,
dar iubeºte pãcãtosul. Acesta va fi spiritul tuturor acelora care-L urmeazã.
Iubirea creºtinã este înceatã la criticã, grãbitã sã recunoascã pocãinþa, gata
sã ierte, sã încurajeze ºi sã-l punã pe cãlãtor pe calea sfinþeniei ºi sã-i
întãreascã paºii pe aceasta.” – Hristos, Lumina lumii, pg. 346.

Vineri 1 octombrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Cum a fost manifestatã prejudecata evreilor împotriva lui Hristos?
2. Ce înseamnã a privi la Isus?
3. Ce spirit au manifestat rabinii faþã de Isus?
4. De ce a atras Isus atenþia ºi respectul oamenilor?
5. Cum procedeazã Isus cu sufletele rãtãcite?
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      Lecþia 2 Sabat, 9 octombrie 2004
s.a. 18:41

Lumina lumii

„Domnul este lumina ºi mântuirea mea; de cine sã mã tem?
Domnul este tãria mea; de cine sã-mi fie fricã?” (Psalmii 27:1).

„Dupã cum prin Hristos fiecare fiinþã  umanã are viaþã, tot astfel, prin El
fiecare suflet primeºte raze de luminã divinã.” – Educaþia, pg.22.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 347-351.

Duminică 3 octombrie

1. LUMINA PROFEÞITÃ

a. Ce descoperã lucrarea lui Hristos în crearea lumii? Geneza 1:1,2;
Ioan 1:1-3.

b. Cum a fãcut Duhul Sfânt referire la Isus prin profetul Isaia? Isaia
49:6.

c. Cum L-a identificat Simeon pe Isus când a fost adus la templu
pentru consacrare? Luca 2:25-33.

„[Luca 2:32 citat.] În aceste cuvinte [Simeon] Îi aplica [lui Hristos] o
profeþie familiarã întregului Israel. Prin profetul Isaia, Duhul Sfânt a declarat:
„Este prea puþin ca sã fii servul Meu pentru a ridica triburile lui Iacob ºi sã
restabileºti pe cei rãmaºi din Israel: Te voi pune de asemenea sã fii o luminã
pentru neamuri, ca sã fii mântuirea Mea pânã la marginile pãmântului’ (Isaia
49:6 R.V.).” – Hristos, Lumina lumii, pg. 348.
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Luni 4 octombrie

2. LUMINA DIN VECHIUL TESTAMENT

a. Cum au fost conduºi copiii lui Israel în pustie? Exodul 13:21,22.

„În manifestarea lui Dumnezeu faþã de poporul Sãu, lumina a fost
întotdeauna un simbol al prezenþei Sale. La cuvântul creator de la început,
lumina a strãlucit din întuneric. Lumina a fost învãluitã în stâlpul de nor ziua
ºi în stâlpul de foc noaptea, conducând marea oºtire a lui Israel.” – Hristos,

Lumina lumii, pg. 345.

b. Cum a arãtat Dumnezeu cã îi ocroteºte pe ai Sãi? Psalmii 105:39;
Isaia 4:5,6.

„Într-unul dintre cele mai frumoase ºi mai mângâietoare pasaje din
profeþia lui Isaia se face referire la stâlpul de nor ºi de foc care reprezintã
grija lui Dumnezeu pentru poporul Sãu în marea luptã finalã cu puterile
rãului.” – Patriarhi ºi profeþi, pg. 319.

c. Cum au reacþionat Moise ºi poporul în faþa luminii divine a lui
Hristos pe Muntele Sinai? Exodul 19:16-18; 20:18,19; Evrei 12:21.

„Aºa de grozave erau semnele prezenþei lui Iehova, încât oºtile lui Israel
se cutremurau de teamã ºi au cãzut cu faþa la pãmânt înaintea Domnului.
Chiar Moise a exclamat: ‚Sunt îngrozit ºi tremur!’ (Evrei 12:21).”– Patriarhi

ºi profeþi, pg. 345.

d. Cum ªi-a manifestat Hristos prezenþa în tabernacol? Exodul
40:3,4,34,35.

e . Ce s-a întâmplat la consacrarea templului construit de Solomon?
2 Cronici 7:1.
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Marţi 5 octombrie

3. LUMINA RESPINSÃ

a. Care a fost reacþia evreilor când a venit Lumina lumii? Ioan 1:11;
8:12,13.

„Fariseilor ºi conducãtorilor [afirmaþia lui Isus: ‚Eu sunt lumina lumii’] le
pãrea o pretenþie arogantã. Ei nu puteau tolera ca un om asemenea lor sã
ridice asemenea pretenþii.” – Hristos, Lumina lumii, pg. 348.

b. Ce declaraþie cuprinzãtoare a fãcut Isus fariseilor necredincioºi?
Ioan 8:14-18.

c. Ce contrast evident a existat între Hristos ºi fariseii necredincioºi?
Ioan 8:19-23.

d. Care urma sã fie consecinþa fatalã a respingerii de cãtre
conducãtorii evrei a lui Hristos? Ioan 8:24; Matei 23:38.

e . Ce altã întrebare I-au pus fariseii lui Isus? Ioan 8:25 (prima
parte). Cu ce intenþie I-au pus ei aceastã întrebare?

„Pãrând sã ignore cuvintele Sale, ei au întrebat: ‘Cine eºti Tu?’ Ei erau
înclinaþi sã-L oblige sã Se declare ca fiind Hristosul. Înfãþiºarea ºi lucrarea
Sa erau într-un contrast atât de mare cu aºteptãrile poporului, încât, dupã
cum credeau vrãjmaºii Sãi rãutãcioºi, un anunþ direct cã El este Mesia, L-ar
fi fãcut sã fie respins ca impostor.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 348.

f. Ce le-a rãspuns Mântuitorul ºi care a fost efectul rãspunsului
Sãu asupra ascultãtorilor sinceri? Ioan 8:25 (ultima parte), 26-30.
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Miercuri 6 octombrie

4. CAPTIVITATE CONTRA LIBERTATE

a. Ce le-a spus Hristos evreilor care L-au acceptat? Ioan 8:31,32.
Cum au reacþionat necredincioºii la cuvintele Sale? Ioan 8:33.

„Dintre ascultãtorii Sãi, mulþi au fost atraºi la El în credinþã, ºi acestora
El le-a spus: ‚Dacã rãmâneþi în cuvântul Meu, sunteþi ucenicii Mei; ºi veþi
cunoaºte adevãrul ºi adevãrul vã va face slobozi’ (Ioan 8:31,32).

Aceste cuvinte i-au ofensat pe farisei. Ignorând faptul cã de multã vreme
naþiunea lor era supusã unui jug strãin, ei au exclamat cu mânie: „Noi suntem
sãmânþa lui Avraam ºi n-am fost niciodatã robii nimãnui; deci cum zici Tu
,veþi fi fãcuþi slobozi’? Isus a privit asupra acestor oameni, sclavii rãutãþii,
ale cãror gânduri erau îndreptate spre rãzbunare ºi le-a rãspuns cu tristeþe:
‚Adevãrat, adevãrat vã spun: ‚Oricine sãvârºeºte pãcat este robul pãcatului’
(versetele 33,34). Ei erau în cea mai rea robie posibilã – conduºi de spiritul
rãului.

Orice suflet care refuzã sã se predea lui Dumnezeu se aflã sub controlul
unei alte puteri. El nu este al lui însuºi. El poate vorbi despre libertate, dar se
aflã în cea mai rea sclavie. Lui nu i se permite sã vadã frumuseþea adevãrului,
fiindcã mintea lui se aflã sub controlul lui Satan. În timp ce se mãguleºte cã
urmeazã dictatul propriei sale judecãþi, el ascultã de voia prinþului
întunericului.”– Hristos, lumina lumii, pg. 349.

b. Descrieþi singurul proces prin care putem fi eliberaþi de pãcat.
Ioan 8:36.

„Hristos a venit sã rupã cãtuºele sclaviei pãcatului de la suflet. ‚De
aceea, dacã Fiul vã va face slobozi, veþi fi cu adevãrat slobozi’ (Ioan 8:36).
‚Legea Duhului de viaþã în Isus Hristos’ ne face ‚liberi de legea pãcatului ºi
a morþii’ (Romani 8:2)…

Singura condiþie cu care este posibilã libertatea omului este aceea de a
deveni una cu Hristos. ‚Adevãrul vã va face slobozi;’ ºi Hristos este
adevãrul. Pãcatul poate triumfa doar prin slãbirea minþii ºi nimicirea libertãþii
sufletului. Supunerea faþã de Dumnezeu este restaurarea fiinþei la adevãrata
slavã ºi demnitate a omului. Legea divinã, cãreia îi suntem aduºi în supunere,
este ‚legea slobozeniei’ (Iacov 2:12).”– Hristos, Lumina lumii, pg. 349.
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Joi 7 octombrie

5. LUMINA EVANGHELIEI LUI HRISTOS

a. Ce înseamnã cuvintele lui Hristos din Ioan 8:12?

„Dumnezeu este luminã ºi în cuvintele: ‚Eu sunt lumina lumii’ (Ioan 8:12),
Hristos ªi-a declarat unitatea Lui cu Dumnezeu ºi relaþia Sa cu întreaga
familie omeneascã. El a fost Acela care a fãcut la început ‚sã strãluceascã
lumina din întuneric’ (2 Corinteni 4:6). El este lumina soarelui, a lunii ºi a
stelelor. El era lumina spiritualã care strãlucise în simbol asupra lui Israel.
Dar lumina nu-i fusese datã doar naþiunii iudaice.”– Hristos, Lumina lumii, pg.
348.

b. Ce a scris Pavel despre luminã? 2 Corinteni 4:6.

„Dupã cum razele de soare pãtrund pânã în cele mai îndepãrtate colþuri
ale pãmântului, tot astfel ºi lumina Soarelui Neprihãnirii strãluceºte asupra
fiecãrui suflet.

,Aceasta era adevãrata luminã, care lumineazã pe orice om care vine în
lume’ (1 Ioan 1:9). Lumea ºi-a avut marii ei învãþãtori, oameni cu un intelect
gigantic ºi spirit cercetãtor, oameni ale cãror cuvinte au stimulat gândirea ºi
au deschis înþelegerii domenii vaste de cunoaºtere; ºi aceºti bãrbaþi au fost
onoraþi ca îndrumãtori ºi binefãcãtori ai neamului lor. Dar existã Unul care
stã mai presus de ei. ‚Tuturor celor ce L-au primit, le-a dat putere sã se facã
fii ai lui Dumnezeu.’ (versetul 12).”– Hristos, Lumina lumii, pg. 348.

Vineri 8 octombrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Cum S-a descoperit Isus poporului Sãu în pustie?
2. Cine a proclamat legea la Sinai?
3. Cum S-a manifestat Isus la consacrarea templului zidit de Solomon?
4. Ce a spus Simeon despre Isus?
5. Cum reacþioneazã cei sinceri la solia lui Hristos?
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      Lecþia 3 Sabat, 16 octombrie 2004
s.a. 18:29

Orbul

„Am venit în aceastã lume, pentru ca cei ce nu vãd sã vadã ºi cei
care vãd sã ajungã orbi.” (Ioan 9:39).

„Nu Dumnezeu este Acela care orbeºte ochii oamenilor sau le
împietreºte inimile. El le trimite luminã pentru corectarea rãtãcirilor lor ºi
pentru a-i conduce în cãi sigure; prin respingerea acestei lumini ochii sunt
orbiþi ºi inima împietritã.”– Hristos, Lumina lumii , pg. 235.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 352-355.

Duminică 10 octombrie

1. SPRE SLAVA LUI DUMNEZEU

a. Ce întrebare I-au pus ucenicii lui Isus când l-au vãzut pe omul ce
s-a nãscut orb? Ioan 9:1,2.

b. Cum a profitat Satana de ideea eronatã pe care o cultivau iudeii
cu privire la suferinþã? Iov 9:34.

„În general evreii credeau cã pãcatul este pedepsit în aceastã viaþã.
Orice suferinþã era consideratã ca pedeapsã pentru vreo facere de rãu, fie
a suferindului însuºi sau a pãrinþilor sãi. Este adevãrat cã orice suferinþã
rezultã din cãlcarea legii lui Dumnezeu, dar acest adevãr a ajuns pervertit.
Satan, autorul pãcatului ºi al tuturor rezultatelor sale i-a condus pe oameni
sã priveascã boala ºi moartea ca venind de la Dumnezeu – ca o pedeapsã
acordatã în mod arbitrar pentru pãcat. Astfel se face cã unul asupra cãruia
venea un mare necaz avea ºi povara suplimentarã de a fi considerat un
mare pãcãtos.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 352.

c. Ce rãspuns al lui Isus a adus luminã asupra acestei idei greºite?
Ioan 9:3-5.

d. Ce a fãcut Hristos pentru a-ªi ilustra poziþia ºi cum a cooperat
orbul cu El? Ioan 9:6,7.
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Luni 11 octombrie

2. REACÞII

a. Care au fost diferitele reacþii ale semenilor orbului? Ioan 9:8-12.

b. La cine l-au dus oamenii pe orb ºi de ce? În ce zi a fost vindecat
el? Ioan 9:13,14.

c. Descrieþi reacþia fariseilor. Ioan 9:15,16.

„ ,De aceea, unii din farisei au zis: Omul acesta nu este de la Dumnezeu,
fiindcã nu þine Sabatul’ (Ioan 9:16). Fariseii sperau sã-L dovedeascã pe Isus
drept pãcãtos ºi astfel cã nu este Mesia. Ei nu ºtiau cã Cel ce-l vindecase pe
orb era Acela care fãcuse Sabatul ºi care-i cunoºtea toate obligaþiile. Ei
pãreau a fi foarte zeloºi pentru respectarea Sabatului, totuºi fãceau chiar în
acea zi planuri sã-L omoare.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 353.

d. Când pãrinþii orbului au fost chemaþi înaintea consiliului, cum au
rãspuns ei la întrebãrile ce le-au fost puse? Ioan 9:18-23.

„Fariseilor le mai rãmãsese o speranþã, ºi aceea era de a-i intimida pe
pãrinþii omului. Cu aparentã sinceritate ei au întrebat: ‘Dar cum de vede
acum?’ (Ioan 19:9). Pãrinþii se temeau sã nu se compromitã; cãci se
declarase cã oricine L-ar recunoaºte pe Isus ca fiind Hristosul avea sã fie
‚dat afarã din sinagogã,’ ceea ce însemna cã avea sã fie exclus din sinagogã
pentru treizeci de zile. În acest timp nici un copil nu putea fi tãiat împrejur ºi
nici un mort nu putea fi bocit în casa celui exclus. Sentinþa era consideratã
ca o mare nenorocire ºi dacã nu reuºea sã aducã pocãinþã, urma o pedeapsã
mult mai mare. Marea lucrare fãcutã pentru fiul lor adusese convingerea
asupra pãrinþilor, totuºi ei au rãspuns: „ªtim cã acesta este fiul nostru ºi cã
s-a nãscut orb: dar cum de vede acum nu ºtim; nici cine i-a deschis ochii;
este în vârstã; întrebaþi-l pe el, el singur poate vorbi despre ce-l priveºte’
(Versetele 20,21). Astfel ei au transferat întreaga responsabilitate de la ei la
fiul lor; fiindcã nu îndrãzneau sã-L mãrturiseascã pe Hristos.”– Hristos,

Lumina lumii, pg. 353,354.
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Marţi 12 octombrie

3. O ÎNTREBARE REÎNNOITÃ

a. Convocându-l pe tânãr pentru a doua oarã, ce au încercat fariseii
sã-l forþeze sã facã? Ioan 9:24.

„Fariseii au vãzut cã fãceau publicitate lucrãrii fãcute de Isus. Ei nu
puteau tãgãdui minunea. Orbul era plin de bucurie ºi recunoºtinþã; el privea
lucrurile minunate ale naturii ºi era umplut de satisfacþie din pricina frumuseþii
cerului ºi pãmântului.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 354.

b. Ce argument de nerespins a prezentat tânãrul? Ioan 9:25.

c. Ce l-au întrebat fariseii din nou pe tânãr? Ioan 9:26. Ce
intenþionau ei sã facã în realitate cu tânãrul?

„Atunci ei l-au întrebat din nou: ‚Ce þi-a fãcut? Cum þi-a deschis ochii?’
(Ioan 9:26). Cu multe cuvinte ei au încercat sã-l aducã în confuzie, aºa încât
sã se creadã amãgit. Satan ºi îngerii sãi rãi erau de partea fariseilor ºi ºi-au
unit energiile ºi subtilitatea cu argumentarea omeneascã pentru a anula
influenþa lui Hristos. Ei au diminuat convingerile care se adânceau în multe
minþi.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 354.

d. Cum le-a rãspuns tânãrul ºi cine i-a stat alãturi ca sã-l inspire?
Ioan 9:27.

„Îngerii lui Dumnezeu erau de asemenea pe teren pentru a-l întãri pe
omul cãruia i se restabilise vederea.

Fariseii nu-ºi dãdeau seama cã aveau de a face cu altcineva decât omul
needucat care se nãscuse orb; ei nu-L cunoºteau pe Acela cu care se luptau.
Lumina divinã strãlucea în cãmãruþele sufletului orbului. Când aceºti ipocriþi
au încercat sã-l facã necredincios, Dumnezeu l-a ajutat sã arate prin vigoarea
ºi exactitatea rãspunsurilor sale cã nu avea sã se lase prins în cursã.”–
Hristos, Lumina lumii, pg. 354.
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Miercuri 13 octombrie

4. ORBIRE CONªTIENTÃ

a. Întrucât n-au fost în stare sã-l amãgeascã pe tânãr, cum l-au tratat
fariseii? Ioan 9:28.

b. Ce ignoranþã au manifestat ei? Ioan 9:29.

c. Ce altceva a mai spus cel ce fusese orb? Ioan 9:30-33.

d. Întrucât ei n-au fost bucuroºi sã accepte dovezile, ce au fãcut
fariseii mânioºi cu tânãrul? Ioan 9:34.

„Omul ºi-a întâmpinat persecutorii pe propriul lor teren. Argumentaþia
lui nu putea fi combãtutã. Fariseii erau uimiþi ºi au tãcut – înlemniþi de
cuvintele sale hotãrâte ºi bine þintite. Pentru câteva momente a fost tãcere.
Apoi preoþii ºi învãþãtorii ºi-au strâns veºmintele în jurul lor ca ºi când s-ar fi
temut de contaminare pe urma contactului cu el; ei ºi-au scuturat þãrâna de
pe picioare ºi i-au aruncat învinuiri – ‚Tu eºti nãscut cu totul în pãcat ºi vii sã
ne înveþi pe noi?’ (Ioan 9:34).  ªi l-au excomunicat.”– Hristos, Lumina lumii,
pg. 354, 355. [Sublinierea autorului].

e . Ce discuþie a purtat tânãrul cu Hristos pe urma excomunicãrii
sale? Ioan 9:35-38.

„La întrebarea Mântuitorului: ‚Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?’ orbul a
rãspuns întrebând: ‚ªi cine este, Doamne, ca sã cred în El?’ ªi Isus i-a spus:
‚L-ai vãzut ºi este Cel ce vorbeºte cu tine’ (Ioan 9:35, 37). Omul s-a aruncat
la picioarele Mântuitorului în închinare. Nu doar vederea lui naturalã fusese
restabilitã, ci ºi ochii înþelegerii sale au fost deschiºi. Hristos a fost descoperit
sufletului sãu ºi el L-a primit ca pe Trimisul lui Dumnezeu.”– Hristos, Lumina

lumii, pg. 355.
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Joi 14 octombrie

5. JUDECAÞI DE LUMINÃ

a. Ce a spus Isus cu privire la rezultatele lucrãrii Sale? Ioan 9:39.

„Un grup de farisei se strânseserã în jur ºi vederea lor a adus în mintea
lui Isus contrastul care a fost manifestat întotdeauna ca efect al cuvintelor ºi
faptelor Sale… Hristos venise sã deschidã ochii orbilor ºi sã dea luminã
celor ce stãteau în întuneric. El Se declarase a fi lumina lumii ºi minunea pe
care tocmai o sãvârºise confirma misiunea Lui. Oamenii care L-au vãzut pe
Mântuitorul la venirea Sa au fost favorizaþi cu o manifestare mai deplinã a
prezenþei divine decât avusese lumea mai înainte. Cunoºtinþa lui Dumnezeu
a fost descoperitã mai pe deplin. Dar în aceastã descoperire, oamenii erau
judecaþi. Caracterul lor a fost probat ºi destinul lor hotãrât.” – Hristos, Lumina

lumii, pg. 355.

b. Cum au reacþionat fariseii la acea declaraþie a lui Isus? Ioan 9:40.
De ce erau ei vinovaþi de propria lor orbire? Ioan 9:41.

„Manifestarea puterii divine, care îi dãduse orbului atât vederea naturalã
cât ºi pe cea spiritualã, îi lãsase pe farisei într-un întuneric încã ºi mai adânc.
Unii dintre ascultãtorii Sãi, simþind cã cuvintele lui Isus li se aplicau, au
întrebat: ‚Doar n-om fi ºi noi orbi?’ Isus le-a rãspuns, ‚Dacã aþi fi orbi, n-aþi
avea pãcat.’ Dacã Dumnezeu ar fi fãcut imposibil ca voi sã vedeþi adevãrul,
ignoranþa voastrã n-ar fi implicat vinovãþie. Dar acum ziceþi: ‚Vedem.’ Vã
credeþi în stare de a vedea ºi respingeþi singurele mijloace prin care puteþi
primi vederea. La toþi cei care ºi-au înþeles nevoia, Hristos a venit cu un
ajutor infinit. Dar fariseii nu au vrut sã-ºi mãrturiseascã nevoia; ei au refuzat
sã vinã la Hristos ºi de aceea au fost lãsaþi în orbie – o orbie pentru care
erau ei înºiºi vinovaþi. Isus a zis: ‚Pãcatul vostru rãmâne’ (Ioan 9:40,41).” –
Hristos, Lumina lumii, pg. 355.

Vineri 15 octombrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Cu privire la ce au încercat fariseii sã-l convingã pe omul care fusese orb?
2. Cine îi folosea pe fariseii necredincioºi?
3. Cine l-a ajutat pe tânãr sã dea rãspunsuri clare ºi convingãtoare?
4. Care este cea mai rea formã de orbire?
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       Lecþia 4 Sabat, 23 octombrie 2004
s.a. 18:17

Pãstorul cel bun

„Eu sunt pãstorul cel bun: pãstorul cel bun îºi dã viaþa pentru
oi.” (Ioan 10:11).

„Hristos este atât uºa cât ºi pãstorul. El intrã prin Sine. Prin propriul Sãu
sacrificiu El devine pãstorul oilor.”– Hristos, Lumina lumii, pg 358.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 357-361.
Calea cãtre Hristos, pg. 17-22.

Duminică 17 octombrie

1. HOÞUL ªI PÃSTORUL

a. Cum a fãcut Isus distincþia între hoþ ºi pãstor ºi ce lecþie spiritualã
ilustra El? Ioan 10:1,2.

„Hristos a aplicat aceste profeþii [referitoare la misiunea pastoralã a lui
Mesia, aºa cum se gãsesc ele în Isaia 40:9-11; Psalmii 23:1 ºi Ezechiel
34:23,16,25,28] la Sine ºi a arãtat contrastul între caracterul Sãu ºi acela al
conducãtorilor din Israel. Fariseii tocmai alungaserã pe unul din staul, fiindcã
îndrãznise sã mãrturiseascã despre puterea lui Hristos. Ei îndepãrtaserã un
suflet pe care Adevãratul Pãstor îl atrãgea la Sine. Prin aceasta ei se
dovediserã ignoranþi cu privire la lucrarea ce le-a fost încredinþatã ºi
nevrednici de misiunea lor de pãstori ai turmei. Isus a prezentat acum
înaintea lor contrastul între ei ºi Bunul Pãstor ºi a indicat la Sine ca la
adevãratul pãzitor al turmei lui Dumnezeu.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 357.

b. Ce relaþie existã între oi ºi pãstorul lor? Ioan 10:3,4.

c. Ce vor face oile înaintea unui strãin? Ioan 10:5.
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Luni 18 octombrie

2. POARTA STAULULUI

a. Cum S-a identificat Isus mai departe ºi cum i-a numit pe fariseii
nepocãiþi? Ioan 10:7-10.

„Hristos este uºa la staulul lui Dumnezeu. Prin aceastã uºã au intrat toþi
copiii Sãi, din cele mai vechi timpuri. În Isus, aºa cum este arãtat ºi prefigurat
în simboluri ºi manifestat în descoperirea profeþilor ºi dezvãluit în lecþiile
date ucenicilor Sãi ºi în minunile fãcute pentru fiii oamenilor, ei L-au vãzut
pe „Mielul lui Dumnezeu, care ridicã pãcatele lumii’ (Ioan 1:29) ºi prin El ei
sunt aduºi în staulul harului Sãu. Mulþi au venit prezentând alte lucruri pentru
credinþa lumii: au fost nãscocite ceremonii ºi sisteme prin care oamenii sperã
sã primeascã îndreptãþirea ºi pacea cu Dumnezeu ºi sã gãseascã astfel
intrare în staulul Sãu. Dar singura uºã este Hristos ºi toþi care au interpus
ceva care sã ia locul lui Hristos, toþi care au încercat sã intre în staul pe altã
cale decât prin Hristos sunt hoþi ºi tâlhari.

Fariseii n-au intrat pe uºã. Ei au pãtruns în staul pe alte cãi decât prin
Hristos ºi nu îndeplineau lucrarea adevãratului pãstor. Preoþii ºi conducãtorii,
învãþaþii ºi fariseii nimiceau pãºunile vii ºi pângãreau izvoarele de apã a
vieþii. Cuvintele inspiraþiei îi descriu cu credincioºie pe acei pãstori falºi: „Pe
cei suferinzi nu i-aþi întãrit, nici nu i-aþi vindecat pe cei bolnavi, nici nu aþi
legat ceea ce era frânt, nici nu aþi adus înapoi pe cei alungaþi; … ci cu forþã
ºi cruzime aþi stãpânit asupra lor’ (Ezechiel 34:4).”– Hristos, Lumina lumii,

pg. 358.

b. Ce contrast a prezentat Isus între adevãratul pãstor ºi cel plãtit
cu ziua? Ioan 10:11-13.

„[Hristos]… a prezentat parabola cu pãstorul adevãrat ºi cei falºi,
spunându-le cã El era pãstorul cel bun, care Îºi dã viaþa pentru oile Sale; în
timp ce cel plãtit cu ziua, cãruia nu-i aparþin oile, ar fugi ºi ar trãda turma în
timpuri de primejdie. Fariseii se numãrau printre acei care erau sfinþi în ochii
lor proprii. Ei nu aveau grijã de oile pierdute.”– The Youth’s Instructor, 28
aprilie 1886.
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Marţi 19 octombrie

3. PÃSTORUL CEL BUN

a. Ce altã caracteristicã a pãstorului cel bun a manifestat Isus? Ioan
10:14,15.

„Dupã cum un pãstor pãmântesc îºi cunoaºte oile, tot astfel Pãstorul
divin Îºi cunoaºte turma care este rãspânditã pe tot pãmântul. ‚Voi, turma
Mea, turma pãºunii Mele, sunteþi oameni ºi Eu sunt Dumnezeul vostru, zice
Domnul Dumnezeu.’ Isus zice: ‚Te chem pe nume, eºti al Meu.’ ‚Te-am
sãpat pe palmele Mele’ (Ezechiel 34:31; Isaia 43:1; 49:16).

Isus ne cunoaºte pe fiecare individual ºi este miºcat de sentimentul
neputinþelor noastre. El ne cunoaºte pe toþi pe nume. El ºtie chiar casa în
care locuim ºi numele fiecãrui locuitor al ei. El a dat în trecut indicaþii servilor
Sãi sã meargã pe o anumitã stradã, într-un anumit oraº, la o anumitã casã ºi
sã gãseascã una din oile Sale.

Fiecare suflet este la fel de bine cunoscut lui Isus, ca ºi când ar fi fost
singurul suflet pentru care a murit Mântuitorul. Necazul oricui atinge inima
Lui. Strigãtul dupã ajutor ajunge la urechea Lui. El a venit sã-i atragã pe toþi
oamenii la Sine. El le porunceºte: ‚Veniþi dupã Mine’ ºi Duhul Sãu le miºcã
inimile pentru a le atrage sã vinã la El. Mulþi refuzã sã se lase atraºi. Isus
ºtie cine sunt. El ºtie de asemenea cine ascultã cu plãcere chemarea Sa ºi
este gata sã vinã sub grija Lui de pãstor. El zice: ‚Oile Mele aud glasul Meu
ºi Eu le cunosc ºi ele Mã urmeazã’ (Ioan 10:27). El are grijã de fiecare
dintre noi ca ºi când n-ar mai fi alt om pe faþa pãmântului.”– Hristos, Lumina

lumii, pg. 359.

b. Pentru ce alte oi a mai manifestat Isus preocupare? Ioan 10:16.

„Isus S-a gândit la sufletele de pe tot pãmântul care au fost amãgite de
pãstori falºi. Acei pe care tânjea sã-i strângã ca oi ale pãºunii Sale erau
rãspândiþi între lupi, ºi El a zis: ‚Mai am ºi alte oi, care nu sunt din staulul
acesta: ºi pe acelea trebuie sã le aduc ºi ele vor auzi glasul Meu: ºi vor fi o
turmã ºi un pãstor’ (Ioan 10:16).”– Hristos, Lumina lumii, pg. 360.
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Miercuri 20 octombrie

4. PUTEREA DIVINÃ

a. Ce putere divinã a declarat Isus cã posedã? Ioan 10:17,18.

„ ,Pentru aceasta Mã iubeºte Tatãl Meu, fiindcã Îmi dau viaþa ca s-o iau
iarãºi’ (Ioan 10:17). Ceea ce înseamnã cã Tatãl Meu atât de mult v-a iubit
pe voi, încât Mã iubeºte chiar pe Mine mai mult pentru cã-Mi dau viaþa sã
vã rãscumpãr. Devenind înlocuitorul ºi garanþia voastrã, predându-Mi viaþa
ºi luând asupra Mea slãbiciunile ºi pãcatele voastre, Eu sunt îndrãgit de
Tatãl Meu.

‚Îmi dau viaþa ca s-o iau iarãºi. Nimeni nu Mi-o ia, ci Eu Mi-o dau. Am
putere sã Mi-o dau ºi am putere s-o iau iarãºi’. (Versetele 17,18). În timp ce
ca membru al familiei omeneºti El era muritor, ca Dumnezeu era izvorul
vieþii pentru lume. El S-ar fi putut împotrivi atacurilor morþii ºi sã refuze sã
ajungã sub stãpânirea ei; dar El ªi-a dat viaþa de bunã voie, pentru ca sã
poatã aduce la luminã viaþa ºi nemurirea. El a purtat pãcatul lumii, a suportat
blestemul acestuia ºi ªi-a dat viaþa ca jertfã pentru ca oamenii sã nu moarã
pentru totdeauna. ‚El suferinþele noastre le-a purtat ºi durerile noastre le-a
luat asupra Lui… El era strãpuns pentru pãcatele noastre, zdrobit pentru
fãrãdelegile noastre. Pedeapsa care ne dã pacea, a cãzut peste El, ºi prin
rãnile Lui suntem tãmãduiþi. Noi rãtãceam cu toþii ca niºte oi, fiecare îºi
vedea de drumul lui; dar Domnul a fãcut sã cadã asupra Lui nelegiuirea
noastrã, a tuturor.’ (Isaia 53:4-6).”– Hristos, Lumina lumii , pg. 360, 361.

b. Ce îi conduce pe oameni sã-L urmeze pe Hristos? Ioan 10:27; 1
Ioan 4:10,19; Matei 11:28-30.

„Nu teama de pedeapsã sau speranþa rãsplãtirii veºnice este aceea care-i
conduce pe ucenicii lui Hristos sã-L urmeze. Ei privesc iubirea fãrã seamãn
a Mântuitorului, descoperitã în pelerinajul Sãu pe pãmânt, de la ieslea din
Betleem pânã la crucea de pe Calvar ºi vederea Lui atrage, înmoaie ºi
supune sufletul. Iubirea se trezeºte în inima privitorilor. Ei ascultã glasul Sãu
ºi Îl urmeazã.” Hristos, Lumina lumii, pg. 359.

„Dacã Hristos locuieºte în inimile noastre,… vom lucra cum a lucrat El;
vom manifesta acelaºi spirit. ªi astfel, iubindu-L pe El ºi rãmânând în El,
vom creºte în El în toate lucrurile, care este capul, chiar Hristos’ (Efeseni
4:15).”– Calea cãtre Hristos, pg.75.
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Joi 21 octombrie

5. ASIGURAREA MÂNTUIRII

a. Ce asigurare a dat Isus oilor Sale? Ioan 10:28,29.

„Deºi acum S-a înãlþat în prezenþa lui Dumnezeu ºi împãrtãºeºte tronul
universului, Isus nu a pierdut nimic din natura Sa compãtimitoare. Astãzi,
aceeaºi inimã duioasã ºi înþelegãtoare este deschisã la toate durerile omenirii.
Astãzi mâna care a fost strãpunsã este întinsã sã binecuvânteze din
abundenþã poporul Sãu care este în lume. ‚În veac nu vor pieri ºi nimeni nu
le va smulge din mâna Mea.” (Ioan 10:28). Sufletul care s-a dat lui Hristos
este mai preþios înaintea Lui decât întreaga lume. Mântuitorul ar fi trecut
prin agonia Calvarului pentru ca unul singur sã poatã fi mântuit în împãrãþia
Sa. El nu va abandona pe nimeni pentru care a murit. Dacã urmaºii Sãi nu
aleg sã-L pãrãseascã, El îi va þine cu tãrie.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 360.

b. Pe ce se bazeazã siguranþa noastrã spiritualã ºi asigurarea odihnei
mântuirii? Romani 8:31-39.

„Hristos pledeazã pentru biserica Sa în curþile de sus – pledeazã pentru
acei pentru care a plãtit preþul sângelui Sãu ca rãscumpãrare. Secole ºi
veacuri nu pot slãbi eficacitatea jertfei Sale ispãºitoare. Nici viaþa, nici
moartea, nici înãlþimea, nici adâncimea nu ne poate despãrþi de iubirea lui
Dumnezeu care este în Isus Hristos ºi aceasta nu pentru cã Îl þinem noi atât
de strâns, ci pentru cã El ne þine cu aºa mare putere. Dacã mântuirea noastrã
ar depinde de propriile noastre eforturi, n-am putea fi salvaþi; dar ea depinde
de Unul care este în spatele tuturor fãgãduinþelor. Prinderea noastrã de El
poate pãrea slabã, dar iubirea Lui este aceea a unui frate mai mare; câtã
vreme ne pãstrãm unirea cu El, nimeni nu ne poate smulge din mâna Lui.” –
Istoria faptelor apostolilor, pg. 433.

Vineri 22 octombrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Explicaþi diferenþa în comportamentul dintre un pãstor ºi un hoþ.
2. Prin ce alt simbol S-a identificat Isus?
3. Cum se poartã adevãraþii pãstori cu oile lor?
4. De ce urmeazã oile pe pãstor ºi nu un strãin?
5. Ce asigurã mântuirea noastrã?
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       Lecþia 5 Sabat, 30 octombrie 2004
s.a. 18:07

Lazãr

„Adevãrat, adevãrat vã spun, dacã pãzeºte cineva cuvântul Meu,
în veac nu va vedea moartea.” (Ioan 8:51).

„În Hristos este viaþa originalã, neîmprumutatã, nederivatã… Divinitatea
lui Hristos este asigurarea vieþii veºnice pentru credincios.”– Hristos, Lumina

lumii, pg. 392.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 388-396.
My Life Today, pg.208.

Duminică 24 octombrie

1. UN PRIETEN BOLNAV

a. Ce ucenici a avut Isus în Betania? Ioan 11:5.

„Isus gãsise adesea odihnã în casa lui Lazãr. Mântuitorul nu avea nici o
casã a Lui proprie; El era dependent de ospitalitatea prietenilor ºi ucenicilor
Sãi ºi adesea, când era istovit ºi înseta dupã pãrtãºie umanã, El Se bucura
sã-ºi gãseascã refugiul în aceastã familie plinã de pace.”– Hristos, Lumina

lumii, pg. 388.

b. În ale cui cãmine este Hristos prezent cu binecuvântãrile Sale?
Proverbele 3:33 (ultima parte).

„Mântuitorul nostru aprecia un cãmin liniºtit ºi ascultãtori interesaþi. El
tânjea dupã duioºie umanã, curtoazie ºi afecþiune. Acei care primeau
instruirea cereascã pe care El era întotdeauna gata sã le-o dea, erau foarte
binecuvântaþi.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 388.

c. Ce s-a întâmplat cu Lazãr? Ioan 11:1.

d. Ce solie I-au trimis lui Isus surorile lui Lazãr ºi ce rãspuns au
primit ele? Ioan 11:3,4.
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Luni 25 octombrie

2. ISUS RÃMÂNE DEPARTE

a. Cât de mult a rãmas Isus departe de Betania ºi ce gânduri au
început sã-i frãmânte pe ucenici? Ioan 11:6.

„Când Hristos a auzit solia, ucenicii au crezut cã El a primit-o cu rãcealã.
El n-a manifestat durerea pe care ei se aºteptau s-o dea pe faþã. Privind la
ei, El le-a zis: ‚Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui
Dumnezeu, ca Fiul lui Dumnezeu sã poatã fi glorificat prin ea’ (Ioan 11:4).
Timp de douã zile El a rãmas în locul unde se afla. Aceastã întârziere era un
mister pentru ucenici. Ce mângâiere ar fi fost prezenþa Lui pentru acea
familie, se gândeau ei. Puternica Lui afecþiune pentru familia din Betania
era bine cunoscutã ucenicilor Sãi ºi ei erau surprinºi cã El n-a rãspuns la
tristul mesaj: ‚Acela pe care-l iubeºti este bolnav’ (versetul 3).

În timpul celor douã zile, Hristos pãrea sã fi pierdut din vedere solia; cãci
El n-a vorbit despre Lazãr. Ucenicii se gândeau la Ioan Botezãtorul,
predecesorul lui Isus. Ei se miraserã de ce Isus, cu puterea Lui de a face
minuni îngãduise ca Ioan sã zacã în temniþã ºi sã moarã de o moarte violentã.
Din moment ce poseda asemenea puteri, de ce nu a salvat Hristos viaþa lui
Ioan? Aceastã întrebare a fost pusã adesea de farisei, care o prezentau ca
pe un argument imbatabil împotriva pretenþiei lui Hristos cã ar fi Fiul lui
Dumnezeu. Mântuitorul îi avertizase pe ucenicii Sãi cu privire la încercãri,
pierderi ºi persecuþii. Avea sã-i pãrãseascã El în încercãri? Unii se întrebau
dacã nu cumva avuseserã pãreri greºite despre misiunea Lui. Toþi erau
profund întristaþi.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 389, 390.

b. Descrieþi reacþia ucenicilor când Isus a propus urmãtorul pas de
acþiune. Ioan 11:7,8.

„Dupã ce a aºteptat douã zile, Isus le-a spus ucenicilor: ‚Sã mergem
iarãºi în Iudea’ (Ioan 11:7). Ucenicii au întrebat de ce, dacã Isus mergea în
Iudea, a mai aºteptat douã zile. Dar teama lor pentru Hristos ºi pentru ei era
acum prioritarã în gândurile lor. Ei nu puteau vedea nimic în afarã de pericol
în calea pe care El era pe punctul sã apuce. ‚Învãþãtorule,’ au zis ei, ‚de
curând iudeii cãutau sã Te omoare cu pietre ºi acum Te duci din nou acolo?’
(versetul 8).” Hristos, Lumina lumii, pg.390.
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Marţi 26 octombrie

3. LAZÃR MOARE

a. Ce a descoperit Isus ucenicilor ºi ce au înþeles ei? Ioan 11:11,12.

b. Ce însemnau cuvintele lui Hristos? Ioan 11:13,14.

„Hristos prezintã moartea ca pe un somn pentru copiii Sãi credincioºi.
Viaþa lor este ascunsã cu Hristos în Dumnezeu ºi pânã când ultima trâmbiþã
va suna, acei care mor vor dormi în El.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 390.

c. De ce a rãmas Isus departe de Betania, chiar ºi dupã ce a aflat cã
Lazãr murise? Ioan 11:15.

d. Ce evenimente au avut loc în Betania înainte de sosirea lui Isus?
Ioan 11:17-19.

e . La cine altcineva se gândea Isus când a hotãrât sã sãvârºeascã
minunea din Betania?

„În întârzierea de a veni la Lazãr, Hristos avea un scop de îndurare faþã
de acei care nu-L primiserã. El a zãbovit, pentru ca prin învierea lui Lazãr
din morþi sã poatã da poporului Sãu încãpãþânat ºi necredincios o altã dovadã
cã El era într-adevãr ‚învierea ºi viaþa’ (Ioan 11:25). El nu dorea sã renunþe
la orice speranþã a poporului, sãrmane oi rãtãcite ale casei lui Israel. Inima
Lui era sfâºiatã din pricina nepocãinþei lor. În îndurarea Sa, El îºi propuse sã
le dea încã o dovadã cã El era Restauratorul, Singurul care putea aduce la
luminã viaþa ºi nemurirea. Aceasta trebuia sã fie o dovadã pe care preoþii
n-o puteau interpreta greºit. Acesta a fost motivul întârzierii Sale de a merge
în Betania. Aceastã minune de încununare, învierea lui Lazãr, trebuia sã
punã pecetea lui Dumnezeu pe lucrarea Lui ºi pe pretenþia Lui de divinitate.”
– Hristos, Lumina lumii, pg. 391.
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Miercuri 27 octombrie

4. FÃGÃDUINÞA ÎNVIERII

a. Auzind cã Isus venea în Betania, ce a fãcut Marta ºi ce convingere
a manifestat ea? Ioan 11:20-22.

b. Ce a asigurat-o Isus pe Marta ºi ce a înþeles ea din aceasta?
Ioan 11:23,24.

c. Cu ce cuvinte a confirmat Isus convingerea Martei? Ioan 11:25.

„Cãutând încã sã dea o direcþie bunã credinþei ei, Isus a declarat: ‚Eu
sunt învierea ºi viaþa’ (Ioan 11:25). În Hristos este viaþa, originalã,
neîmprumutatã, nederivatã. ‚Cine are pe Fiul are viaþa’ (1 Ioan 5:12).
Divinitatea lui Hristos este asigurarea credinciosului pentru viaþã veºnicã.”
– Hristos, Lumina lumii , pg. 392.

d. Ce fãgãduinþã este temelia speranþei noastre dincolo de
mormânt? Ioan 5:25; 11:26 (prima parte).

e . Ce legãturã era între convingerea Martei ºi minunea lui Hristos?
Ioan 11:26 (ultima parte), 27.

„,Cine crede în Mine,’ zicea Isus, ‚chiar dacã ar fi murit va trãi; ºi oricine
trãieºte ºi crede în Mine, nu va muri niciodatã. Crezi tu aceasta?’ (Ioan
11:25,26). Hristos priveºte aici înainte la timpul celei de a doua veniri a Sa.
Drepþii cei morþi vor fi înviaþi în neputrezire ºi morþii cei vii vor fi înãlþaþi la cer
fãrã sã vadã moartea. Minunea pe care Hristos era pe cale s-o sãvârºeascã
avea sã reprezinte învierea tuturor drepþilor care au murit. Prin cuvântul ºi
faptele Sale, El S-a declarat autorul învierii. Acela care urma sã moarã curând
pe cruce stãtea cu cheile morþii, ca biruitor asupra mormântului ºi îºi afirma
dreptul ºi puterea de a da viaþã veºnicã.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 392.
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Joi 28 octombrie

5. COOPERAREA ÎNTRE DUMNEZEU ªI OMENIRE

a. Descrieþi acþiunile ºi cuvintele Mariei îndurerate. Ioan 11:28-32.

b. Ce a fãcut Isus când a vãzut-o pe Maria ºi pe unii dintre iudei
plângând? Ioan 11:33-35.

„Isus nu plângea doar din pricina compãtimirii Sale omeneºti cu Maria ºi
Marta. În lacrimile Sale era o durere cu atât mai presus de durerea
omeneascã, dupã cum sunt cerurile mai înalte decât pãmântul. Hristos n-a
plâns din cauza lui Lazãr; cãci El era pe cale sã-l cheme din mormânt. El
plângea fiindcã mulþi dintre acei care acum îl jeleau pe Lazãr aveau sã
unelteascã în curând moartea Aceluia care era învierea ºi viaþa.”– Hristos,

Lumina lumii, pg. 393.

c. Ce a fãcut Isus apoi, chiar în mijlocul acuzaþiilor ce se aduceau
împotriva Lui? Ioan 11:37-39.

d. Ce rugãciune a fãcut Isus lângã mormânt? Ioan 11:41,42.

e . Ce cuvinte a rostit Isus ºi ce s-a întâmplat când au fost rostite
acele cuvinte? Ioan 11:43,44.

Vineri 29 octombrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE  PERSONALÃ

1. De ce nu a rãspuns Isus imediat cererii surorilor lui Lazãr?
2. Cum ar trebui sã fie consideratã moartea de cãtre urmaºii lui Hristos?
3. Cu ce scop a îngãduit Hristos ca Lazãr sã moarã?
4. De ce a plâns Isus?
5. Descrieþi acþiunile lui Lazãr la chemarea lui Isus.



30 Lecþii biblice pentru Sabat, Octombrie - Decembrie 2004

Darul Sabatului întâi
Sabat, 6 noiembrie 2004

Literaturã pentru þãrile
sãrace

Isus a zis: „Duhul Domnului
este peste Mine, fiindcã El M-a
uns sã vestesc sãracilor Evan-
ghelia.” (Luca 4:18).

„Dumnezeu lucreazã prin unelte
sau intermediari. El foloseºte lucrarea
Evangheliei, lucrarea medicalã misionarã
ºi publicaþiile care conþin adevãrul prezent
pentru a impresiona inimile. Toate sunt fãcute
eficiente prin credinþã. Când adevãrul este auzit sau citit,
Duhul Sfânt îl întipãreºte în aceia care aud ºi citesc cu o dorinþã serioasã de a ºti ce
este bine.” – Evanghelizare, pg. 338.

„Broºurile ºi cãrþile sunt mijloacele Domnului de a þine solia pentru acest timp în
continuu înaintea oamenilor. Prin luminarea ºi întãrirea sufletelor în adevãr,
publicaþiile vor face o lucrare mult mai mare decât poate fi fãcutã doar prin predicarea
cuvântului. Solii tãcuþi care sunt puºi în cãminele oamenilor prin lucrarea
colportorului, vor întãri în orice mod lucrarea Evangheliei; cãci Duhul Sfânt va
impresiona minþile când ei citesc cãrþile, la fel cum impresioneazã minþile acelora care
ascultã predicarea Cuvântului.” – Ibid., pg. 101.

„Publicaþiile noastre ar trebui tipãrite în diferite limbi ºi trimise în toate þãrile
civilizate, cu orice preþ. Care este valoarea banilor în acest timp, în comparaþie cu
valoarea sufletelor? Fiecare dolar din mijloacele noastre ar trebui considerat ca fiind
al Domnului ºi nu al nostru ºi ca o preþioasã încredinþare a lui Dumnezeu pentru noi;
nu pentru a fi irosit pentru îngãduinþe care nu sunt necesare, ci pentru a fi folosit cu
grijã în cauza lui Dumnezeu, în lucrarea de a salva bãrbaþi ºi femei din ruinã.”– Schiþe

din viaþa mea, pg.214 eng.
Dragi fraþi, surori ºi prieteni: În lumina acestor afirmaþii inspirate vã rugãm sã vã

amintiþi de nevoia urgentã de mijloace pentru a rãspândi lumina adevãrului prezent
la sufletele care flãmânzesc dupã pâinea vieþii în þãrile sãrace din întreaga lume. Când
se va strânge darul pentru Sabatul Întâi, pe 6 noiembrie 2004, sã ne întindem mâinile
cu inimi deschise pentru aceastã lucrare la timp. Fie ca Domnul sã binecuvânteze din
abundenþã fiecare dar ºi pe dãruitor!

Daniel Lee, Secretarul Departamentului pentru publicaþii al Conferinþei Generale
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       Lecþia 6 Sabat, 6 noiembrie 2004
s.a. 16:57

Intrarea triumfalã în Ierusalim

„Spune fiicei Sionului: ‚Iatã, Regele tãu vine la tine blând, cãlare
pe un mãgãruº, mânzul unei mãgãriþe.” (Matei 21:5).

„Hristos a venit sã salveze Ierusalimul ºi copiii sãi; dar mândria fariseicã,
ipocrizia, gelozia ºi rãutatea L-au împiedicat de a-ªi îndeplini scopul.”–
Hristos, Lumina lumii, pg. 426.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 421-428.

Duminică 31 octombrie

1. O PRIMIRE CALDÃ

a. Ce a fãcut mulþimea când a auzit cã Isus venea la Ierusalim?
Ioan 12:12,13.

b. Ce profeþie s-a împlinit cu acea ocazie? Zaharia 9:9; Ioan 12:14,15.

„Hristos urma obiceiul iudaic pentru o intrare regalã. Animalul pe care
cãlãrea era cãlãrit de împãraþii lui Israel ºi profeþia prezise cã Mesia avea sã
vinã astfel în împãrãþia Sa. De îndatã ce a fost aºezat pe mãgãruº, un
puternic strigãt de triumf s-a ridicat în vãzduh. Mulþimea Îl saluta ca pe
Mesia, regele lor. Isus primea acum omagiul pe care nu l-a acceptat
niciodatã mai înainte ºi ucenicii au primit aceasta ca pe o dovadã cã
speranþele lor fericite aveau sã se împlineascã prin vederea Lui înscãunat
pe tron. Mulþimea era convinsã cã ceasul eliberãrii lor sosise. În imaginaþie
vedeau oºtile romane izgonite din Ierusalim ºi pe Israel încã o datã ca o
naþiune independentã. Toþi erau fericiþi ºi entuziasmaþi. Oamenii se întreceau
unii cu alþii în a-I aduce omagiu. Ei nu puteau manifesta pompã exterioarã ºi
splendoare, dar Îi aduceau închinarea din inimi fericite. Ei nu puteau sã-I
aducã daruri scumpe, dar ºi-au întins veºmintele drept covor în calea Sa.” –
Hristos, Lumina lumii, pg. 421, 422.
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Luni 1 noiembrie

2. INTRAREA TRIUMFALÃ

a. Cum au reacþionat unii dintre farisei la aceastã manifestare? Luca
19:39.

„Mulþi farisei erau martori ai acestei scene ºi arzând de invidie ºi rãutate,
au cãutat sã întoarcã curentul sentimentului popular. Cu toatã autoritatea lor,
ei au încercat sã aducã poporul la tãcere; dar apelurile ºi ameninþãrile lor
n-au fãcut decât sã sporeascã entuziasmul. Ei se temeau cã aceastã mulþime,
în tãria numãrului ei, avea sã-L facã pe Isus împãrat. Ca ultimã soluþie, ei s-
au înghesuit prin gloatã spre locul unde era Mântuitorul ºi I s-au adresat cu
cuvintele mustrãtoare ºi ameninþãtoare: ‚Învãþãtorule, mustrã-þi ucenicii’
(Luca 19:39). Ei au declarat cã asemenea demonstraþii zgomotoase nu erau
legale ºi cã nu aveau sã fie îngãduite de cãtre autoritãþi.”– Hristos, Lumina

lumii, pg. 424.

b. Ce le-a rãspuns Isus? Luca 19:40.

c. Cu ce scop a permis Isus aceastã mare demonstraþie? Ioan
12:16, 23-26.

„Niciodatã pânã atunci, în viaþa Sa pãmânteascã, Isus n-a permis o
asemenea demonstraþie. El prevedea în mod clar rezultatul. Acesta avea
sã-L aducã la cruce. Dar era scopul Sãu de a Se prezenta astfel în mod
public ca fiind Mântuitorul. El dorea sã atragã atenþia la jertfa care urma sã
încoroneze misiunea Sa faþã de o lume cãzutã. În timp ce oamenii se adunau
la Ierusalim pentru a sãrbãtori paºtele, El, Mielul antitipic, S-a oferit pe Sine
ca jertfã printr-un act voluntar. Avea sã fie necesar ca biserica Sa din toate
veacurile urmãtoare sã facã din moartea Sa pentru pãcatele lumii o temã de
profundã meditaþie ºi studiu. Orice fapt în legãturã cu ea trebuia sã fie
verificat dincolo de orice îndoialã.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 423.

d. Ce a spus ºi a fãcut Hristos când a ajuns sã vadã cetatea în
întregime? Luca 19:41-44.
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Marţi 2 noiembrie

3. CEREREA GRECILOR

a. Dupã cum magii din rãsãrit L-au cãutat pe Hristos la naºterea Sa
(Matei 2:1,2,10,11), cine L-a cãutat la încheierea lucrãrii Sale
pãmânteºti? Ioan 12:20; Matei 8:11.

„Aceºti bãrbaþi [greci] veniserã din vest pentru a-L gãsi pe Mântuitorul la
încheierea vieþii Sale, dupã cum magii veniserã din Rãsãrit la începutul ei. Pe
vremea naºterii lui Hristos, evreii erau atât de captivaþi de propriile lor planuri
ambiþioase încât n-au ºtiut despre venirea Sa. Magii dintr-o þarã pãgânã au
venit la iesle cu darurile lor, pentru a se închina Mântuitorului. Tot astfel aceºti
greci, care reprezentau naþiunile, seminþiile ºi popoarele pãmântului, au venit
sã-L vadã pe Isus. Tot astfel oamenii din toate þãrile ºi veacurile aveau sã fie
atraºi de crucea Mântuitorului.”– Hristos, Lumina lumii , pg. 459.

b. Cum ºi-au exprimat grecii dorinþa lor? Ioan 12:21.

c. Cum S-a simþit Isus când a auzit cererea grecilor ºi ce a declarat
El? Ioan 12:22,23.

„În acest timp lucrarea lui Hristos avea înfãþiºarea unei crude înfrângeri.
El fusese biruitor în controversa cu preoþii ºi fariseii, dar era evident cã El nu
avea sã fie primit de ei ca Mesia. Despãrþirea finalã sosise. Pentru ucenicii
Sãi cazul pãrea deznãdãjduit. Dar Hristos Se apropia de încheierea lucrãrii
Sale. Marele eveniment care privea nu doar naþiunea iudaicã, ci întreaga
lume, era pe cale sã aibã loc. Când Hristos a auzit cererea nerãbdãtoare,
‚Vrem sã-L vedem pe Isus,’ care era ecoul strigãtului flãmând al lumii, faþa
Lui s-a luminat ºi El a zis: ‚A venit ceasul ca Fiul omului sã fie glorificat’
(Ioan 12:21,23). În cererea grecilor, El a vãzut o garanþie a rezultatelor marii
Sale jertfe….

Când cererea i-a fost adusã lui Isus, El era în acea parte a templului de
unde erau excluºi cu toþii, cu excepþia iudeilor, dar El a ieºit la greci, în curtea
din afarã ºi a purtat o discuþie personalã cu aceºtia.”– Hristos, Lumina lumii,

pg. 459.



34 Lecþii biblice pentru Sabat, Octombrie - Decembrie 2004

Miercuri 3 noiembrie

4. ISUS GLORIFICAT

a. Ce rugãciune a fãcut Isus când S-a gândit la moartea Sa pe cruce?
Ioan 12:27,28 prima parte.

„În anticipare Isus bea deja paharul amãrãciunii. Natura Sa umanã se
dãdea înapoi din faþa ceasului pãrãsirii, când dupã toate aparenþele El avea sã
fie pãrãsit chiar ºi de Dumnezeu, când toþi aveau sã-L vadã lovit de Dumnezeu
ºi suferind. El Se dãdea înapoi din faþa expunerii publice, de la a fi tratat ca cei
mai rãi criminali, dinaintea unei morþi ruºinoase ºi dezonorante. O presimþire a
luptei Sale cu puterile întunericului, un sentiment al poverii teribile a pãcãtuirii
omeneºti ºi al mâniei Tatãlui din pricina pãcatului au fãcut ca spiritul lui Isus sã
cadã în leºin ºi paloarea morþii sã se întindã pe faþa Lui.

„Atunci a venit supunerea divinã la voia Tatãlui Sãu. ‚Din aceastã cauzã,’
zicea El, ‚am venit pentru ceasul acesta. Tatã, proslãveºte numele Tãu’ (Ioan
12:27,28). Numai prin moartea lui Hristos putea sã fie rãsturnatã împãrãþia lui
Satan. Numai astfel putea omul sã fie rãscumpãrat ºi Dumnezeu glorificat.
Isus S-a supus la agonie ºi a acceptat sacrificiul. Maiestatea cerului a acceptat
sã sufere ca Purtãtor de pãcate.” – Hristos, Lumina lumii, pg. 461.

b. Ce rãspuns a fost auzit ca venind din cer? Ioan 12:28 (ultima parte).

c. Ce spunea gloata care stãtea deoparte? Ioan 12:29.

„Când s-a auzit glasul, o luminã a strãbãtut din nor ºi L-a înconjurat pe
Hristos, ca ºi când braþele Puterii Infinite L-ar fi îmbrãþiºat asemenea unui
zid de foc. Oamenii au privit aceastã scenã cu groazã ºi uimire. Nimeni nu
îndrãznea sã vorbeascã. Cu buze tãcute ºi cu rãsuflarea opritã, toþi stãteau
cu ochii aþintiþi asupra lui Isus. Mãrturia Tatãlui fiind datã, norul s-a ridicat ºi
s-a rãspândit pe cer. Pentru moment, comuniunea vizibilã dintre Tatãl ºi Fiul
a fost încheiatã.

Norodul care stãtea acolo ºi care auzise glasul a zis cã a fost un tunet.
Alþii ziceau: ‚Un înger a vorbit cu El!’ (Ioan 12:29). Dar grecii care veniserã
sã cerceteze, au vãzut norul ºi au auzit glasul, i-au înþeles sensul ºi L-au
deosebit pe Hristos; lor El le-a fost descoperit ca fiind Trimisul lui
Dumnezeu.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 461, 462.
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Joi 4 noiembrie

5. NECREDINÞA IUDEILOR

a. În ciuda multelor minuni pe care le-a fãcut Isus, cum L-a primit
majoritatea iudeilor? Ioan 12:37-41.

„,Dar deºi fãcuse atât de multe minuni înaintea lor, totuºi ei n-au crezut
în El’ (Ioan 12:37). Ei întrebaserã cândva pe Mântuitorul: ‚Ce semn faci Tu,
ca sã-l vedem ºi sã credem în Tine?’ (Ioan 6:30). Nenumãrate semne le
fuseserã date. Acum cã Tatãl Însuºi a vorbit ºi ei nu mai puteau cere alt
semn, ei tot refuzau sã creadã.”– Hristos, Lumina lumii , pg. 462.

b. Cum au acþionat unii conducãtori care erau convinºi cã misiunea
lui Hristos era realã? Ioan 12:42,43.

„[Mulþi dintre conducãtorii de seamã] iubeau lauda oamenilor mai mult
decât aprobarea lui Dumnezeu. Pentru a se feri de ocarã ºi ruºine, ei L-au
tãgãduit pe Hristos ºi au respins oferta vieþii veºnice. ªi cât de mulþi prin
toate veacurile de atunci încoace au fãcut acelaºi lucru!... Pãcat de acei
care n-au cunoscut timpul cercetãrii lor! Încet ºi cu pãrere de rãu, Hristos a
pãrãsit pentru totdeauna spaþiul templului.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 462,
463.

Vineri 5 noiembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Cum a împlinit intrarea lui Hristos în Ierusalim profeþia din Zaharia 9:9?
2. Cum pot sã fiu sigur cã aº fi fost între acei câþiva care au deosebit glasul lui

Dumnezeu în loc de a-l confunda cu un tunet?
3. Ce temeri ºi preocupãri ale conducãtorilor evrei ar trebui sã le evit?
4. Ce a fost semnificativ cu privire la cãutarea lui Hristos de cãtre magii din

rãsãrit ºi de cãtre grecii din apus?
5. Ce-L poate face pe Mântuitorul meu sã plângã pentru mine acum, aºa cum a

plâns pentru Ierusalim?



36 Lecþii biblice pentru Sabat, Octombrie - Decembrie 2004

       Lecþia 7 Sabat, 13 noiembrie 2004
s.a. 16:49

Servul servilor

„Cãci v-am dat un exemplu, sã faceþi ºi voi cum v-am fãcut Eu.”
(Ioan 13:15).

„Întreaga viaþã a lui Hristos a fost o viaþã de servire neegoistã. ‚Nu ca
sã I se slujeascã, ci ca sã slujeascã’ (Matei 20:28), a fost lecþia fiecãrui act
al Sãu.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 476.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 476-482.

Duminică 7 noiembrie

1. SERVUL SERVILOR

a. Dupã ce s-au strâns în camera de sus, când ucenicii n-au avut
nici o iniþiativã, ce a fãcut Isus? Ioan 13:4,5.

„La o sãrbãtoare era obiºnuit ca un serv sã spele picioarele oaspeþilor ºi
cu aceastã ocazie se fãcuse pregãtire pentru acest serviciu…

Ucenicii n-au fãcut nici o miºcare în vederea de a servi unul altuia. Isus
a aºteptat o vreme sã vadã ce aveau sã facã. Apoi El, Învãþãtorul divin, S-a
ridicat de la masã. Lepãdând veºmintele de deasupra, care i-ar fi împiedicat
miºcãrile, El a luat un prosop ºi S-a încins. Cu interes plin de surprindere,
ucenicii au privit ºi au aºteptat în tãcere sã vadã ce avea sã urmeze. ‚Dupã
aceea a turnat apã într-un lighean ºi a început sã spele picioarele ucenicilor
ºi sã le ºteargã cu prosopul cu care era încins’ (Ioan 13:5)…

Astfel Hristos ªi-a exprimat iubirea pentru ucenicii Sãi. Spiritul lor egoist
L-a umplut de durere, dar El nu S-a angajat în nici o controversã cu ei cu
privire la dificultatea lor. În loc de aceasta, El le-a dat un exemplu pe care nu
aveau sã-l uite niciodatã.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 477, 478.

b. Cum a reacþionat Petru când Hristos a vrut sã-i spele picioarele?
Ioan 13:6-8 (prima parte).

c. Ce exemplu a dat Isus cu aceastã acþiune? Ioan 13:13-16.
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Luni 8 noiembrie

2. SPÃLAREA PICIOARELOR

a. Înainte de ultima cinã, cât de mult cedase Iuda la ispita lui Satan?
Ioan 13:2.

„Înainte de paºte, Iuda s-a întâlnit a doua oarã cu preoþii ºi cãrturarii ºi a
încheiat contractul de a-L da pe Isus în mâinile lor. Totuºi, dupã aceea s-a
amestecat cu ucenicii ca ºi când ar fi nevinovat de vreun rãu ºi se interesa
de lucrarea de pregãtire pentru sãrbãtoare. Ucenicii nu ºtiau nimic despre
scopul lui Iuda.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 478.

b. Ce ºtia Isus când i-a spãlat picioarele lui Iuda? Ioan 13:10,11.

c. Pe lângã a le spãla picioarele, ce a dorit Isus sã facã în realitate
pentru ucenici? Ioan 13:8 (ultima parte).

„Serviciul pe care l-a refuzat Petru era simbolul unei curãþiri mai înalte.
Hristos venise sã spele inima de pata pãcatului. Refuzând sã-I permitã lui
Hristos sã-i spele picioarele, Petru refuza curãþirea mai înaltã inclusã în cea
mai joasã. El Îl refuza pe Domnul sãu. Nu este umilitor pentru Învãþãtorul
sã-I permitem sã aducã la îndeplinire lucrarea curãþirii noastre. Cea mai
adevãratã umilinþã este de a primi cu inimã recunoscãtoare orice mãsurã
luatã în favoarea noastrã ºi a face cu seriozitate serviciul pentru Hristos.” –
Hristos, Lumina lumii, pg. 479.

d. Ce cuvinte pline de semnificaþie a rostit Isus dupã ceremonia
spãlãrii picioarelor? Ioan 13:12-17.

„Prin fapta Domnului nostru aceastã ceremonie de umilinþã a fost fãcutã
o rânduialã consacratã. Ea trebuia sã fie comemoratã de cãtre ucenici pentru
ca ei sã poatã þine întotdeauna minte lecþiile Sale de umilinþã ºi servire.

Aceastã rânduialã este pregãtirea lãsatã de Hristos pentru serviciul
sacramental. Câtã vreme mândria, neînþelegerea ºi lupta pentru supremaþie
sunt cultivate, inima nu poate intra în pãrtãºie cu Hristos. Noi nu suntem
pregãtiþi sã primim comuniunea cu trupul Lui ºi cu sângele Lui. De aceea
Isus a rânduit ca memorialul umilirii Sale sã fie mai întâi respectat.”– Hristos,

Lumina lumii, pg. 480.
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Marţi 9 noiembrie

3. CALEA, ADEVÃRUL ªI VIAÞA

a. Cum S-a identificat Isus pe Sine ºi relaþia Sa cu Tatãl? Ioan 14:5-7.

„De când a fost þinutã prima predicã despre evanghelie, când în Eden
s-a declarat cã sãmânþa femeii avea sã zdrobeascã capul ºarpelui, Hristos a
fost înãlþat ca fiind calea, adevãrul ºi viaþa. El era calea când a trãit Adam,
când Abel i-a prezentat lui Dumnezeu sângele mielului înjunghiat, care
reprezenta sângele Mântuitorului. Hristos era calea prin care patriarhii ºi
profeþii au fost mântuiþi. El este singura cale prin care putem avea acces la
Dumnezeu.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 491.

b. Ce mare posibilitate a oferit Isus ucenicilor Sãi? Ioan 14:12.

„Mântuitorul dorea foarte mult ca ucenicii Sãi sã înþeleagã cu ce scop a
fost unitã divinitatea Lui cu omenescul. El a venit în lume pentru a manifesta
slava lui Dumnezeu, pentru ca omul sã poatã fi înãlþat de puterea ei
restauratoare. Dumnezeu a fost manifestat în El, pentru ca El sã poatã fi
manifestat în ei. Isus n-a dat pe faþã nici o calitate ºi n-a exercitat nici o
putere, pe care oamenii sã n-o poatã avea prin credinþã în El. Umanitatea lui
desãvârºitã este aceea pe care toþi urmaºii Sãi o pot poseda, dacã se vor
supune lui Dumnezeu cum S-a supus el.

„ ‚ªi lucruri ºi mai mari decât acestea va face; fiindcã Eu merg la Tatãl
Meu’ (Ioan 14:12). Prin aceasta Hristos nu a vrut sã spunã cã lucrarea
ucenicilor avea sã fie de un caracter mai înalt decât a Lui, ci cã avea sã fie
mai extinsã. El nu S-a referit doar la sãvârºirea de minuni, ci la tot ce avea
sã aibã loc sub acþiunea Duhului Sfânt.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 491, 492.

c. Ce asigurare a dat Isus credincioºilor? Ioan 14:13,14.

„Orice rugãciune sincerã este auzitã în cer. S-ar putea sã nu fie
exprimatã în mod fluent, dar dacã se pune inimã în ea, ea se va înãlþa la
sanctuar, unde Isus slujeºte ºi El o va prezenta Tatãlui fãrã vreun cuvânt
greºit sau ºovãielnic, ci frumos ºi înmiresmat de tãmâia propriei Sale
desãvârºiri.”– Hristos, Lumina lumii , pg. 492.
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Miercuri 10 noiembrie

4. FÃGÃDUINÞA DUHULUI SFÂNT

a. Pe cine a fãgãduit Isus cã va trimite la ucenici? Ioan 14:16-18.

„Chiar de la începutul lucrãrii de rãscumpãrare El a acþionat asupra
inimilor oamenilor. Dar câtã vreme Hristos era pe pãmânt, ucenicii n-au
dorit nici un alt ajutor. Doar atunci când aveau sã fie lipsiþi de prezenþa Lui,
aveau sã simtã ei nevoia de Duhul ºi atunci El avea sã vinã.”– Hristos,

Lumina lumii, pg. 493.

b. Cum „trãieºte” Hristos în inimile ucenicilor Sãi? Ioan 14:19-23;
1 Ioan 3:24.

„Oricând ºi în orice loc, în toate durerile ºi în toate suferinþele, când
perspectiva pare întunecatã ºi viitorul incert ºi ne simþim singuri ºi neajutoraþi,
Mângâietorul va fi trimis ca rãspuns la rugãciunea credinþei. Împrejurãrile
ne pot despãrþi de orice prieten pãmântesc; dar nici o împrejurare ºi nici o
depãrtare nu ne poate despãrþi de Mângâietorul ceresc. Oriunde ne aflãm ºi
oriîncotro ne-am îndrepta, El este întotdeauna la dreapta noastrã sã ne
sprijine, sã ne susþinã ºi sã ne înveseleascã.”– Hristos, Lumina lumii,  pg. 494.

c. Cum doreºte Mângâietorul sã influenþeze memoria ºi înþelegerea
ucenicilor? Ioan 14:26.

d. Ce altceva ar face Mângâietorul pentru adevãraþii urmaºi ai lui
Hristos? Ioan 16:12-14.

„Dacã existã un punct de adevãr pe care nu-l înþelegeþi, cu care nu
sunteþi de acord, cercetaþi, comparaþi verset cu verset, sãpaþi puþul adevãrului
adânc în mina cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie sã vã puneþi pe voi ºi pãrerile
voastre pe altarul lui Dumnezeu, sã lãsaþi la o parte ideile voastre
preconcepute ºi sã îngãduiþi Spiritului Cerului sã vã conducã în tot adevãrul.”
– Selected Messages, bk.1, pg. 413.
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Joi 11 noiembrie

5. ADEVÃRATA VIÞÃ

a. Cum descrie Biblia relaþia noastrã cu Hristos? Ioan 15:1-3.

b. Ce condiþie este esenþialã pentru o viaþã roditoare de credinþã?
Ioan 15:4-6.

c. Cum este descoperitã adevãrata ucenicie? Ioan 15:14; 8:31;
13:35.

d. Cu ce condiþie putem rãmâne în iubirea lui Hristos? Ioan 15:9,10;
1 Ioan 2:5; Iacov 4:4,7,8; Matei 4:4.

„Dumnezeu doreºte sã manifeste prin voi sfinþenia, bunãvoinþa ºi
compasiunea propriului Sãu caracter. Totuºi Mântuitorul nu porunceºte
ucenicilor sã munceascã pentru a aduce roadã. El le spune sã rãmânã în El.
‚Dacã rãmâneþi în Mine,’ zice El, ‚ºi cuvintele Mele rãmân în voi, veþi cere
ce veþi voi ºi vi se va face’. (Ioan 15:7). Hristos rãmâne în urmaºii Sãi prin
cuvânt. Aceasta este aceeaºi unire vitalã care este reprezentatã prin
mâncarea din trupul Sãu ºi prin a bea  din sângele Sãu. Cuvintele lui Hristos
sunt duh ºi viaþã. Primindu-le, primiþi viaþa adevãratei vii. Voi trãiþi ‚prin
orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu’ (Matei 4:4). Viaþa lui Hristos
în voi produce aceleaºi roade ca ºi în El. Trãind în Hristos, rãmânând în
Hristos, sprijiniþi de Hristos, trãgându-ne hrana din Hristos, voi aduceþi roadã
dupã asemãnarea lui Hristos.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 500, 501.

Vineri 12 noiembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Dacã refuz sã-i spãl picioarele fratelui meu, ce refuz eu de fapt?
2. Ce înseamnã experienþa interioarã a lui Iuda pentru mine?
3. Cum trebuie sã fiu fãcut în stare sã îndeplinesc lucrãrile lui Hristos?
4. Cum pot experimenta mai mult din pacea lui Hristos?
5. Cum trebuie sã rãmân în Hristos?
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       Lecþia 8 Sabat, 20 noiembrie 2004
s.a. 16:43

Iubirea frãþeascã

„Vã dau o poruncã nouã: Sã vã iubiþi unii pe alþii; Cum v-am iubit
Eu, aºa sã vã iubiþi ºi voi unii pe alþii.” (Ioan 13:34).

„Toþi acei care sunt pãtrunºi de Spiritul Sãu vor iubi aºa cum El a iubit.
Însuºi principiul care L-a animat pe Hristos îi va anima ºi pe ei în toate
relaþiile lor unii cu alþii.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 501.

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol.5, pg. 160-170.
Marele Medic, pg. 19, 20.

Duminică 14 noiembrie

1. O PORUNCÃ NOUÃ

a. Cât de multã iubire a fost manifestatã de Hristos ºi care este
semnificaþia ei pentru urmaºii Lui? Ioan 13:1; 15:13.

„[Ioan 13:34,35 citat] Cât de largã, cât de deplinã este aceastã iubire!
Ucenicii n-au înþeles partea cea nouã a acestei porunci. Ei trebuia sã se
iubeascã unii pe alþii dupã cum i-a iubit Hristos. Acesta era semnul cã Hristos
a fost format în interior, nãdejdea slavei. Dupã suferinþele lui Hristos, dupã
rãstignirea ºi învierea Sa ºi proclamarea fãcutã deasupra mormântului
deschis al lui Iosif, ‚Eu sunt învierea ºi viaþa’, dupã cuvintele Sale adresate
celor cinci sute care s-au adunat sã-L vadã în Galilea ºi dupã înãlþarea Sa la
cer, ucenicii aveau o oarecare idee cu privire la ce cuprindea iubirea lui
Dumnezeu ºi cu privire la iubirea pe care trebuia s-o manifeste unii faþã de
alþii. Când Duhul Sfânt a coborât asupra lor în ziua cincizecimii a fost
descoperitã acea iubire.”– CBNT, pg. 93.

b. Care este primul rod al Duhului Sfânt ºi care este dovada cã
acest rod este produs în noi? Galateni 5:22,23; 1 Ioan 4:11-13; 3:18.
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Luni 15 noiembrie

2. O PORUNCÃ NOUÃ (continuare)

a. În ce sens se referea Isus la iubirea frãþeascã numind-o „o
poruncã nouã”? Ioan 13:34.

„În aceastã ultimã întâlnire cu ucenicii Sãi, marea dorinþã pe care a
exprimat-o Hristos cu privire la ei era ca ei sã se iubeascã unii pe alþii, aºa
cum i-a iubit El. Tot mereu a vorbit despre acest lucru. ‚Aceste lucruri vi le
poruncesc,’ spunea El mereu, ‚sã vã iubiþi unii pe alþii; cum v-am iubit Eu,
aºa sã vã iubiþi ºi voi unii pe alþii’ (Ioan 15:17; 13:34). Pentru ucenici aceastã
poruncã era nouã; cãci ei nu se iubiserã unii pe alþii cum i-a iubit Hristos. Ei
au înþeles cã noi idei ºi impulsuri trebuia sã-i controleze, cã trebuia sã practice
noi principii; prin viaþa ºi moartea Sa ei urmau sã primeascã o nouã concepþie
de iubire. Porunca de a se iubi unii pe alþii avea o nouã semnificaþie în lumina
jertfei Sale. Întreaga lucrare a harului este un continuu serviciu de iubire, de
efort tãgãduitor de sine. În timpul fiecãrui ceas al petrecerii lui Hristos pe
pãmânt, iubirea lui Dumnezeu curgea de la El în ºuvoaie de neoprit. Toþi acei
care sunt umpluþi de Duhul Lui vor iubi dupã cum a iubit El. Chiar principiul
care L-a animat pe Hristos îi va anima ºi pe ei în toate relaþiile lor unii cu
alþii.”– Hristos, Lumina lumii,  pg.  501.

b. Cum arãtãm cã suntem fii ai lui Dumnezeu ºi prietenii lui Hristos?
Romani 8:14; 1 Ioan 3:10.

„Religia constã în a împlini cuvintele lui Hristos; nu în a face pentru a
câºtiga favoarea lui Dumnezeu ci fiindcã, fãrã nici un merit, am primit darul
iubirii Sale. Hristos nu pune mântuirea omului doar pe seama mãrturisirii, ci
pe seama credinþei care se manifestã în fapte de neprihãnire. De la urmaºii
lui Hristos se aºteaptã a face, nu doar a spune. Prin acþiune este clãdit
caracterul. ‚Toþi câþi sunt conduºi de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui
Dumnezeu’ (Romani 8:14). Nu acei ale cãror inimi sunt atinse de Duhul, nu
acei care din când în când se supun puterii Sale, ci acei care sunt conduºi de
Duhul sunt fii ai lui Dumnezeu.”– Cugetãri de pe Muntele Fericirilor, pg.119.
[Sublinierea autorului].
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Marţi 16 noiembrie

3. PRIETENI ALEªI

a. Ce nume atribuie Isus urmaºilor Sãi credincioºi? Ioan 15:15,14.

„Cum ªi-a manifestat Hristos iubirea pentru sãrmanii muritori? Prin
sacrificarea slavei Sale, a bogãþiilor Sale ºi chiar a vieþii Sale preþioase. Hristos
a acceptat o viaþã de umilire ºi mare suferinþã. El S-a supus la batjocurile
crude ale mulþimii criminale înfuriate ºi morþii agonizatoare pe cruce. Hristos a
zis: ‚Aceasta este porunca Mea: Sã vã iubiþi unii pe alþii, dupã cum v-am iubit
Eu. Nu existã dragoste mai mare decât aceasta, ca cineva sã-ºi dea viaþa
pentru prietenii sãi. Voi sunteþi prietenii Mei, dacã faceþi tot ce vã poruncesc’
(Ioan 15:12-14). Noi dovedim cã suntem prietenii lui Hristos când manifestãm
ascultare faþã de voia Lui. A spune ºi a nu face nu este o dovadã, dar în a face,
în a asculta, acolo este dovada. Cine ascultã porunca de a-i iubi pe ceilalþi cum
i-a iubit Hristos?”– Testimonies, vol.1, pg. 652, 653.

b. Cu ce scop ne-a ales Isus ºi care este porunca Lui pentru noi?
Ioan 15:16,17.

„[Ioan 15:14 citat.] Aceasta este condiþia impusã; aceasta este proba
care dovedeºte caracterele oamenilor. Sentimentele sunt adesea amãgitoare,
emoþiile nu sunt o cãlãuzã sigurã; cãci ele sunt schimbãtoare ºi supuse
împrejurãrilor exterioare. Mulþi sunt amãgiþi prin aceea cã se bazeazã pe
impresii senzaþionale. Testul este: Ce faceþi  voi pentru Hristos? Ce sacrificii
faceþi voi? Ce biruinþe câºtigaþi? Un spirit egoist biruit, rezistarea la o ispitã
de a neglija datoria, patima supusã ºi ascultarea de bunãvoie ºi cu bucurie
faþã de voia lui Hristos sunt dovezi mult mai mari cã sunteþi un copil al lui
Dumnezeu, decât evlavia spasmodicã ºi religia emoþionalã.”– Testimonies,

vol.4, pg. 193, 194. [Sublinierea autorului].
„[Ioan 15:9-17 citat.] Aceste asigurãri binecuvântate sunt pentru oricine

doreºte sã le respecte ºi care descoperã lumii în caracter interpretarea lor.
‚Dacã Mã iubiþi,’ spunea Hristos, ‚pãziþi poruncile Mele’ (Ioan 14:15). Dacã
suntem împlinitori ai cuvântului, putem veni la Dumnezeu cu asigurarea deplinã
a credinþei, zicând: ‚Aminteºte-Þi de cuvântul rostit servului Tãu, în care m-ai
fãcut sã sper.’ Când ascultãm zeloºi de cuvântul lui Dumnezeu din inimã,
putem face din acel cuvânt tema rugãciunii noastre. Domnul lucreazã
întotdeauna în acord cu cuvântul Sãu.”– The Review and Herald, 6 decembrie
1898.
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Miercuri 17 noiembrie

4. PERSECUTAÞI DE LUME

a. De ce-i persecutã lumea pe urmaºii lui Hristos? Ioan 15:18,19.

„[Ioan 13:35 citat.] Aceastã iubire, manifestatã în bisericã va stârni cu
siguranþã mânia Satanei. Hristos nu a trasat pentru ucenicii Sãi o cale uºoarã.
‚Dacã lumea vã urãºte,’ zicea El, ‚sã ºtiþi cã pe Mine M-a urât înaintea
voastrã. Dacã aþi fi din lume, lumea ar iubi ceea ce este al sãu; dar fiindcã
nu sunteþi din lume, ci Eu v-am ales afarã din lume, de aceea lumea vã
urãºte. Amintiþi-vã cuvântul pe care vi l-am spus: Servul nu este mai mare
decât domnul sãu. Dacã M-au prigonit pe Mine, ºi pe voi vã vor prigoni;
dacã au pãzit cuvântul Meu, îl vor pãzi ºi pe al vostru. Dar toate aceste
lucruri ei vi le vor face din pricina Numelui Meu, fiindcã nu-L cunosc pe
Acela care M-a trimis’ (Ioan 15:18-21). Evanghelia trebuie dusã înainte prin
luptã agresivã, în mijlocul împotrivirii, pericolului, pierderii ºi suferinþei. Dar
acei care fac aceastã lucrare urmeazã doar pe urmele paºilor Maestrului
lor.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 501.

b. Cum rãspunde prinþul rãului la lucrarea urmaºilor lui Hristos?
Ioan 3:19,20: 15:20,21.

„Aceluia care a venit sã rãscumpere lumea pierdutã i s-au împotrivit
puterile unite ale vrãjmaºilor lui Dumnezeu ºi ai omului. Într-o confederaþie
nemiloasã, oamenii rãi ºi îngerii rãi s-au înºirat la luptã împotriva Prinþului
Pãcii. Deºi fiecare cuvânt ºi faptã a Sa emana de compasiune divinã,
neasemãnarea Sa cu lumea a provocat cea mai amarã ostilitate. Fiindcã El
n-a vrut sã aprobe exercitarea patimii omeneºti a naturii noastre, El a stârnit
cea mai crudã împotrivire ºi vrãjmãºie. Aºa se întâmplã cu toþi acei care vor
sã trãiascã cu evlavie în Isus Hristos. Existã un conflict de neaplanat între
neprihãnire ºi pãcat, iubire ºi urã, adevãr ºi falsitate. Când cineva prezintã
iubirea lui Hristos ºi frumuseþea sfinþeniei, el câºtigã din supuºii împãrãþiei lui
Hristos ºi prinþul rãului este stârnit sã i se împotriveascã. Prigonirea ºi ocara
îi aºteaptã pe toþi aceia care sunt umpluþi de Spiritul lui Hristos. Caracterul
persecuþiei se schimbã cu timpul, dar principiul – spiritul care-i stã la bazã –
este acelaºi care i-a omorât pe aleºii Domnului, chiar din zilele lui Abel.”–
Cugetãri de pe Muntele Fericirilor, pg. 26.
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Joi 18 noiembrie

5. NU VÃ VOI LÃSA NEMÂNGÂIAÞI

a. Ce dificultãþi urmau sã întâmpine ucenicii dupã înãlþarea la cer a
lui Hristos? Ioan 16:1-3.

b. Chiar dacã urmeazã sã sufere prigonire din mâinile vrãjmaºilor
adevãrului, ce fãgãduinþã a dat Hristos celor credincioºi? Ioan 14:18.

c. Ce diferenþã avea sã aparã în relaþia dintre Hristos ºi urmaºii Sãi
dupã înãlþarea Sa la cer? Ioan 16:7.

d. Ce lucrare vastã avea sã îndeplineascã Duhul Sfânt pentru
pãcãtoºi? Ioan 16:8-11.

e . Care este partea noastrã în a ajuta biserica sã primeascã
plinãtatea Duhului Sfânt? Ioan 15:26,27; 1 Ioan 1:1-3.

„Cu un spirit iubitor, noi putem sã îndeplinim cele mai umile îndatoriri ale
vieþii ‚ca pentru Domnul’ (Coloseni 3:23). Dacã iubirea lui Dumnezeu este
în inimã, aceasta va fi manifestatã în viaþã. Dulcea mireasmã a lui Hristos
ne va înconjura ºi influenþa noastrã va înãlþa ºi binecuvânta.”– Calea cãtre

Hristos, pg. 82, 83.

Vineri 19 noiembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Care sunt caracteristicile iubirii divine pe care Hristos doreºte s-o dezvolte
în mine prin Duhul Sfânt?

2. Ce mã împiedicã de a primi iubirea neegoistã a lui Hristos în plinãtatea ei?
3. Cum trebuie sã fie porunca lui Hristos nouã pentru mine?
4. De ce nu ar trebui sã fiu surprins de persecuþie?
5. Ce obstacole pot sã împiedice primirea de cãtre mine a Duhului Sfânt în mare

putere?
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       Lecþia 9 Sabat, 27 noiembrie 2004
s.a. 16:38

Hristos Se roagã pentru ucenicii Sãi

„Eu în ei ºi Tu în Mine, pentru ca ei sã fie în chip desãvârºit una,
ca sã cunoascã lumea cã Tu M-ai trimis ºi cã i-ai iubit cum M-ai iubit
pe Mine.” (Ioan 17:23).

„Cunoaºterea de Dumnezeu, aºa cum este descoperitã în Hristos, este
cunoaºterea pe care toþi cei ce sunt mântuiþi trebuie s-o aibã.”– Istoria

faptelor apostolilor, pg. 370.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 507-511.

Duminică 21 noiembrie

1. REZULTATELE CUNOAªTERII LUI HRISTOS

a. Dupã ce a terminat de dat instrucþiunile Sale ucenicilor, pentru
ce S-a rugat Isus? Ioan 17:1-3.

„Cunoaºterea lui Dumnezeu, aºa cum este descoperitã în Hristos, este
cunoaºterea pe care  trebuie s-o aibã toþi cei ce sunt mântuiþi. Aceasta este
cunoaºterea care lucreazã transformarea caracterului. Primitã în viaþã, ea va
re-crea sufletul dupã chipul lui Hristos. Aceasta este cunoaºterea pe care
Dumnezeu îi invitã pe copiii Sãi s-o primeascã, pe lângã  care toate celelalte
sunt deºertãciune ºi nimicnicie.”– Istoria faptelor apostolilor, pg. 370.

b. Comparaþi Osea 6:3 cu Ioan 17:3 pentru a înþelege rezultatul
cunoaºterii lui Hristos.

„ ‚Aceasta este viaþã veºnicã,’ a declarat Hristos, ‚sã Te cunoascã pe Tine,
singurul Dumnezeu adevãrat ºi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu’ (Ioan 17:3).
Aceste cuvinte înseamnã mult. Numai cunoscându-L pe Hristos putem sã-L
cunoaºtem pe Dumnezeu. Trimisul lui Dumnezeu îi cheamã pe toþi sã asculte
aceste cuvinte. Ele sunt cuvintele lui Dumnezeu ºi toþi ar trebui sã le urmeze; cãci
dupã ele vor fi judecaþi. A-L cunoaºte pe Hristos spre mântuire înseamnã a fi
vitalizaþi de cunoºtinþã spiritualã, a practica cuvintele Lui. Fãrã acestea, toate
celelalte sunt fãrã valoare.”– The Signs of the Times, 27 ianuarie 1898.
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Luni 22 noiembrie

2. PREGÃTIREA DE SUCCESORI

a. Cu privire la cuvintele lui Hristos, la ce convingere au ajuns
ucenicii ca rezultat al asocierii lor cu El? Ioan 7:17; 17:7.

b. Ce a declarat atunci Isus despre credinþa apostolilor? Ioan 17:8.
Cum ni se aplicã aceste cuvinte nouã astãzi?

„[Ioan 17:3,8 citat.] Aceasta este lucrarea ce ne-a fost pusã înainte, de
a fi reprezentanþi ai lui Hristos, dupã cum El a fost în lumea noastrã
reprezentantul Tatãlui. Trebuie sã învãþãm pe alþii cuvintele ce ne-au fost
date în lecþiile lui Hristos… Ne aflãm în ziua antitipicã a ispãºirii, ºi nu trebuie
doar sã ne umilim inimile înaintea lui Dumnezeu ºi sã ne mãrturisim pãcatele,
ci trebuie ca prin toate talentele noastre educative, sã cãutãm sã-i instruim
pe acei cu care suntem aduºi în contact ºi sã-i determinãm prin învãþãturã ºi
exemplu sã-L cunoascã pe Dumnezeu ºi pe Isus Hristos, pe care L-a trimis
El.” – Educaþia creºtinã, pg. 157.

c. Pentru cine, în mod special, a fãcut Isus rugãciunea din Ioan 17?
Ioan 17:9.

„[Marele nostru Preot] face mijlocire pentru cei mai umiliþi, cei mai
asupriþi ºi suferinzi, pentru cei mai încercaþi ºi ispitiþi.”– The Review and

Herald, 15 august 1893.

d. Cum este proslãvit Isus prin ucenicii Sãi? Ioan 17:10,11. Ce este
necesar pentru ca aceastã lucrare sã poatã avea loc?

„Numai când au fost uniþi cu Hristos au putut ucenicii spera sã aibã puterea
însoþitoare a Duhului Sfânt ºi cooperarea îngerilor cerului. Cu ajutorul acestor
agenþi divini, ei vor prezenta înaintea lumii un front unit ºi vor fi biruitori în lupta
pe care au fost nevoiþi s-o ducã împotriva puterilor întunericului. Dacã vor
continua sã lucreze în mod unit, solii cereºti vor merge înaintea lor, deschizând
calea; inimile vor fi pregãtite sã primeascã adevãrul ºi mulþi vor fi câºtigaþi
pentru Hristos.”– Istoria faptelor apostolilor, pg.  66, 67.



48 Lecþii biblice pentru Sabat, Octombrie - Decembrie 2004

Marţi 23 noiembrie

3. UNIÞI ÎN HRISTOS

a. În rugãciunea lui Hristos, ce punct este menþionat în mod repetat
ca fiind esenþial pentru bisericã? Ioan 17:21-23.

„[Hristos] Se roagã ca ucenicii Sãi sã poatã fi una, la fel cum El ºi cu
Tatãl sunt una; ºi aceastã unitate a credincioºilor trebuie sã fie ca o mãrturie
pentru lume cã El ne-a trimis ºi cã noi purtãm dovada harului Sãu.

Trebuie sã fim aduºi într-o apropiere sfântã cu Rãscumpãrãtorul lumii.
Trebuie sã fim una cu Hristos, dupã cum El este una cu Tatãl. De ce
schimbare minunatã are parte poporul lui Dumnezeu în a ajunge în unitate
cu Fiul lui Dumnezeu! Noi trebuie sã lãsãm ca gusturile, înclinaþiile, ambiþiile
ºi pasiunile noastre sã fie toate supuse ºi aduse în armonie cu gândul ºi
spiritul lui Hristos. Aceasta este chiar lucrarea pe care Domnul doreºte s-o
facã pentru acei care cred în El. Viaþa ºi comportamentul nostru trebuie sã
aibã o putere modelatoare în lume. Spiritul lui Hristos trebuie sã aibã o
influenþã dominantã asupra vieþii urmaºilor Sãi, aºa încât ei sã vorbeascã ºi
sã se poarte asemenea lui Isus.”– The Review and Herald, 2 iulie 1889.

b. Cum poate fi dobânditã ºi menþinutã unitatea bisericii? 1 Ioan
1:7.

„O unire a credincioºilor cu Hristos va duce ca rezultat natural la o unire
unii cu alþii, o legãturã de unire care este cea mai durabilã pe pãmânt. Noi
suntem una în Hristos, dupã cum ºi Hristos este una cu Tatãl. Creºtinii sunt
coarde ºi numai coarde în viþa cea vie. O coardã nu trebuie sã-ºi tragã seva
de la alta. Viaþa noastrã trebuie sã vinã din via pãrinte. Numai prin unire
personalã cu Hristos, prin comuniune zilnicã cu El, ºi ceas de ceas, putem
aduce roadele Duhului Sfânt.”– Testimonies, vol.5, pg. 46.

„Succesul lucrãrii noastre depinde de iubirea noastrã de Dumnezeu ºi de
iubirea noastrã de semenii noºtri. Când existã acþiune armonioasã între
membrii individuali ai bisericii, când existã iubire ºi încredere manifestatã de
un frate faþã de altul, va exista ºi o putere proporþionalã în lucrarea noastrã
pentru mântuirea oamenilor. O, cât de mult avem nevoie de o înnoire moralã!
Fãrã credinþa care sã lucreze prin dragoste, nu puteþi face nimic. Fie ca
Domnul sã vã dea inimi care sã primeascã aceastã mãrturie.”– Mãrturii

pentru predicatori, pg. 166.
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Miercuri 24 noiembrie

4. NU DIN LUME

a. Ce spune Hristos cu privire la ucenicii Sãi ºi lume? Ioan
17:13,14; 1 Ioan 2:15; Iacov 4:4.

„Primii creºtini au fost într-adevãr un popor deosebit. Comportamentul
lor fãrã patã ºi credinþa lor neclãtinatã au fost o mustrare continuã care
distrugea pacea pãcãtosului. Deºi puþini la numãr, fãrã bogãþie, poziþie ºi
titluri onorifice, ei erau o spaimã pentru fãcãtorii de rele, oriunde era cunoscut
caracterul ºi învãþãturile lor. De aceea ei erau urâþi de cãtre cei rãi, la fel
cum Abel era urât de cãtre Cain cel neevlavios. Din acelaºi motiv pentru
care Cain l-a omorât pe Abel, ºi acei care cãutau sã scape de restricþiile
Duhului Sfânt au dat la moarte pe poporul lui Dumnezeu. Din acelaºi motiv
iudeii L-au respins ºi L-au rãstignit pe Mântuitorul – pentru cã sfinþenia ºi
curãþia caracterului Sãu erau o mustrare constantã pentru egoismul ºi
corupþia lor. Din zilele lui Hristos ºi pânã acum, ucenicii Sãi credincioºi au
stârnit ura ºi împotrivirea acelora care iubesc cãile pãcatului ºi le urmeazã.”–
Marea luptã, pg. 43.

b. Care este planul lui Dumnezeu pentru copiii Sãi în ceea ce
priveºte influenþele lumii? Ioan 17:15,16.

„Prin propriul Sãu exemplu, Mântuitorul a arãtat cã urmaºii Lui pot fi în
lume ºi totuºi sã nu fie din lume. El nu a venit pentru a lua parte la plãcerile
ei amãgitoare ºi pentru a fi prins de obiceiurile ei ºi a urma practicile ei, ci
pentru a face voia Tatãlui, pentru a cãuta ºi a mântui ceea ce era pierdut. Cu
acest scop înaintea sa, creºtinul poate sta necontaminat în orice mediu.
Oricare ar fi starea sau împrejurãrile în care se aflã, înãlþate sau umile, el va
manifesta puterea adevãratei religii în îndeplinirea credincioasã a datoriei.”
– Istoria faptelor apostolilor, pg. 365.

„Este imposibil pentru unii sã deosebeascã adevãrul câtã vreme lumea
posedã afecþiunile lor. Lumea vine între ei ºi Dumnezeu, înceþoºând viziunea
ºi tocind sensibilitãþile într-un asemenea grad, încât este imposibil pentru ei
sã deosebeascã lucrurile sfinte.”– Testimonies, vol.1, pg. 501.
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Joi 25 noiembrie

5. CA SÃ-L CUNOSC PE EL

a. Pe cine altcineva a inclus Hristos în rugãciunea Lui de mijlocire?
Ioan 17:20.

„Tot ce era Hristos pentru ucenicii Sãi, El doreºte sã fie pentru copiii Sãi
de astãzi; cãci în acea ultimã rugãciune, cu mica grupã de ucenici strânsã în
jurul Lui, El a zis, ‚Nu Mã rog doar pentru aceºtia, ci ºi pentru cei ce vor
crede în Mine prin cuvântul lor’ (Ioan 17:20).”– Calea cãtre Hristos , pg. 75.

b. Ce asigurare avem cã grija lui Hristos prin Duhul Sfânt este
asupra noastrã astãzi? Ioan 14:16.

„Cuvintele spuse ucenicilor ne sunt spuse de asemenea ºi nouã.
Mângâietorul este al nostru la fel ca ºi al lor. Duhul dã puterea care susþine
sufletele luptãtoare în fiecare urgenþã, în mijlocul urii lumii ºi al înþelegerii
propriilor lor greºeli.  În durere ºi suferinþã, când perspectiva pare întunecatã
ºi viitorul incert, ºi noi ne simþim singuri ºi neajutoraþi – acestea sunt timpurile
când, ca rãspuns la rugãciunea credinþei, Duhul Sfânt aduce mângâiere
inimii.”– Istoria faptelor apostolilor , pg. 34.

c. Ce dorinþã a manifestat Isus faþã de poporul Sãu la sfârºitul
rugãciunii Sale? Ioan 17:24.

Vineri 26 noiembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Ce pot face pentru a promova unitatea între credincioºi?
2. Cum pot beneficia de pe urma rugãciunii lui Hristos pentru ucenicii Sãi?
3. În ce moduri pot dezvolta o cunoºtinþã mai adâncã a numelui lui Dumnezeu?
4. Explicaþi cuvintele lui Isus: „Ei nu sunt din lumea aceasta.”
5. Ce pot face sã preamãresc numele lui Hristos mai pe deplin?
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Dupã ce a suferit sub dictatura comunistã în cea mai mare parte a
secolului XX, Ucraina s-a ridicat ca una dintre zonele care au crescut cel
mai rapid în Reformaþiune în Europa de Est. Câmpul Zakarpatia este
responsabil pentru lucrarea în partea de vest a acestei foste republici
sovietice. Þara este  în mare parte ruralã, cu majoritatea membrilor locuind
în mici sate rãspândite prin munþii Carpaþi.

Fraþii ºi surorile de aici ºtiu sã aprecieze libertatea, ºi în acest timp de
har care ne-a fost acordat, este o mare nevoie ca noi sã rãspândim solia
Evangheliei cât de mult posibil. Mici lãcaºuri de adunare, construite prin
numeroasele sacrificii ale credincioºilor din fiecare sat, marcheazã poalele
munþilor. Dar nu existã nici un loc unde lucrarea sã fie asistatã de la centru.
Un sediu ºi un centru de instruire pentru Câmpul Zakarpatia este esenþial
pentru rãspândirea Evangheliei prin toatã regiunea.

Deºi este o aparenþã de libertate, vedem pretutindeni în jurul nostru
semne cã sfârºitul este aproape.  Restricþii asupra liberei exercitãri a
credinþei sunt introduse deja în legile þãrii. Toþi membrii din Ucraina înþeleg
cã trebuie sã acþionãm acum. ªi pentru aceasta vã solicitãm ajutorul. Vã
rugãm sã ne sprijiniþi la ridicarea acestui far care va strãluci ca un far al
adevãrului prin munþii Carpaþi.

Fraþii ºi surorile voastre din Uniunea Est-Europeanã

Sabat, 4 decembrie 2004

Darul Sabatului întâi pentru
Câmpul Zakarpatia
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      Lecþia 10 Sabat, 4 decembrie 2004
s.a. 16:36

Ghetsimani

„Atunci Isus i-a zis lui Petru: ‚Pune-þi sabia în teacã: nu voi bea
Eu paharul pe care Mi l-a dat Tatãl Meu?” (Ioan 18:11).

„Momentul grozav venise – momentul care avea sã decidã destinul lumii.
Soarta omenirii tremura în cumpãnã.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 511.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 511-514.

Duminică 28 noiembrie

1. ÎN GHETSIMANI

a. Când ªi-a încheiat rugãciunea de mijlocire, unde a mers Isus cu
ucenicii Sãi ºi cu ce scop? Ioan 18:1; Matei 26:36.

„În compania ucenicilor Sãi, Mântuitorul S-a îndreptat încet spre grãdina
Ghetsimani. Luna de paºte, mare ºi plinã, strãlucea pe un cer fãrã de nor.
Oraºul de corturi ale peregrinilor se cufundase în tãcere.

Isus discutase cu seriozitate cu ucenicii Sãi ºi îi instruise; dar pe mãsurã
ce S-a apropiat de Ghetsimani, El a fost cuprins de o tãcere ciudatã. El
vizitase adesea acest loc pentru meditaþie ºi rugãciune; dar niciodatã cu o
inimã atât de plinã de durere ca ºi în aceastã noapte a ultimei Sale agonii.” –
Hristos, Lumina lumii, pg. 507.

b. Apelând la trei dintre ucenicii Sãi sã-L însoþeascã, ce rugãminte
le-a adresat Isus ºi de ce? Marcu 14:33,34.

„Lucrarea vrãjmaºului, vigilent în a-I prezenta lui Isus marile proporþii
ale pãcãtuirii, a provocat o durere atât de ascuþitã, încât El a simþit cã nu
putea rãmâne în prezenþa imediatã a vreunei fiinþe umane. El nu putea
suporta ca nici mãcar ucenicii Sãi sã fie martori ai agoniei Sale când
contempla vaiul lumii. Nici chiar cei mai iubiþi prieteni ai Sãi nu trebuia sã fie
în compania Sa. Sabia dreptãþii era scoasã din teacã ºi mânia lui Dumnezeu
împotriva nelegiuirii era asupra înlocuitorului omului, Isus Hristos, singurul
nãscut din Tatãl.”– Bible Training School, 1 septembrie 1915.
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Luni 29 noiembrie

2. DURERE ADÂNCÃ

a. Care este esenþa primei rugãciuni a lui Hristos în Ghetsimani?
Marcu 14:35,36.

„Hristos stãtea acum într-o posturã diferitã de acelea în care a stat
vreodatã mai înainte. Suferinþa Lui poate fi cel mai bine descrisã în cuvintele
profetului: ‚Ridicã-te, sabie, împotriva pãstorului Meu, ºi împotriva omului
care Îmi este tovarãº, zice Domnul oºtirilor’ (Zaharia 13:7). Ca înlocuitor ºi
garant al omului, Hristos suferea sub dreptatea divinã. El a vãzut ce însemna
dreptate. Pânã acum fusese un mijlocitor pentru alþii; acum ar fi dorit sã aibã
El însuºi un Mijlocitor.

Când Hristos ªi-a simþit unitatea cu Tatãl frântã, El S-a temut cã în
natura Sa umanã, El nu avea sã fie în stare sã suporte conflictul ce urma sã
vinã cu puterile întunericului. În pustia ispitirii, destinul neamului omenesc
fusese în joc. Atunci Hristos a fost biruitor. Acum ispititorul venise pentru
ultima luptã îngrozitoare. Pentru aceasta el se pregãtise în timpul celor trei
ani de lucrare a lui Hristos. Totul era în joc. Dacã dãdea greº aici, speranþa
lui de stãpânire era pierdutã; împãrãþiile lumii aveau sã devinã în cele din
urmã ale lui Hristos; el însuºi avea sã fie trântit jos ºi aruncat afarã.”–
Hristos, Lumina lumii, pg. 508.

b. Cum i-a gãsit Isus pe ucenicii Sãi când S-a întors de la rugãciunea
Lui? Ce mustrare le-a adresat El? Marcu 14:37,38.

„Ridicându-Se cu un efort dureros, El a mers împleticindu-se spre locul
unde-ªi lãsase însoþitorii. Dar ‚i-a gãsit dormind’. Dacã i-ar fi gãsit rugându-se,
ar fi fost uºurat. Dacã ei ar fi cãutat refugiu la Dumnezeu, agenþii satanici
nu i-ar fi biruit ºi El ar fi fost mângâiat de credinþa lor statornicã. Dar ei nu
au urmat avertizarea repetatã: ‚Vegheaþi ºi rugaþi-vã’. La început ei fuseserã
foarte întristaþi sã-L vadã pe Maestrul lor, care de obicei era atât de liniºtit ºi
plin de demnitate, luptându-Se cu o durere care era dincolo de puterea lor de
înþelegere. Ei se rugaserã când au auzit strigãtele puternice ale suferindului.
Ei nu intenþionau sã-L pãrãseascã pe Domnul lor, dar pãreau paralizaþi de o
amorþealã de care ar fi putut sã scape dacã ar fi continuat sã pledeze înaintea
lui Dumnezeu. Ei nu înþelegeau necesitatea vegherii ºi a rugãciunii serioase
pentru a rezista ispitei.”– Hristos, Lumina lumii , pg. 509.
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Marţi 30 noiembrie

3. DURERE ADÂNCÃ (continuare)

a. Care a fost cea de-a doua rugãciune a lui Isus ºi ce fãceau
ucenicii? Matei 26:42,43. Ce profeþie s-a împlinit atunci? Isaia 52:14.

„Cu scurt timp înainte, Isus stãtuse asemenea unui cedru puternic,
rezistând furtunii de împotrivire care-ºi revãrsa furia asupra Lui. Voinþe
încãpãþânate ºi inimi pline de rãutate ºi viclenie se strãduiserã în zadar sã-L
aducã în confuzie ºi sã-L biruiascã. El a rezistat cu maiestate divinã ca Fiu al
lui Dumnezeu. Acum era ca o trestie bãtutã ºi îndoitã de furtuna furioasã. El
Se apropiase ca biruitor de încheierea lucrãrii Sale, dupã ce a câºtigat la
fiecare pas biruinþa asupra puterilor întunericului. Ca unul deja proslãvit, El
pretinsese unitatea cu Dumnezeu. În tonuri hotãrâte El Îºi intonase cântãrile
de laudã. El vorbise ucenicilor Sãi în cuvinte de curaj ºi duioºie. Acum venise
ceasul puterilor întunericului. Acum glasul Sãu era auzit în aerul liniºtit de
searã, nu în tonuri ale triumfului, ci plin de durere omeneascã. Cuvintele
Mântuitorului au ajuns pânã la urechile ucenicilor aþipiþi:  ‚O, Tatã, dacã nu
se poate sã treacã de la Mine paharul acesta fãrã sã-L beau, facã-se voia
Ta’. (Matei 26:42).”– Hristos, Lumina lumii, pg. 510.

b. Cum a fost mângâiat Fiul lui Dumnezeu în timpul acelei ore
critice? Luca 22:43. Cu ce cuvinte profeþise Isaia despre suferinþa
ºi mângâierea lui Hristos? Isaia 53:11.

„În aceastã crizã teribilã, când totul era în joc, când paharul misterios
tremura în mâna suferindului, cerurile s-au deschis, o luminã a strãlucit în
mijlocul întunericului furtunos al ceasului de crizã ºi îngerul puternic care stã
în prezenþa lui Dumnezeu, ocupând poziþia din care a cãzut Satan, a venit
alãturi de Hristos. Îngerul nu a venit sã ia paharul din mâna lui Hristos, ci
sã-L întãreascã  pe Acesta sã-l bea, aducându-I asigurarea iubirii Tatãlui. El
a venit sã dea putere rugãtorului divino-uman. El I-a arãtat cerurile deschise,
vorbindu-I despre sufletele care aveau sã fie mântuite ca rezultat al
suferinþelor Sale. El Îl asigurã cã Tatãl Sãu este mai mare ºi mai puternic
decât Satan, cã moartea Sa, avea sã rezulte în zãdãrnicirea planurilor lui
Satan ºi cã împãrãþia acestei lumi avea sã fie datã sfinþilor Celui Prea Înalt.
El I-a spus cã va vedea rodul muncii sufletului Sãu ºi va fi satisfãcut, fiindcã
avea sã vadã o mulþime din neamul omenesc salvaþi pentru veºnicie.”–
Hristos, Lumina lumii, pg. 511,512.
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Miercuri 1 decembrie

4. ISUS ARESTAT

a. Cine a condus grupul care L-a arestat pe Isus? Ioan 18:2-5.

„Iuda, trãdãtorul, n-a uitat rolul pe care îl avea de jucat. Când gloata a
intrat în grãdinã, el fusese în frunte, urmat îndeaproape de marele preot.
Urmãritorilor lui Isus el le dãduse un semn, zicând: ‚Pe acela pe care-l voi
sãruta, acela este: sã puneþi mâna pe El.’ (Matei 26:48).”– Hristos, Lumina

lumii, pg. 513.
„Istoria lui Iuda prezintã sfârºitul trist al unei vieþi care ar fi putut fi

onoratã de Dumnezeu. Dacã Iuda ar fi murit înainte de ultima sa cãlãtorie la
Ierusalim, el ar fi fost privit ca un om vrednic de un loc între cei doisprezece
ºi unul a cãrui lipsã s-ar fi simþit foarte acut. Repulsia care l-a însoþit de-a
lungul secolelor urmãtoare nu ar fi existat, dacã n-ar fi fost descoperite
atributele de la încheierea istoriei sale. Însã caracterul sãu a fost descoperit
lumii cu un scop. El trebuia sã fie un avertisment pentru toþi aceia care,
asemenea lui, aveau sã trãdeze încredinþãrile sacre.”– Ibid., pg. 527.

b. Ce s-a întâmplat cu gloata furioasã când Isus S-a identificat
înaintea lor? Ioan 18:6.

„Nici o urmã a recentei Sale agonii nu mai era vizibilã când Isus a ieºit
sã-ªi întâmpine trãdãtorul. Stând înaintea ucenicilor Sãi, El a zis: ‚Pe cine
cãutaþi?’ Ei au rãspuns: ‚Pe Isus din Nazaret.’ Isus a rãspuns: ‚Eu sunt
Acela’ (Ioan 18:4,5). Când au fost rostite aceste cuvinte, îngerul care-i
slujise lui Isus a trecut între El ºi gloatã. O luminã divinã a luminat faþa
Mântuitorului ºi o formã asemenea unui porumbel L-a umbrit. În prezenþa
acestei glorii divine, gloata criminalã n-a putut rezista nici un moment. Ei
s-au dat înapoi. Preoþii, bãtrânii, soldaþii ºi chiar Iuda au cãzut ca morþi la
pãmânt.

Îngerul s-a retras ºi lumina a dispãrut. Isus a avut ocazia sã scape, dar a
rãmas liniºtit ºi stãpân pe Sine. Ca unul proslãvit, El stãtea în mijlocul acelei
gloate împietrite care stãtea acum neajutoratã la picioarele Lui. Ucenicii
priveau cu mirare ºi reverenþã.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 512.
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Joi 2 decembrie

5. ARESTAREA LUI HRISTOS

a. Ce a fãcut Petru când a vãzut cã Isus era gata sã Se predea fãrã
împotrivire ºi cum l-a mustrat Isus? Ioan 18:7-11; Luca 22:49-50.

„Ucenicii crezuserã cã Maestrul lor nu avea sã îngãduie sã fie prins.
Acea putere care fãcuse gloata sã cadã la pãmânt ca niºte oameni morþi,
putea sã-i þinã neajutoraþi pânã când Isus ºi tovarãºii Sãi aveau sã scape. Ei
au fost dezamãgiþi ºi indignaþi când au vãzut funiile aduse sã lege mâinile
Aceluia pe care-L iubeau. În mânia sa, Petru a scos repede sabia ºi a încercat
sã-ºi apere Maestrul, dar nu a tãiat decât urechea servului marelui preot.”–
Hristos, Lumina lumii, pg. 513.

b. Ce minune a fãcut Isus chiar în acel moment? Luca 22:51.

„Când a vãzut ce se întâmplase, Isus ªi-a eliberat mâinile, deºi era þinut
cu tãrie de soldaþii romani ºi a zis: ‚Ajunge, pânã aici!’ El a atins urechea
rãnitã ºi aceasta a fost vindecatã pe loc.”– Hristos, Lumina lumii , pg. 513.

c. Descrieþi ce s-a întâmplat cu preoþii cei mai de seamã, cãpeteniile
ºi bãtrânii. Luca 22:52,53; Ioan 18:12.

Vineri 3 decembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Ce apel al lui Hristos este în special valabil pentru mine astãzi?
2. Ce fel de rãspuns ar trebui sã aducã inimii mele experienþa lui Hristos din

Ghetsimani?
3. Cum pot evita reacþiile naturale cum au fost acelea manifestate de Petru la

arestarea lui Isus?
4. Care a fost principala cauzã a suferinþei lui Isus?
5. Cum a reacþionat mulþimea în faþa slavei îngerului?
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      Lecþia 11 Sabat, 11 decembrie 2004
s.a. 16:35

Biciuit ºi condamnat

„Când a fost chinuit ºi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel
pe care-l duci la mãcelãrie ºi ca o oaie mutã înaintea celor ce o tund:
n-a deschis gura.” (Isaia 53:7).

„Hristos nu a cedat, nici nu a fost descurajat, ºi urmaºii Sãi trebuie sã
manifeste o credinþã de aceeaºi naturã. Ei trebuie sã trãiascã aºa cum a
trãit El ºi sã lucreze aºa cum a lucrat El, fiindcã ei depind de El ca marele
Maestru lucrãtor.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 502.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 515-526.
Ibid., pg. 532-544.

Duminică 5 decembrie

1. ISUS ÎNAINTEA LUI ANA ªI CAIAFA

a. Dupã arestarea Lui în Ghetsimani, înaintea cui a fost dus Isus în
mod violent? Ioan 18:12-14; Matei 26:57.

b. Care ucenici au privit judecarea lui Hristos din depãrtare? Ioan
18:15,16.

c. Ce întrebare I-a adresat Ana lui Isus ºi ce rãspuns i-a dat Acesta?
Ioan 18:18-21.

d. Ce a fãcut unul din servii lui Ana când l-a vãzut pe stãpânul sãu
adus la tãcere? Ioan 18:22.

„Ana a fost adus la tãcere prin hotãrârea rãspunsului. Temându-se cã
Isus ar spune ceva cu privire la procedura sa, ceea ce el ar fi preferat sã
pãstreze acoperit, el nu i-a spus nimic mai mult cu acea ocazie. Unul dintre
servii sãi, plin de mânie când l-a vãzut pe Ana adus la tãcere, l-a lovit pe Isus
în faþã, zicând: ‚Aºa-i rãspunzi marelui preot?’ (Ioan 18:22).”– Hristos,

Lumina lumii, pg. 516.
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Luni 6 decembrie

2. ISUS ÎNAINTEA LUI PILAT

a. Dupã procesul de la sinedriu, unde a fost dus Isus? Ioan 18:28
(prima parte); Marcu 15:1.

b. Ce atitudine ipocritã ºi contradictorie au adoptat acum
conducãtorii iudei? Ioan 18:28 (ultima parte).

c. Ce întrebare stânjenitoare a pus Pilat conducãtorilor iudei ºi ce
rãspuns arogant, dar evaziv, a primit el? Ioan 18:29,30.

d. Ce declaraþie a lui Pilat a fãcut situaþia preoþilor chiar mai dificilã?
Ioan 18:31.

e . Întorcându-se la sala de judecatã, ce întrebare I-a pus Pilat lui
Isus ºi cum a reacþionat el la rãspunsul primit? Ioan 18:33-35.

f. Cum S-a identificat Isus în mod clar înaintea lui Pilat? Ioan 18:36-38.

„Ocazia de aur a lui Pilat trecuse. Totuºi Isus nu l-a lãsat fãrã luminã
suplimentarã. În timp ce nu a rãspuns în mod direct întrebãrii lui Pilat, El ªi-
a declarat în mod clar misiunea. El i-a dat lui Pilat de înþeles cã nu cãuta un
tron pãmântesc…

Pilat avea o dorinþã de a cunoaºte adevãrul. Mintea Sa era în confuzie.
El a prins cu nerãbdare cuvintele Mântuitorului ºi inima sa era miºcatã de o
mare dorinþã de a ºti ce era acesta în realitate ºi cum îl putea obþine. ‚Ce
este adevãrul?’ a întrebat el. Dar n-a aºteptat un rãspuns. Tumultul de afarã
l-a rechemat la interesele momentului respectiv, fiindcã preoþii solicitau în
mod gãlãgios o acþiune imediatã. Ieºind afarã la iudei, el a declarat apãsat:
‚Nu gãsesc nici o vinã în El’ (Ioan 18:38).”–  Hristos, Lumina lumii, pg. 535,536.
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Marţi 7 decembrie

3. ISUS ÎNAINTEA LUI IROD

a. Încercând sã scape de responsabilitatea pentru condamnarea lui
Hristos, ce a fãcut Pilat? Luca 23:5-7.

b. Cum s-a simþit Irod ºi care au fost gândurile sale când L-a vãzut
pe Isus? Luca 23:8.

c. Care a fost atitudinea lui Isus în prezenþa lui Irod? Luca 23:9,10.

d. Cum a reacþionat Irod când ºi-a dat seama cã nu-L putea condamna
pe Isus? Luca 23:11.

„Irod cu ostaºii sãi L-au batjocorit ºi L-au îmbrãcat într-o hainã
strãlucitoare (Luca 23:11). Soldaþii romani li s-au alãturat în aceste abuzuri.
Tot ce puteau nãscoci aceºti soldaþi rãi ºi corupþi, ajutaþi de Irod ºi de
demnitarii iudei, era pus asupra Mântuitorului. Totuºi rãbdarea divinã n-a
cedat.

Prigonitorii lui Hristos încercaserã sã mãsoare caracterul Sãu cu al lor;
ei Îl reprezentaserã ca fiind la fel de rãu ca al lor. Dar în spatele tuturor
aparenþelor prezente se impunea o altã scenã – o scenã pe care o vor vedea
într-o zi în toatã slava ei. Erau unii care tremurau în prezenþa lui Hristos. În
timp ce gloata brutalã se apleca în batjocurã înaintea Lui, unii care au ieºit
cu acest scop s-au întors înapoi înspãimântaþi ºi tãcuþi. Irod era osândit.
Ultimele raze de luminã îndurãtoare strãluceau asupra inimii sale împietrite
de pãcat. El simþea cã acesta nu era un om obiºnuit; cãci divinitatea strãlucea
prin natura umanã. Chiar în timpul când Hristos era înconjurat de
batjocoritori, adulteri ºi criminali, Irod simþea cã priveºte un Dumnezeu pe
tronul Sãu.

Împietrit cum era, Irod n-a îndrãznit sã ratifice osândirea lui Hristos. El
dorea sã scape de acea responsabilitate grozavã ºi L-a trimis pe Isus înapoi
la sala romanã de judecatã.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 538.
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Miercuri 8 decembrie

4. SLÃBICIUNEA LUI PILAT

a. Când Isus a fost adus din nou la curtea lui Pilat, ce argument a
prezentat Pilat în favoarea Lui? Luca 23:13-15.

b. Cum ºi-a manifestat Pilat slãbiciunea ºi inconsecvenþa în
procedura cu un nevinovat? Luca 23:16.

„[Luca 23:16 citat] Aici Pilat ºi-a manifestat slãbiciunea. El declarase
cã Isus era inocent, totuºi a acceptat ca El sã fie biciuit, pentru a-i satisface
pe acuzatorii Sãi. El a vrut sã sacrifice dreptatea ºi principiul pentru a face
compromis cu gloata. Aceasta l-a pus într-o situaþie dezavantajoasã. Gloata
a exploatat nehotãrârea lui ºi a cerut ºi mai mult viaþa prizonierului. Dacã la
început Pilat ar fi stat ferm, refuzând sã condamne un om pe care îl gãsea
nevinovat, el ar fi rupt lanþul fatal care urma sã-l lege în remuºcãri ºi vinovãþie
câte zile mai avea de trãit. Dacã ºi-ar fi adus la îndeplinire convingerile sale
cu privire la dreptate, iudeii nu s-ar fi încumetat sã-i dicteze. Hristos ar fi
fost dat la moarte, dar vina n-ar fi zãcut asupra lui Pilat. Dar Pilat a fãcut un
pas dupã altul în cãlcarea conºtiinþei sale. El se scuzase pentru a nu judeca
cu dreptate ºi echitate ºi acum se gãsea aproape neputincios în mâinile
preoþilor ºi conducãtorilor. Oscilarea ºi nehotãrârea lui s-au dovedit a fi ruina
lui.” – Hristos, Lumina lumii, pg. 539.

c. Ce altã ocazie de luminare i-a dat Dumnezeu lui Pilat? Matei 27:19.

d. Gândindu-se încã sã-L elibereze pe Isus, ce propunere a prezentat
Pilat gloatei? Marcu 15:6-10.

e . Ce au fãcut preoþii pentru a determina osândirea lui Hristos?
Matei 27:20.

f. Ce alegere finalã a fãcut mulþimea ºi ce a început Pilat sã facã?
Ioan 18:39,40; 19:1; Matei 27:21-23.
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Joi 9 decembrie

5. JUDECATA

a. Cum au contribuit soldaþii romani la tortura Mântuitorului ºi cum
a rãspuns El? Ioan 19:2,3; Marcu 15:16-19.

b. Dupã ce L-a rãnit pe Hristos înaintea oamenilor, ce anunþ a fãcut
Pilat? Ioan 19:4,5.

c. Ce propunere nepotrivitã le-a fãcut Pilat iudeilor? Ioan 19:6.

d. Ce declaraþie a iudeilor l-a umplut pe Pilat de spaimã? Ioan
19:7,8.

e . Cum a cedat Pilat în cele din urmã cererilor conducãtorilor iudei?
Ioan 19:9-16.

„Cea mai mare vinã ºi cea mai grea responsabilitate aparþineau acelora
care stãteau în cele mai înalte locuri în naþiune, depozitarii încredinþãrilor
sfinte pe care le trãdau în mod josnic. Pilat, Irod ºi soldaþii romani erau, prin
comparaþie, ignoranþi faþã de Isus. Ei se gândeau sã le facã pe plac preoþilor
ºi conducãtorilor, maltratându-L. Ei nu aveau lumina pe care naþiunea iudaicã
o primise în mod atât de abundent. Dacã lumina ar fi fost datã soldaþilor, ei
nu L-ar fi tratat pe Hristos cu aºa cruzime cum L-au tratat ei.”– Hristos,

Lumina lumii, pg. 542.

Vineri 10 decembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Cum pot aplica în viaþa mea lecþia învãþatã din orbirea iudeilor cu privire la
pângãrire?

2. Ce aºteptau evreii de la Pilat?
3. Ce pot învãþa din decizia lui Isus de a rãmâne tãcut înaintea lui Irod?
4. Ce caracteristicã a lui Pilat sunt în pericol de a o imita?
5. Cine este vinovat de moartea Fiului lui Dumnezeu?
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      Lecþia 12 Sabat, 18 decembrie 2004
s.a. 16:37

Calvarul

„Hristos ne-a rãscumpãrat din blestemul legii, fãcându-Se blestem
pentru noi; cãci este scris: Blestemat este oricine este atârnat pe
lemn.” (Galateni 3:13).

„Pentru cãlcarea legii lui Dumnezeu, Adam ºi Eva au fost izgoniþi din Eden.
Hristos, Înlocuitorul nostru, trebuia sã sufere în afara Ierusalimului. El a murit în
afara porþii, unde erau executaþi criminalii.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 545.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 545-556.
Testimonies, vol.2, pg. 181-194.

Duminică 12 decembrie

1. BATJOCORIT DE SOLDAÞI

a. Dupã ce Pilat L-a dat pe Isus pe mâna soldaþilor romani, ce au
fãcut aceºtia? Matei 27:27-30.

b. Unde L-au dus soldaþii pe Isus dupã ce L-au umilit? Ioan 19:17;
Matei 27:31.

c. Cine i-a mai urmat? Luca 23:27.

„Hristos, scumpul Fiu al lui Dumnezeu, a fost dus ºi crucea a fost pusã
pe umerii Sãi. La fiecare pas era sânge ce curgea din rãnile Lui. Înghesuit
de o mare gloatã de vrãjmaºi înrãiþi ºi spectatori nesimþitori, El era dus la
rãstignire. ‚Când a fost chinuit ºi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel
pe care-l duci la mãcelãrie ºi ca o oaie mutã înaintea celor ce o tund: n-a
deschis gura.’ (Isaia 53:7).”– Testimonies, vol.2, pg. 188.

„O mare mulþime L-a urmat pe Isus de la sala de judecatã la Calvar.
Vestea osândirii Sale s-a rãspândit în tot Ierusalimul ºi oameni din toate
clasele ºi de toate rangurile sociale se îndreptau spre locul rãstignirii.”–
Hristos, Lumina lumii, pg. 545.
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Luni 13 decembrie

2. ÎN DRUM SPRE CALVAR

a. Care era starea fizicã a lui Hristos dupã ce a fost biciuit a doua
oarã? Isaia 53:4.

„De la cina de paºte cu ucenicii Sãi, [Mântuitorul] nu mai mâncase ºi nu
mai bãuse nimic. El fusese în agonie în grãdina Ghetsimani, în luptã cu agenþii
satanici. El suferise durerea trãdãrii ºi Îi vãzuse pe ucenicii Sãi pãrãsindu-L
ºi fugind. El fusese dus la Ana ºi apoi la Caiafa ºi apoi la Pilat. De la Pilat, El
a fost dus la Irod, iar apoi trimis înapoi la Pilat. Dintr-o insultã în alta, dintr-
o batjocurã în alta, de douã ori torturat prin biciuire – toatã noaptea aceea se
perindase o scenã dupã alta de un caracter care încerca la extrem sufletul
omenesc. Hristos nu cedase. El nu spusese nici un cuvânt, decât ceea ce
avea menirea sã-L proslãveascã pe Dumnezeu. În tot timpul farsei josnice
de proces, El S-a purtat cu fermitate ºi demnitate. Dar, când dupã a doua
biciuire crucea a fost pusã asupra Lui, natura umanã n-a mai putut suporta.
El a cãzut în leºin sub povarã.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 545.

b. Ce mãsurã au luat soldaþii pentru a-ºi putea continua planul ºi
care a fost rezultatul? Matei 27:32.

„În acel timp, un strãin, Simon din Cirene, care venea de la þarã,
întâlneºte gloata. El aude batjocurile ºi cuvintele grosolane ale gloatei; aude
cuvintele repetate de ocarã: Faceþi loc pentru Regele iudeilor! El se opreºte
uimit de acea scenã, ºi când îºi exprimã compasiunea, ei pun mâna pe el ºi
pun crucea pe umerii lui.

Simon auzise despre Isus. Fiii lui credeau în Mântuitorul, dar el însuºi nu
era un ucenic. Purtarea crucii spre Calvar a fost o binecuvântare pentru
Simon, ºi el a fost tot timpul dupã aceea recunoscãtor pentru aceastã
providenþã. Ea l-a determinat sã ia asupra lui crucea lui Hristos din proprie
alegere ºi sã îi poarte mereu cu bucurie povara.”– Hristos, Lumina lumii, pg.
546.

c. Ce a profeþit Isus când unii îºi manifestau compãtimirea
omeneascã faþã de El? Luca 23:28-31.
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Marţi 14 decembrie

3. RÃSTIGNIREA

a. Descrieþi scena Calvarului ºi efectele sale sfâºietoare de inimã
asupra mamei lui Isus. Ioan 19:25; Marcu 15:27,28.

„Ajungând la locul execuþiei, prizonierii au fost legaþi de instrumentele
de torturã. Cei doi tâlhari se zbãteau în mâinile acelora care-i puneau pe
cruce; dar Isus n-a opus nici o rezistenþã. Mama lui Isus, sprijinitã de Ioan,
ucenicul cel iubit, urmase paºii Fiului ei la Calvar. Ea Îl vãzuse cãzând sub
povara crucii ºi dorea mult sã punã o mânã de sprijin sub capul Sãu rãnit ºi
sã ºteargã acea frunte care se odihnise cândva în poala ei. Însã nu i s-a
îngãduit acest privilegiu dureros. Împreunã cu ucenicii, ea cultiva încã
speranþa cã Isus avea sã-ªi manifeste puterea ºi sã Se elibereze de vrãjmaºii
Sãi. Din nou inima ei avea sã se cutremure când îºi amintea cuvintele în
care El prezise chiar scenele care aveau loc. Când tâlharii erau legaþi de
cruce, ea privea în continuare cu o încordare agonizatoare. Avea sã îngãduie
Acela care dãduse viaþã morþilor sã fie rãstignit? Avea sã îngãduie Fiul lui
Dumnezeu sã fie omorât cu atâta cruzime? Trebuia sã renunþe ea la credinþa
cã Isus era Mesia? Trebuia sã fie ea martorã la ruºinea ºi durerea Lui, chiar
fãrã privilegiul de a-I sluji în durerea Lui? Ea a vãzut mâinile Lui întinse pe
cruce; ciocanul ºi piroanele au fost aduse ºi în timp ce acestea pãtrundeau
prin carnea fragedã, ucenicii cu inimi sfâºiate au îndepãrtat-o pe mama lui
Isus de acea scenã crudã.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 547.

b. Cum s-a împlinit profeþia din Psalmii 22:16-18? Ioan 19:23,24.

„În suferinþele lui Hristos pe cruce s-a împlinit profeþia. Cu secole înainte
de rãstignire, Mântuitorul prezise tratamentul cãruia urma sã-i fie supus. El
a zis: [Psalmii 22:16-18 citat]. Profeþia cu privire la veºmintele Sale a fost
împlinitã fãrã sfatul sau amestecul prietenilor sau vrãjmaºilor Celui rãstignit.
Veºmintele Sale au fost date soldaþilor care-L puseserã pe cruce. Hristos a
auzit cearta lor când îºi împãrþeau veºmintele Lui. Tunica Lui era þesutã
dintr-un singur fir, fãrã cusãturã. ªi ei au zis: ‚Sã n-o rupem, ci sã tragem la
sorþi pentru ea, a cui sã fie’ (Ioan 19:24).”– Hristos, Lumina lumii, pg. 548.
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Miercuri 15 decembrie

4. ÎMPÃRATUL  IUDEILOR

a. Ce inscripþie în trei limbi a fost pusã pe cruce din ordinul lui
Pilat? Ioan 19:19,20.

b. Cum au reacþionat iudeii la aceastã acþiune a lui Pilat? Ioan
19:21,22.

„Aceastã inscripþie îi irita pe evrei. La curtea lui Pilat ei strigaserã:
‚Rãstigneºte-L!’ ,Noi n-avem alt împãrat decât pe Cezarul.’ (Ioan 19:15). Ei
declaraserã cã oricine avea sã recunoascã alt împãrat era un trãdãtor. Pilat
a scris sentimentul pe care-l exprimaserã. Nu era menþionatã nici o vinã,
decât aceea cã Isus era împãratul iudeilor. Inscripþia era o recunoaºtere a
ataºamentului iudeilor faþã de puterea romanã. Ea declara cã oricine ar fi
pretins a fi împãratul lui Israel, avea sã fie judecat de ei ca fiind vrednic de
moarte. Preoþii se înºelaserã pe sine. Pe când complotau moartea lui Hristos,
Caiafa declarase cã este mai bine sã moarã un om, pentru ca naþiunea sã fie
salvatã. Acum ipocrizia lor era descoperitã. Pentru a-L nimici pe Hristos, ei
fuseserã gata sã-ºi sacrifice chiar existenþa naþionalã.

Preoþii au vãzut ce fãcuserã ºi l-au rugat pe Pilat sã schimbe inscripþia.
Ei au zis: ‚Nu scrie: Regele iudeilor, ci cã El a zis: Eu sunt regele iudeilor.’
Dar Pilat era supãrat pe sine din pricina slãbiciunii pe care a manifestat-o ºi
îi dispreþuia pe preoþii ºi conducãtorii vicleni ºi geloºi. El a rãspuns cu rãcealã:
‚Ce am scris, am scris’ (versetele 21,22).

O putere mai înaltã decât Pilat sau iudeii rânduise aºezarea acelei inscripþii
deasupra capului lui Isus. În providenþa lui Dumnezeu ea trebuia sã îndemne la
cugetare ºi la cercetarea Scripturilor… Ea era un adevãr viu, transcris de o
mânã pe care o condusese Dumnezeu.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 548.

c. Pentru ce S-a rugat Isus când a fost pe cruce? Luca 23:34.

„Rugãciunea lui Hristos pentru vrãjmaºii Sãi a cuprins lumea. Ea includea
pe orice pãcãtos care trãise sau care avea sã trãiascã, de la începutul lumii ºi
pânã la sfârºitul timpului. Asupra tuturor zace vina rãstignirii Fiului lui Dumnezeu.
Tuturor le este oferitã iertarea fãrã platã. ‚Oricine voieºte’ poate avea pace cu
Dumnezeu ºi sã moºteneascã viaþa veºnicã.”– Hristos, lumina lumii, pg. 547.
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Joi 16 decembrie

5. S-A SFÂRªIT

a. Numiþi un aspect al nobilului exemplu pe care Isus l-a lãsat pentru
urmaºii Sãi. Ioan 19:26,27.

„O, Mântuitor îndurãtor ºi plin de iubire; în mijlocul a toatã durerea Sa
fizicã ºi sufleteascã, El a avut o grijã plinã de consideraþie pentru mama Lui!
El nu avea bani cu care sã-i asigure mângâierea; dar El era cuprins în inima
lui Ioan ºi i-a dat-o acestuia pe mama Lui ca pe o moºtenire preþioasã.
Astfel El i-a oferit ceea ce avea ea cea mai mare nevoie – înþelegerea
duioasã a unuia care o iubea fiindcã Îl iubea pe Isus. ªi, primind-o ca pe o
încredinþare sfântã, Ioan primea o mare binecuvântare. Ea era o amintire
constantã a iubitului Sãu stãpân.”– Hristos, Lumina lumii , pg. 552.

b. Ce strigãt a scos Isus ºi care era semnificaþia acestuia? Ioan 19:30.

„Când strigãtul ‚S-a sfârºit’ a ieºit de pe buzele lui Hristos, preoþii slujeau
la templu. Era ora jertfei de searã. Mielul care-L reprezenta pe Hristos a
fost adus pentru a fi omorât. Îmbrãcat în veºmântul sãu frumos ºi plin de
semnificaþie, preotul a stat cu cuþitul ridicat, asemenea lui Avraam când era
pe cale sã-ºi omoare fiul. Poporul privea cu mare interes. Dar pãmântul se
clatinã ºi se cutremurã, cãci Domnul Însuºi Se apropie. Perdeaua dinãuntru
a templului este ruptã de sus în jos de o mânã nevãzutã, deschizând privirii
mulþimii locul odinioarã umplut de prezenþa lui Dumnezeu…

Totul este plin de groazã ºi confuzie. Preotul este pe cale sã omoare
victima; dar cuþitul îi cade din mâna neputincioasã ºi mielul scapã. Tipul a
întâlnit antitipul în moartea Fiului lui Dumnezeu. Marele sacrificiu a fost
fãcut. Calea spre sfânta sfintelor este deschisã. O cale nouã ºi vie este
pregãtitã pentru toþi.”– Hristos, Lumina lumii, pg. 555, 556.

Vineri 17 decembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Cum rãspund eu când îi vãd pe alþii în durere ºi suferinþã?
2. Cum pot cultiva iertarea faþã de vrãjmaºii mei?
3. Care a fost relaþia mea cu pãrinþii mei?
4. Cum pot purta crucea lui Hristos?
5. Ce înseamnã experienþa crucii pentru mine?
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     Lecþia 13 Sabat, 25 decembrie 2004
s.a. 16:40

Mântuitorul înviat

„Groapa Lui a fost pusã între cei rãi ºi mormântul Lui la un loc cu
cel bogat, mãcar cã nu sãvârºise nici o nelegiuire ºi nu se gãsise nici
un vicleºug în gura Lui.” (Isaia 53:9).

„Isus nu ªi-a dat viaþa pânã n-a sãvârºit lucrarea pe care a venit s-o
facã; ºi El a exclamat cu ultima suflare: ‚S-a sfârºit!’” – The Spirit of Prophecy,

vol. 3, pg. 167.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 565-577.
Calea cãtre Hristos, pg. 17-22.

Duminică 19 decembrie

1. ODIHNÃ ÎN SABAT

a. Ce instituþie divinã a fost sfinþitã atât la creaþiune, cât ºi la
rãscumpãrarea lumii, ºi va fi sfinþitã în toatã veºnicia? Geneza
2:1-3; Luca 23:54-56.

„Când va fi ‚aºezarea din nou a tuturor lucrurilor pe care le-a rostit
Dumnezeu prin gura tuturor profeþilor Sãi sfinþi de la întemeierea lumii’
(Fapte 3:21), Sabatul creaþiunii, ziua în care Isus S-a odihnit în mormântul lui
Iosif, va fi tot o zi de odihnã ºi bucurie. Cerul ºi pãmântul se vor uni în laude,
când, ‚de la un Sabat la altul’ (Isaia 66:23) naþiunile celor mântuiþi se vor
apleca în închinare bucuroasã lui Dumnezeu ºi Mielului.”– Hristos, Lumina

lumii, pg. 565.

b. Care douã persoane influente au preluat responsabilitatea pentru
îngroparea Mântuitorului? Ioan 19:38-42.

„Iosif din Arimateea ºi Nicodim au venit în ajutorul ucenicilor. Aceºti doi
oameni au fost membri ai sinedriului ºi îl cunoºteau pe Pilat. Amândoi erau
oameni cu bogãþie ºi influenþã. Ei erau hotãrâþi ca trupul lui Isus sã aibã
parte de o înmormântare onorabilã.”– Hristos, lumina lumii, pg. 567.
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Luni 20 decembrie

2. SINGURA NOASTRÃ SPERANÞÃ

a. Ce a gãsit Maria în ziua de dupã Sabat, când a venit la mormântul
lui Hristos? Ioan 20:1

„Femeile care stãtuserã lângã crucea lui Hristos au vegheat ºi au
aºteptat sã treacã ceasurile Sabatului. În prima zi a sãptãmânii, foarte
devreme, ele au pornit spre mormânt, luând cu ele miruri preþioase cu care
sã ungã trupul Mântuitorului. Ele nu se gândeau la învierea Lui din morþi.
Soarele speranþei lor apusese ºi noaptea se aºternuse asupra inimilor lor. În
timp ce mergeau, ele îºi aminteau de faptele de îndurare ale lui Isus ºi de
cuvintele Lui de mângâiere. Dar nu-ºi aminteau de cuvintele Sale: ‚Vã voi
vedea din nou’ (Ioan 16:22).”– Hristos, Lumina lumii, pg. 579.

b. Ce a fãcut ea când a vãzut locul mormântului? Ioan 20:2.

c. Cum ajutã omenirea moartea lui Hristos pe cruce ºi învierea Sa
din mormânt? Romani 5:6-8; Efeseni 2:4-7.

d. Care este singurul mod în care omenirea pãcãtoasã poate sã fie
salvatã? Ioan 14:6; Fapte 4:8-12; 10:43.

„Prin Hristos se asigurã omului atât restaurarea, cât ºi împãcarea. Peste
prãpastia ce a fost fãcutã prin pãcat a fost întinsã crucea de la Calvar. Isus
a plãtit o rãscumpãrare deplinã ºi completã, în virtutea cãreia pãcãtosul este
iertat ºi dreptatea legii este pãstratã. Toþi acei care cred cã Hristos este
jertfa ispãºitoare pot veni ºi sã primeascã iertare pentru pãcatele lor; cãci
prin meritul lui Hristos, comunicarea a fost deschisã între Dumnezeu ºi om.
Dumnezeu mã poate primi ca ºi copil al Sãu ºi Eu pot sã mã adresez Lui ca
Tatãlui meu iubitor ºi sã mã bucur în El. Trebuie sã ne centrãm speranþele
noastre pentru cer doar asupra lui Hristos, fiindcã El este Înlocuitorul ºi
Garantul nostru.”– The Review and Herald, 1 iulie 1890.
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Marţi 21 decembrie

3. HRISTOS ESTE TOTUL ÎN TOÞI

a. Dupã ce ucenicii au plecat de la mormânt, ce experienþã
a mai avut Maria Magdalena, din care Hristos a scos ºapte
demoni? Ioan 20:10-18.

b. Dupã cum se vede în nevoia Mariei Magdalena, pentru ce ar
trebui sã ne rugãm? Luca 17:5.

c. Ce poate realiza un pãcãtos fãrã Hristos? Ioan 15:5; 2 Corinteni
4:7.

„Ce poate realiza omul de la sine în marea lucrare trasatã de Dumnezeul
infinit? Hristos spune: ‚Fãrã Mine nu puteþi face nimic’ (Ioan 15:5). El a
venit în lumea noastrã pentru a le arãta oamenilor cum sã facã lucrarea ce
le-a fost datã de Dumnezeu ºi El ne zice: ‚Veniþi la Mine, toþi cei trudiþi ºi
împovãraþi, ºi Eu vã voi da odihnã. Luaþi jugul Meu asupra voastrã ºi învãþaþi
de la Mine; cãci Eu sunt blând ºi smerit cu inima; ºi veþi afla odihnã pentru
sufletele voastre. Cãci jugul Meu este bun ºi sarcina Mea uºoarã’ (Matei
11:28-30). De ce este jugul lui Hristos bun ºi povara Sa uºoarã? Fiindcã El a
purtat greutatea lui pe crucea de la Calvar.” Testimonies, vol.6, pg.247.

„Omul nu poate realiza nimic fãrã Isus ºi totuºi în planul de mântuire
este rânduit astfel cã marele sãu scop sã nu poatã fi realizat fãrã cooperarea
omeneascã. Lucrarea noastrã poate pãrea micã ºi lipsitã de importanþã,
totuºi noi suntem împreunã lucrãtori cu Dumnezeu. Isus ne-a dat fiecare
binecuvântare vremelnicã ºi spiritualã; El a murit sã facã ispãºire pentru
pãcatele noastre ºi sã ne împace cu Dumnezeu. El a trimis lumina ºi adevãrul,
ca sã umblãm în razele Soarelui dreptãþii ºi nu în scânteile focului nostru
propriu.”– The Review and Herald, 1 noiembrie 1892.

„O, dacã toþi ar înþelege cã fãrã Hristos nu pot face nimic! Acei care nu
strâng cu El, risipesc. Gândurile ºi acþiunile lor nu vor avea un caracter drept
ºi influenþa lor va fi distructivã faþã de bine. Acþiunile noastre au o îndoitã
influenþã; cãci ele îi afecteazã pe alþii la fel ca ºi pe noi. Aceastã influenþã ori
va fi o binecuvântare, ori va fi un blestem pentru aceia cu care ne asociem.”
– Educaþia creºtinã, pg.92.
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Miercuri 22 decembrie

4. PREDÂNDU-I LUI VOINÞA NOASTRÃ

a. Cum i-a pregãtit pe ucenici experienþa de dupã rãstignire descrisã
în Ioan 20 ºi 21 pentru marea lucrare ce le stãtea înainte?

„Pentru ca noi sã putem ajunge acest ideal înalt, trebuie ca ceea ce face
sufletul sã se poticneascã sã fie sacrificat. Prin intermediul voinþei îºi
pãstreazã pãcatul stãpânirea asupra noastrã. Predarea voinþei este
reprezentatã prin scoaterea ochiului sau tãierea mâinii. Adesea ni se pare cã
a ne preda voii lui Dumnezeu înseamnã a accepta sã trecem prin viaþã
mutilaþi sau schilodiþi. Dar este mai bine, zice Hristos, ca eul sã fie mutilat,
rãnit, schilodit, dacã astfel puteþi intra în viaþã. Ceea ce priviþi ca pe un
dezastru este uºa spre cel mai înalt beneficiu.”– Cugetãri de pe Muntele

Fericirilor, pg. 51.

b. Ce poziþie trebuie sã ia Hristos în viaþa noastrã, dacã dorim sã
fim ucenicii Lui astãzi? Coloseni 1:27.

„Când ne supunem lui Hristos, inima este unitã cu inima Lui, voinþa este
contopitã cu voinþa Lui, mintea devine una cu mintea Lui ºi gândurile sunt
aduse în captivitate faþã de El; noi trãim viaþa Sa.”– Parabolele Domnului,
pg. 247.

c. Ce trebuie sã facem pentru ca Mântuitorul înviat sã trãiascã în
noi? 1 Ioan 2:15; Iacov 4:4.

„Adevãraþii urmaºi ai lui Hristos vor avea de fãcut sacrificii. Ei vor evita
locurile de amuzamente lumeºti fiindcã nu-L gãsesc pe Isus acolo – nici o
influenþã care sã le îndrepte gândurile spre cer ºi sã îi facã sã creascã în har.
Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu îi va conduce sã iasã din toate aceste
lucruri ºi sã fie despãrþiþi…

Marele Cap al bisericii, care ªi-a ales poporul din lume, le cere sã fie
despãrþiþi de lume. El doreºte ca spiritul poruncilor Lui sã-i despartã de
elementele lumeºti, atrãgându-i la Sine.”– Sfaturi pentru pãrinþi, educatori ºi

elevi, pg. 266.
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Joi 23 decembrie

5. BIRUINÞA PRIN HRISTOS

a. De ce ºi-a scris Ioan Evanghelia? Ioan 20:30,31; 21:24,25.

b. Care sunt câteva dintre modurile în care Dumnezeu vorbeºte
omului? Ioan 16:13; 2 Timotei 3:15-17.

c. Cum a declarat Hristos cã posibilitatea noastrã de a cunoaºte
adevãrul depinde de bunãvoinþa noastrã de a asculta de voia lui
Dumnezeu? Ioan 7:17.

d. Cum vom fi numiþi dacã vom crede în harul salvator al
Mântuitorului înviat? 1 Ioan 3:1,2.

„În binecuvântãrile pline de har pe care Tatãl nostru ceresc le-a revãrsat
asupra noastrã putem deosebi dovezile nenumãrate ale unei iubiri infinite ºi
ale unei mile duioase care depãºeºte gingãºia plinã de dor a unei mame
pentru copilul ei neascultãtor. Când studiem caracterul divin în lumina crucii,
vedem îndurarea, duioºia ºi iertarea, contopite cu dreptatea ºi justiþia.
Folosind limbajul lui Ioan, exclamãm: ‚Vedeþi ce dragoste ne-a arãtat Tatãl,
sã ne numim copii ai lui Dumnezeu’ (1 Ioan 3:1). Vedem în mijlocul tronului
pe Unul care poartã în mâini, în picioare ºi în coastã semnele suferinþei
îndurate pentru a-l împãca pe om cu Dumnezeu ºi pe Dumnezeu cu omul…
Lumina reflectatã de la cruce descoperã înscrisul lui Dumnezeu: ‚Trãieºte,
pãcãtosule, trãieºte! Trãiþi voi suflete cãite ºi credincioase! Eu am plãtit
preþul de rãscumpãrare.”– Testimonies, vol.4, pg. 477.

Vineri 24 decembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Ce instituþii a sfinþit Hristos chiar în timpul experienþei Calvarului?
2. Care este singurul mod în care pot fi mântuit?
3. Ce lucrare a fãcut Hristos pentru mine prin experienþa crucii?
4. M-am predat Eu complet lui Hristos?
5. Ce bucurie îi aºteaptã pe fiii ºi fiicele lui Dumnezeu?


