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INTRODUCERE
El a studiat Legea Romană. Era guvernatorul Iudeii, şi într-o mare
măsură de deciziile sale depindea soarta a milioane. Avea chiar
autoritatea de a judeca dacă Fiul lui Dumnezeu trebuia să trăiască sau să
moară. Dar nu cunoştea adevărul. El trăia într-un asemenea întuneric,
încât când Isus a menŃionat în prezenŃa sa cuvântul “adevăr,” întrebarea
sa imediată a fost: “Ce este adevărul?” Ioan 18:38. Judecătorul unei
întregi regiuni nu ştia ce este adevărul! Cum putea să ia decizii Pilat
când nu cunoştea factorul cel mai de bază în luarea unei decizii? Dar nu
era singur.
Doi oameni aveau o problemă şi s-au prezentat pentru arbitrare înaintea
unui judecător. Reclamantul a fost foarte elocvent şi convingător în
prezentarea cazului său.
Când a încheiat, judecătorul dând din cap a aprobare, a spus: “E corect.”
Auzind aceasta, pârâtul a sărit în sus şi a spus: “Aşteaptă un moment, dnule judecător! Încă nu a-Ńi auzit partea mea în acest caz.” Deci,
judecătorul i-a spus pârâtului să se apere. Şi el a fost foarte elocvent şi
convingător.
Când a încheiat, judecătorul a spus: “E corect.”
Când a auzit grefierul aceasta, s-a ridicat şi a spus: “D-nule judecător,
nu pot avea amândoi dreptate!”
Judecătorul privind la grefier a afirmat “Şi aceasta este corect.”
Pare că acest judecător nu avea mai multă înŃelegere a adevărului decât
Pilat în acea zi.
Putem afirma astăzi că oamenii cunosc mai mult adevăr decât este
prezentat în aceste două cazuri?
Putem mulŃumi Domnului că nu suntem abandonaŃi confuziei lumii,
căci cea mai mare Autoritate din univers ne-a descoperit ce este
adevărul şi unde îl putem găsi. “Isus i-a zis: „Eu sunt calea, adevărul şi
viaŃa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” Mai târziu, referindu-se
la Cuvântul lui Dumnezeu, a spus: “SfinŃeşte-i prin adevărul Tău:
Cuvântul Tău este adevărul.” Ioan 14:6; 17:17. De aceea, Isus şi
Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu sunt adevărul; iar noi avem acest adevăr
în mâinile noastre la fel cum Pilat l-a avut pe Isus în prezenŃa sa. L-a
apreciat guvernatorul pentru excelenŃa Sa pe Cel ce era adevărul? Dar
noi? Cum folosim această mare comoară?
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Cunoscând marele întuneric al greşelii şi păcatului ce există în lume,
Isus a dat marea însărcinare poporului Său de a merge şi a predica
adevărul Evangheliei. “DuceŃi-vă în toată lumea, şi propovăduiŃi
Evanghelia la orice făptură.” “ Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi
le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. DuceŃi-vă şi
faceŃi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăŃaŃi-i să păzească tot ce v-am poruncit.
Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.”
Marcu 16:15; Matei 28:18-20. Credincios acestei porunci, apostolul
Pavel a putut spune: “nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui
Dumnezeu.” Iar credincioşilor de care se îngrijea le-a amintit că “timp
de trei ani, zi şi noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare
din voi.” Faptele Ap. 20:27,31.
Pentru a îndeplini însărcinarea divină, trebuie să studiem cuvântul
Domnului cu tot ceea ce conŃine. Spiritul Profetic afirmă: “Dacă noi
suntem sfinŃiŃi prin cunoaşterea adevărului găsit în Cuvântul lui
Dumnezeu, atunci trebuie să avem o cunoaştere inteligentă a voinŃei
Sale descoperite în El. Trebuie să cercetăm Biblia nu doar trecând
repede printr-un capitol şi apoi memorându-l, fără a depune nici un efort
ca să-l înŃelegem, ci să săpăm adânc după nestematele adevărului care
vor îmbogăŃi mintea şi vor fortifica sufletul împotriva şiretlicurilor
ispitelor arhiamăgitorului.” –Sfaturi pentru lucrarea Şcolii de Sabat, p.
19.
Aceste lecŃii ale Şcolii de Sabat au fost pregătite ca să putem înŃelege
“tot planul lui Dumnezeu.” Acestea urmează lista temelor găsite în
Principiile de CredinŃă. În a doua jumătate a anului 2015 şi primul
trimestru din 2016, vom studia aceste Principii în ordine. DorinŃa
noastră sinceră este ca acestea să aibă ca rezultat o mare binecuvântare
pentru poporul lui Dumnezeu din întreaga lume.
Adevărul este ca lumina; şi după cum lumina împrăştie întunericul, tot
aşa adevărul descoperă şi biruie greşeala. Mai mult decât atât, adevărul
divin are capacitatea de a transforma. “Sfintele Scripturi sunt principalul
mijloc folosit în lucrarea de transformare a caracterului…. Dacă este
cercetat şi trăit, Cuvântul lui Dumnezeu lucrează asupra inimii,
supunând orice trăsătură de caracter nesfinŃită. Duhul Sfânt vine să
convingă de păcat, iar credinŃa care ia naştere în inimă lucrează prin
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dragostea lui Hristos, făcându-ne după chipul Său la corp, suflet şi
spirit.” –Parabolele Domnului Hristos, p. 100.
Să experimentăm această minunată transformare Sabat de Sabat în timp
ce studiem tot mai adânc adevărul, nu doar a-l considera ca o solie
teoretică din partea lui Dumnezeu. Suntem îndrumaŃi să mergem tot mai
departe, aducând întregul adevăr în vieŃile noastre zilnice, căci “Deşi
luminarea tinerilor se poate face prin studiul biblic, totuşi, dacă nu
practică zilnic ceea ce ştiu, atunci eforturile lor de înălŃare şi înnobilare
vor fi zadarnice.” – Sfaturi pentru lucrarea Şcolii de Sabat, p. 68.
De aceea, dragi fraŃi şi surori, să studiem aceste lecŃii nu doar pentru a
cunoaşte adevărul şi a-l putea prezenta altora, ci cu un scop mult mai
mare – a-l asculta, a fi “tari în adevărul prezent.” Şi, fiind întemeiaŃi în
adevăr, să ne curăŃim “sufletele prin Duhul.” 2 Petru 1:12; 1 Petru 1:22.
Spiritul Profetic spune: “Tatăl răspândeşte iubirea Sa asupra poporului
Său care trăieşte în mijlocul oamenilor. Aceştia sunt oamenii pe care
Hristos i-a răscumpărat cu preŃul propriului său sânge şi pentru că
răspund atracŃiei lui Hristos, prin mila stăpânitoare a lui Dumnezeu, ei
sunt aleşi să fie mântuiŃi ca şi copiii Săi ascultători. Asupra lor se
manifestă harul gratuit al lui Dumnezeu, dragostea cu care i-a iubit El
întâi. Oricine se umileşte asemenea unui copil, care va primi şi asculta
Cuvântul lui Dumnezeu cu simplitatea unui copil va fi între cei aleşi de
Dumnezeu.” –Comentariile Biblice AZŞ, vol. 6, p. 1114. [AG 142]
Să ne rugăm cu stăruinŃă ca aceasta să fie experienŃa noastră de zi cu zi
şi de Sabat cu Sabat, în timp ce studiem şi trăim preŃiosul adevăr ce
permite Domnul să strălucească pe calea noastră.
FraŃii şi surorile din ConferinŃa Generală.

6

LecŃiunile Şcolii de Sabat

1
Sabatul din 4 Iulie, 2015

VIAłA ZILNICĂ PRIN
CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU
“Hristos i s-a împotrivit lui Satana cu Scriptura. Ar fi putut să recurgă la
puterea Sa divină şi ar fi putut folosi propriile Sale cuvinte, însă El a zis:
“Este scris: ‘Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care
iese din gura lui Dumnezeu.’” Dacă Sfânta Scriptură ar fi studiată şi
urmată, creştinul ar fi întărit ca să-l înfrunte pe duşman, dar Cuvântul lui
Dumnezeu este neglijat, iar urmarea este dezastrul şi înfrângerea.” –
Sfaturi despre Isprăvnicie, p. 210.
Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu
1. De unde a venit porunca de a scrie Sfintele Scripturi? Există
vreun pasaj din Biblie scris direct de Dumnezeu? Exodul 34:27, Isaia
30:8, Apocalipsa 1:11 prima parte, Exodul 31:18. (Vezi şi Exodul
32:16).
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Dar nici chiar atunci El n-a încredinŃat preceptele Sale memoriei unui
popor care era gata să uite cerinŃele Sale, ci le-a scris pe table de piatră.
El dorea să ia de la izraeliŃi orice posibilitate de a amesteca tradiŃiile
păgâne cu preceptele Sale sfinte şi de a confunda cerinŃele Sale cu
obiceiuri sau forme omeneşti. Dar nu S-a limitat numai să le dea
preceptele Decalogului. Poporul dovedise că se lasă aşa de uşor amăgit,
încât Dumnezeu nu voia să lase nepăzită nici o uşă pe care putea veni
ispita. Lui Moise i s-a poruncit să scrie, atunci când îi spunea
Dumnezeu, rânduieli şi legi prin care se dădeau lămuriri şi amănunte în
legătură cu ceea ce se cerea. Îndrumările acestea, cu privire la
îndatoririle izraeliŃilor faŃă de Dumnezeu şi unul faŃă de celălalt, cum şi
faŃă de străin, erau doar principiile Celor Zece Porunci, dezvoltate şi
redate în aşa fel, încât nimeni să nu poată greşi. Ele aveau scopul de a
apăra sfinŃenia Celor Zece Porunci, săpate pe tablele de piatră.” –
Patriarhi şi ProfeŃi, p. 364.
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2. Cum a transmis Domnul solia Sa profeŃilor? Ce instrucŃiuni
speciale au primit în timp ce consemnau soliile Sale? Amos 3:7,
Numeri 12:6, 2 Timotei 3:16, 1 Petru 1:21.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“"Lucrurile ascunse", zicea Moise, "sunt ale Domnului Dumnezeului
nostru; dar lucrurile descoperite sunt ale noastre şi ale copiilor noştri
pentru veşnicie", iar Domnul declară prin profetul Amos că "El nu face
nimic fără să descopere taina Sa slujitorilor Săi prooroci". (Deut. 29,29;
Amos 3,7). Cercetătorii Cuvântului lui Dumnezeu pot, deci, să aştepte
cu încredere împlinirea celor mai uimitoare evenimente din istoria
omenirii, arătate clar în Scripturi.” –Tragedia Veacurilor, p. 324.
“Mântuitorul vorbise prin toŃi profeŃii. "Duhul lui Hristos care era în ei...
vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie
urmate." 1 Petru 1:11.” –Hristos Lumina Lumii, p. 234.
“Prin inspiraŃia Duhului Său, Domnul le-a dat apostolilor adevărul
pentru a-l exprima în conformitate cu dezvoltarea gândirii lor, sub
influenŃa Duhului Sfânt. Totuşi mintea nu este constrânsă ca şi când ar
fi silită să se conformeze unui anumit şablon.” –Solii Alese, vol. 1, p. 22.
3. Cum sunt numite Scripturile, ca o caracteristică a originii şi a
felului lor de transmitere? 2 Samuel 22:31, 1 Cronici 17:3, Apocalipsa
1:1, Romani 3:2.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Această carte sfântă a rezistat atacurilor Satanei, care unit cu oamenii
răi au încercat tot posibilul să învăluiască în nori şi întuneric orice are
un caracter divin. Dar Domnul a păzit Cartea Sa sfântă prin puterea sa
minunată în forma în care o avem acum: o hartă sau un ghid către
familia umană care să îi arate drumul către cer…. Acest Cuvânt… este
ghidul lăsat testament locuitorilor unei lumi căzute care, dacă este
studiată şi ascultată, ajută sufletul să nu piardă drumul care duce la
cer…
“Cât de mulŃi sunt înşelaŃi de păcat pentru că nu au înŃeles din Cuvântul
lui Dumnezeu prin studiu cu rugăciune păcătoşenia păcatului şi nici nu
au descoperit cum să reziste şi să stea fermi împotriva lui. Când vin
asupra lor încercările, ei par a nu veghea şi ignoră ispitele vrăjmaşului.
8
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Trăim în timpuri periculoase şi cu cât ne apropiem mai mult de
încheierea istoriei pământului, cu atât va fi mai puŃină protecŃie pentru
cei care nu devin familiari cu Cuvântul lui Dumnezeu.” –Fii şi Fiice ale
lui Dumnezeu, p. 190.
Pentru lumină şi inspiraŃie
4. Cu ce scop a dat Domnul omului aceste daruri valoroase? Cât
timp vor fi valabile, Ńinând cont de originea lor divină? Psalmii
119:105, 2 Timotei 3:16,17, Isaia 40:8, Luca 21:33.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“În Cuvântul Său, Dumnezeu a încredinŃat oamenilor cunoştinŃa
necesară pentru mântuire. Sfintele Scripturi trebuie să fie primite ca o
descoperire autoritară, infailibilă a voinŃei Sale. Ele sunt măsura
caracterului, descoperitorul doctrinelor şi dovada experienŃei.” –
Tragedia Veacurilor, p. vii.
“Biblia este standardul după care vor fi testate cererile tuturor celor care
pretind a fi sfinŃiŃi. Isus s-a rugat ca ucenicii Săi să fie sfinŃiŃi prin
adevăr, spunând: ‘Cuvântul Tău este adevărul;’ în timp ce Psalmistul
declară, ‘Legea Ta este adevărul.’ ToŃi cei care sunt conduşi de
Dumnezeu vor manifesta un respect deosebit faŃă de Scripturile din care
se aude cuvântul Lui. Atunci, Biblia va fi pentru ei ‘de folos ca să
înveŃe, să mustre, să îndrepte, să dea înŃelepciune în neprihănire pentru
ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice
lucrare bună.’ 2 Timotei 3:16,17.” –Comentariile Biblice AZŞ, vol. 5. p.
1147.
Puterea de a crea şi reface
5. Cât de puternic este Cuvântul lui Dumnezeu? Ce s-a întâmplat
când Domnul a poruncit la creaŃiune sau când Isus a răspuns celor
care cereau vindecarea? Ioan 6:63, Psalmii 33:9, Marcu 4:39,41,
Matei 12:13.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Energia creatoare, care a chemat lumile la viaŃă, există în Cuvântul lui
Dumnezeu. Acest Cuvânt oferă putere; naşte viaŃă. Fiecare poruncă este
o făgăduinŃă: acceptată de voinŃă şi primită în suflet aduce cu ea viaŃa
pentru Semestrul II, 2015
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Celui Infinit, transformă firea şi reface sufletul după chipul lui
Dumnezeu.” –EducaŃia, p. 126.
“Cuvântul lui Dumnezeu - adevărul - este canalul prin care Domnul Îşi
manifestă Duhul şi puterea Sa. Ascultarea de cuvânt produce rodul
calităŃii cerute - "dragostea de fraŃi neprefăcută". Această iubire este
născută în cer şi conduce la simŃăminte înalte şi acŃiuni lipsite de
egoism.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 519.
CondiŃiile primirii binecuvântării
6. Ce condiŃie prealabilă, în studiul scrisorii inspirate a Tatălui
nostru ceresc, este necesară pentru a o înŃelege? Ce atitudine face
posibilă primirea binecuvântărilor promise? 2 Cronici 20:20, ultima
parte, Ioan 11:40, Luca 11:28, Romani 2:13.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Suntem traşi la socoteală numai pentru lumina care a strălucit asupra
noastră. Poruncile lui Dumnezeu şi mărturia lui Isus ne pun la încercare.
Dacă suntem credincioşi şi ascultători, Dumnezeu se va bucura de noi şi
ne va binecuvânta ca aleşi ai Săi, ca un popor deosebit. Când credinŃa,
dragostea şi ascultarea perfectă va exista din abundenŃă, lucrând în
inimile urmaşilor lui Hristos, ei vor avea o influenŃă puternică….
“Lumina profeŃiei încă arde pentru conducerea sufletelor, spunând:
„Aceasta este calea, mergeŃi pe ea.’ Ea străluceşte pe calea celor drepŃi
pentru a-i păzi şi pe calea celor nedrepŃi pentru a-i conduce la pocăinŃă
şi întoarcere. Prin intermediul ei, păcatul este mustrat şi nelegiuirea
demascată. Ea creşte progresiv în împlinirea datoriei de a lumina
trecutul, prezentul şi viitorul.” –My Life Today, pp. 42, 43.
7. Ce alte atitudini sunt necesare pentru a primi descoperirea
divină? Ce aduce această hrană divină când este “consumată”
zilnic, precum pâinea? Matei 11:25, (Vezi şi Matei 18:3.), Ioan 5:39,
Matei 4:4, Ieremia 15:16.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Trebuie să medităm neîncetat asupra Cuvântului, să-l consumăm, să-l
digerăm şi, prin practica noastră, să îl asimilăm, aşa încât să fie luat în
fluxul vieŃii. Cel care se hrăneşte zilnic din Hristos, prin exemplu, îi va
10
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învăŃa pe alŃii să se gândească mai puŃin la ceea ce mănâncă fizic şi să
simtă o dorinŃă mult mai mare pentru hrana pe care o dau sufletului.” –
Dietă şi Hrană, pp. 89, 90.
“Biblia este vocea lui Dumnezeu care ne vorbeşte tot atât de sigur ca şi
cum L-am asculta cu propriile noastre urechi. Cuvântul Dumnezeului
cel Viu nu sunt doar scrise, ci şi rostite. Acceptăm Biblia ca un oracol
de la Dumnezeu? Dacă ne-am da seama de importanŃa acestui Cuvânt,
cu ce respect l-am deschide şi cu ce ardoare i-am studia preceptele.
Atunci, citirea şi studiul Scripturilor ar fi considerate ca o audienŃă cu
Cel Preaînalt.” –In Heavenly Places, p. 134.
Cât de mult iubesc Cuvântul lui Dumnezeu şi mă hrănesc cu el zilnic ca
şi cu o hrană spirituală?
Consider soliile Bibliei mai degrabă ca o informaŃie sau ca nişte
principii vii?
Ce aleg când apar discrepanŃe între cuvântul lui Dumnezeu şi interesele
umane?
Colecta Specială a Şcolii de Sabat este pentru Departamentul
Multimedia şi Web al ConferinŃei Generale
***
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2
Sabatul din 11 Iulie, 2015

TATĂL NOSTRU IUBITOR
“"Dumnezeu este iubire" este scris pe fiecare boboc de floare ce stă să
se deschidă, pe fiecare fir de iarbă ce se ridică…. Cuvântul lui
Dumnezeu descoperă caracterul Său. El însuşi a făcut şi face cunoscută
iubirea şi mila Sa infinită. Când Moise s-a rugat: "Arată-mi slava Ta",
Domnul a răspuns: "Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseŃea
Mea" (Exod 33,18.19). Aceasta este slava Sa.” –Calea către Hristos, p.
10.
CreaŃiunea descoperă existenŃa lui Dumnezeu
1. Ce dovadă deosebită au primit oamenii despre existenŃa lui
Dumnezeu, înainte de a se dezvolta alfabetul sau să se fi scris vreun
cuvânt din Biblie? SesizaŃi vreo diferenŃă între ceea ce descoperă
natura şi ce descoperă cartea Sfintelor Scripturi? Psalmii 19:1,2,
Isaia 40:26.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“La început, Dumnezeu era făcut cunoscut în toate lucrările creaŃiunii.”
–Hristos Lumina Lumii, p. 20.
“Dumnezeu ne-a înconjurat cu decoruri naturale pline de frumuseŃe,
pentru a atrage şi interesa mintea noastră. Planul Său este ca noi să
asociem gloria naturii cu caracterul Său. Dacă vom studia cu
credincioşie cartea naturii, vom găsi în ea o sursă abundentă pentru
contemplarea dragostei şi puterii infinite a lui Dumnezeu.” –Solii pt
tineret, pp. 365, 366.
“Lucrările Lui, aşa cum se văd în lumea naturii nu sunt nici pe jumătate
înŃelese şi apreciate. Aceşti predicatori tăcuŃi ar învăŃa fiinŃele umane
lecŃiile lor, dacă ei ar fi ascultători receptivi….
“Păcatul a întunecat vederea omului, iar prin el însuşi nu ar putea
interpreta natura fără să o ridice mai presus de Dumnezeu. El nu-L
poate vedea pe Dumnezeu în ea şi nici pe Isus Hristos pe care L-a trimis
El. Acesta se află în aceeaşi poziŃie ca Atenienii, care au înălŃat altare
închinate naturii.” –Comentariile Biblice AZŞ, vol. 6, pp. 1067, 1068.
12
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Biblia începe cu prezentarea lui Dumnezeu şi a lucrării Sale
2. Despre Cine mărturiseşte prima carte, primul capitol şi primul
rând al Bibliei? Cum este prezentat Dumnezeu aici şi în celelalte
părŃi? Geneza 1:1, Psalmii 33:6.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Întrucât atât Cartea naturii, cât şi Cartea descoperirii divine poartă
amprenta aceleiaşi MinŃi supreme, acestea nu pot să nu vorbească în
armonie. Prin metode şi în limbi diferite, ele dau mărturie despre
aceleaşi mari adevăruri.” –EducaŃia, p. 128.
“Datoria de a ne închina lui Dumnezeu se întemeiază pe faptul că El
este Creatorul şi că Lui Îi datorează existenŃa toate celelalte fiinŃe. Şi
peste tot în Biblie, unde este prezentată porunca Sa cu privire la respect
şi închinare mai presus de zeii păgânilor, acolo este citată şi dovada
puterii Sale creatoare… Psalmistul zice: "Să ştiŃi că Domnul este
Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem" (Ps. 100,3). "VeniŃi să ne
închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului,
Făcătorului nostru!" (Ps. 95,6). Iar fiinŃele sfinte care se închină lui
Dumnezeu în ceruri declară, ca motiv pentru care închinarea lor este
datorată Lui: "Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti
slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile.’ Apocalipsa
4:11.” –Tragedia Veacurilor, pp. 436, 437.
Dumnezeu se descoperă într-un mod personal
3. Este prezentat Dumnezeu ca o entitate abstractă sau ca o fiinŃă
personală cu o identitate clară? Ce ne descoperă generozitatea Sa
iubitoare şi plină de bucurie? Geneza 1:26,27, Ioan 14:9, Psalmii
145:15,16.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Domnul l-a creat pe om din Ńărâna pământului. El l-a făcut pe Adam
părtaş al vieŃii şi naturii Sale. În el era pusă suflarea Celui Atotputernic
şi astfel a devenit un suflet viu. Adam a fost perfect la formă: puternic,
frumos, curat, purtând imaginea Creatorului său.” –Comentariile Biblice
AZŞ, vol. 1, p. 1081.
“La crearea omului s-a descoperit puterea unui Dumnezeu existent ca
Persoană. Când Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, forma
pentru Semestrul II, 2015

13

umană era perfectă în toate întocmirile ei, însă era fără viaŃă. Atunci, un
Dumnezeu - Persoană, existent prin Sine Însuşi, a suflat asupra acelei
forme suflarea de viaŃă şi omul a devenit o fiinŃă vie, inteligentă. Toate
părŃile organismului uman au fost puse în mişcare. Inima, arterele,
venele, limba, mâinile, picioarele, simŃurile, facultăŃile mintale, toate şiau început lucrul şi toate au fost condiŃionate de nişte legi. Omul a
devenit un suflet viu. Prin Hristos - Cuvântul, Dumnezeu ca Persoană la creat pe om şi l-a înzestrat cu inteligenŃă şi putere.” –Divina
Vindecare, p. 415.
Superioritatea lui Dumnezeu
4. Ce ne este descoperit despre natura superioară a lui Dumnezeu?
Putem să ne imaginăm sau să înŃelegem totul despre natura Sa?
Ioan 4:24, 2 Corinteni 3:17, Luca 24:39 ultima parte, Iov 36:26.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Formidabila putere care lucrează pretutindeni în natură şi susŃine toate
lucrurile nu este, aşa cum susŃin unii oameni de ştiinŃă, doar un principiu
universal, o energie vitală. Dumnezeu este duh; cu toate acestea, este o
Persoană care există, căci omul a fost făcut după chipul Său. Ca
Persoană, Dumnezeu S-a descoperit în Fiul Său. Isus, oglindirea slavei
Tatălui "şi întipărirea FiinŃei Lui" (Evrei 1,3), a fost văzut pe pământ
asemenea unui om. El a venit în lume ca Mântuitor, având trup material.
Tot ca Mântuitor, în carne şi oase, S-a înălŃat la cer. Ca Mântuitor
întrupat face mijlocire în curŃile cereşti. Înaintea tronului lui Dumnezeu,
slujeşte în favoarea noastră "Unul ca un fiu al omului’ Daniel 7:13.” –
EducaŃia, pp. 131, 132.
5. Ce prerogative are Dumnezeu, în timp ce omul primeşte viaŃa ca
pe un dar şi o posedă un timp limitat? Cum se raportează
Dumnezeu atât cu cei care cred în El, cât şi cu cei care nu cred, în
ciuda faptului că este atât de diferit şi superior omului? Psalmii
36:9, Ieremia 10:10, prima parte, Ioan 5:26, Matei 5:16,45.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Dumnezeu este sursa vieŃii, a luminii şi a bucuriei din Univers. El le
trimite binecuvântările Sale fiinŃelor pe care le-a creat, la fel cum
14
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soarele îşi trimite razele de lumină. În dragostea Sa infinită, El i-a oferit
omului privilegiul de a deveni părtaş la natura divină şi i-a dat
posibilitatea ca, la rândul lui, să transmită binecuvântări semenilor săi.
Aceasta este cea mai înaltă onoare, cea mai mare bucurie pe care
Dumnezeu a putut sa le-o dea oamenilor.” –Sfaturi despre Isprăvnicie,
p. 23.
“Dumnezeu cunoaşte încercările noastre şi are compasiune pentru noi în
suferinŃele noastre. Fiecare fiu şi fiică a lui Adam poate înŃelege că
divinul nostru Creator este prietenul păcătoşilor. Deoarece în fiecare
învăŃătură despre har, în fiecare făgăduinŃă a bucuriei, în fiecare acŃiune
a iubirii, în fiecare atracŃie divină prezentată în viaŃa Mântuitorului pe
pământ, noi vedem pe "Dumnezeu cu noi.” –Hristos Lumina Lumii, p.
24.
Mai multe atribute divine
6. Ce alte caracteristici minunate ne descoperă enorma dife-renŃă
dintre Dumnezeu şi om? 1 Timotei 1:17, Romani 11:33-36, Leviticul
19:2, Luca 18:19.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Domnul a existat dinainte de a-şi propune crearea acestei lumi. El este
‚din veşnicii.’ ‚Înainte ca să se fi născut munŃii şi înainte ca să se fi făcut
pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!’ Psalmii
90:2” –Manuscript Releases, vol. 19, p. 249.
“Dumnezeu, Cel veşnic, având viaŃă în Sine Însuşi, Cel necreat, El
Însuşi fiind Izvorul şi SusŃinătorul a toate, este singurul îndreptăŃit la
suprema închinare şi adorare.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 305.
“Fiecare bătaie de inimă, fiecare suflare este inspiraŃia Celui care a
suflat în nările lui Adam suflarea de viaŃă – inspiraŃia unui Dumnezeu
Atotprezent, marele EU SUNT….
“Imaginea Dumnezeirii se vede în toate lucrurile create. Natura
mărturiseşte despre Dumnezeu. Mintea predispusă, sensibilă care este
adusă în contact cu minunile şi misterele universului nu poate decât să
recunoască lucrarea puterii infinite. Pământul nu îşi urmează prin
energia sa însuşi rotaŃia şi mişcarea în jurul soarelui, an de an.” –
Lucrarea Misionar Medicală, p. 9.
pentru Semestrul II, 2015
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7. Ce atribute sfinte sunt menŃionate de multe ori despre
Dumnezeu? De aceea, ce trebuie să crească în mod constant în
vieŃile noastre? 1 Ioan 4:16, Exodul 34:6, Evrei 11:6, Psalmii 9:10.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Dumnezeu este iubire. Ca şi razele de lumină ce vin de la soare,
iubirea, lumina şi bucuria izvorăsc de la El peste toate făpturile Sale.
Natura Sa este de a da. ViaŃa Sa însăşi este revărsarea iubirii neegoiste;
slava Sa este binele fiilor Săi, iar bucuria Sa o grijă părintească pentru
ei.’” –Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 77.
“Noi suntem chemaŃi să reprezentăm înaintea lumii caracterul lui
Dumnezeu, aşa cum a fost descoperit lui Moise. Ca răspuns la
rugăciunea lui Moise: "Arată-mi slava Ta", Domnul a răspuns: "Voi
face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseŃea Mea". "Şi Domnul a
trecut pe dinaintea lui, şi a strigat: 'Domnul, Dumnezeu este un
Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate
şi credincioşie, care Îşi Ńine dragostea până în mii de neamuri de
oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul" (Ex. 33,18-19; 34,6-7).
Acesta este rodul pe care Dumnezeu îl aşteaptă de la poporul Său. În
curăŃia caracterului lor, în sfinŃenia vieŃii lor, în mila, bunătatea şi
îndurarea lor, ei trebuie să demonstreze că "Legea Domnului este
desăvârşită şi înviorează sufletul.’ Psalmii 19:7.” –Mărturii, vol. 6, p.
221.
8. Ce termen afectuos a folosit Isus când a vorbit despre
Dumnezeu? Ce semnificaŃie are aceasta pentru noi? Matei
5:16,45,48.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Prima lecŃie ce trebuie predată copiilor este aceea că Dumnezeu e Tatăl
lor. Această lecŃie trebuie să le fie dată în primii ani. PărinŃii să-şi dea
seama că sunt răspunzători înaintea lui Dumnezeu ca să-şi obişnuiască
copiii cu Tatăl lor ceresc... Faptul că Dumnezeu este iubire trebuie
predat în fiecare lecŃie.” –Îndrumarea Copilului, 487.
“Creatorul Universului Ńi se adresează ca un Părinte iubitor. Dacă te
desparŃi de iubirea ta de lume şi te liberezi de contaminarea ei, ca să
scapi de stricăciunea care este în lume, prin poftă, Dumnezeu va fi Tatăl
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tău, El te va adopta în familia Sa, şi tu vei fi moştenitorul Lui. În locul
lumii, El îŃi va da, pentru viaŃa de ascultare, ÎmpărăŃia cerurilor. El îŃi va
da o greutate veşnică de slavă, şi o viaŃă care este la fel de durabilă ca
veşnicia.”
„Tatăl tău cel ceresc vrea să te facă un membru al familiei regale, iar
prin făgăduinŃele Lui extrem de mari şi preŃioase să poŃi fi un părtaş al
naturii divine, care a scăpat de stricăciunea care este în lume, prin
poftă.” –Mărturii, vol. 2, p. 44.
Ce cunoştinŃe personale am despre Dumnezeu? De unde le am?
Am credinŃa pe care El doreşte să o vadă în mine ca şi copil al Său?
Ce fac în fiecare zi pentru a fi tot mai familiar cu El?
***

3
Sabatul din 18 Iulie, 2015

EMANUEL, DUMNEZEU CU NOI
“‘Emanuel, Dumnezeu este cu noi,’ înseamnă totul pentru noi. Ce
temelie largă pune credinŃei noastre. Ce speranŃă plină de nemurire pune
înaintea sufletului care crede. Dumnezeu cu noi în Isus Hristos pentru a
ne însoŃi la fiecare pas pe drumul către cer. Duhul Sfânt cu noi ca
mângâietor, ghid în nedumeririle noastre pentru a ne uşura întristările şi
a ne apăra în ispită. ‘O, adâncul bogăŃiei, înŃelepciunii şi ştiinŃei lui
Dumnezeu!’” –My Life Today, p. 290.
ExistenŃa lui Isus înainte de întrupare
1. Ce au mărturisit profeŃii despre existenŃa lui Mesia înainte de a
veni pe pământ ca un prunc? Ce nume deosebite I-au fost date?
Mica 5:2, Isaia 7:14, Matei 1:23, Isaia 9:6.
………………………………………………………………………………………………

“Datorită faptului că Isus a venit să locuiască cu noi, ştim că Dumnezeu
cunoaşte încercările noaste şi suferă împreună cu noi în dureri. Fiecare
fiu şi fiică a lui Adam poate înŃelege că Cel ce ne-a creat este prietenul
păcătoşilor ….
pentru Semestrul II, 2015
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“‘Dumnezeu cu noi’ este asigurarea eliberării noastre din păcat,
asigurarea puterii noastre de a asculta legea cerului.
“Hristos a căutat să ne înveŃe marele adevăr atât de necesar nouă, că
Dumnezeu este întotdeauna cu noi, un membru al fiecărui cămin, care
cunoaşte fiecare acŃiune ce a avut loc pe acest pământ. El cunoaşte
gândurile născute în minte şi nutrite în suflet. El aude fiecare cuvânt
care iese de pe buzele fiinŃelor umane.” –My Life Today, p. 290.
ProfeŃiile venirii Lui
2. Ce misiune importantă trebuia să îndeplinească când a fost pe
pământ? Ce a clarificat Domnul astfel încât oamenii să Îl
recunoască şi să Îl aştepte, asemenea călătorilor care dau copii ale
itinerarului lor celor care îi aşteaptă? Isaia 53:10,11, Daniel 9:24,25,
Mica 5:2.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Dumnezeu nu putea face mai mult pentru om decât a făcut, dând pe
iubitul Lui Fiu, nici să facă mai puŃin şi totuşi să asigure răscumpărarea
omului şi menŃinerea demnităŃii Legii divine…. În fapta Lui, El a
descoperit omului caracterul Tatălui Său, arătând fiecărei fiinŃe
omeneşti că El poate fi drept şi totuşi să îndreptăŃească pe cel care crede
în Isus.
“Maiestatea cerului nu Şi-a plăcut Sieşi. Orice a făcut era cu referire la
mântuirea omului. Egoismul, sub toate formele lui, era mustrat în
prezenŃa Lui. El a luat asupra Sa natura noastră ca să poată suferi în
locul nostru, făcând sufletul Său o jertfă pentru păcat. El a fost lovit de
Dumnezeu şi a suferit pentru a salva pe om din nenorocirea pe care o
merita pentru că a călcat Legea lui Dumnezeu. Prin lumina care
străluceşte de la cruce, Hristos Şi-a propus să atragă pe toŃi oamenii la
Sine. Inima Sa umană tânjea după neamul omenesc. BraŃele Lui erau
deschise să-i primească şi El i-a invitat pe toŃi să vină la El. ViaŃa Lui de
pe pământ a fost o continuă lepădare de sine şi bunăvoinŃă.” –Mărturii,
vol. 4, p. 418.

18

LecŃiunile Şcolii de Sabat

O voce cerească confirmă natura Sa divină
3. Ce voce s-a auzit în diferite ocazii afirmând natura divină a lui
Mesia? Ce a spus Isus despre relaŃia Sa cu Tatăl ceresc? Matei
3:17;17:5, Ioan 10:29,30.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Isus a pretins a fi Fiul Celui veşnic…. Totuşi El nu a fost mai puŃin
Fiul lui Dumnezeu în căminul umil, în ascultarea Sa de părinŃii Săi, ca
atunci când Dumnezeu a rostit de pe tronul Său veşnic, spunând:
„Acesta este Fiul Meu Preaiubit.’” –Fii şi Fiice ale lui Dumnezeu, p.
129.
“Slava care s-a odihnit asupra lui Hristos este o garanŃie a dragostei lui
Dumnezeu pentru noi. Ea ne spune despre puterea rugăciunii – cum
vocea umană poate ajunge la urechea lui Dumnezeu, iar cererile noastre
pot fi acceptate în curŃile din cer. Lumina care a căzut din cerul deschis
asupra capului Mântuitorului nostru va cădea şi asupra noastră în timp
ce ne vom ruga pentru ajutor să ne împotrivim ispitei. Vocea care a
vorbit cu Isus spune fiecărui suflet credincios: ‘Acesta este Fiul Meu
preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea.’ Matei 17:5” –Înalta
Noastră Chemare, p. 156.
Părtaşi sângelui şi cărnii
4. În acelaşi timp, ce se cunoaşte despre natura Sa umană? De ce a
fost necesar să fie făcut asemenea fraŃilor Săi? Ioan 1:14, Evrei
2:14,17.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Doar singur Hristos a putut reprezenta Dumnezeirea. El, care a fost în
prezenŃa Tatălui de la început, Cel care era imaginea identică a
Dumnezeului nevăzut, a fost singurul suficient a îndeplini această
lucrare. Nici o descriere verbală nu a putut să Îl descopere pe Dumnezeu
lumii. Dumnezeu Însuşi trebuia să se descopere umanităŃii printr-o viaŃă
curată, o viaŃă de încredere şi supunere perfectă a voinŃei lui Dumnezeu,
printr-o viaŃă atât de umilă încât chiar cel mai înalt serafim din cer s-ar
fi dat înapoi. Pentru a face aceasta, Mântuitorul nostru a îmbrăcat
divinitatea Sa în umanitate. El Şi-a însuşit trăsăturile umane, căci doar
prin adoptarea acestora putea fi înŃeles de umanitate. El putea ajunge la
pentru Semestrul II, 2015
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oameni doar fiind om. El a trăit caracterul lui Dumnezeu prin trupul
omenesc pe care i L-a pregătit Dumnezeu. El a binecuvântat omenirea
prin trăirea în trup omenesc a vieŃii lui Dumnezeu, demonstrându-ne
astfel că El a avut puterea de a uni umanitatea cu divinitatea.” –
Comentariile Biblice AZŞ, vol. 7, p. 924.
Proclamat ca Mântuitor şi Domn
5. Cu toate că a luat natura fraŃilor Săi, cum a fost prezentat înainte
şi în ziua naşterii Sale? Ce mărturie avem despre caracterul şi viaŃa
Sa? Matei 1:21, Luca 2:11, Evrei 7:26, 1 Petru 2:22.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Lucrarea mântuirii este tema asupra căreia îngerii doresc să privească,
s-o cunoască; ea va constitui ştiinŃa şi cântecul celor mântuiŃi de-a
lungul veacurilor nesfârşite. Nu este oare vrednic să cugetăm profund la
ea şi să o studiem acum cu multă luare aminte? Iubirea şi mila infinită a
Domnului Hristos, sacrificiul pe care l-a făcut în favoarea noastră cer
din partea noastră cea mai serioasă şi mai solemnă cugetare. Să stăruim
mai mult asupra caracterului scumpului nostru Mântuitor. Să medităm
mai mult asupra lucrării Sale, a Aceluia care a venit să mântuiască pe
poporul Lui de păcatele sale. Când contemplăm în acest fel marile teme
ale cerului, credinŃa şi iubirea noastră vor deveni mai puternice, iar
rugăciunile noastre vor fi mai mult şi tot mai mult ascultate de
Dumnezeu, pentru faptul că ele vor fi mai mult şi tot mai mult pline de
credinŃă şi iubire. Ele vor fi inteligente şi călduroase. Va fi atunci o mai
statornică încredere în Domnul Hristos şi o experienŃă zilnică şi vie a
puterii Sale de a mântui în mod desăvârşit pe toŃi aceia care vin la
Dumnezeu prin El.” –Calea către Hristos, p. 88.
Mijlocire în cer
6. După jertfa Sa pe cruce, ce slujbă a mers Isus să îndeplinească în
cer, în favoarea omului? Ce trebuie să facem, fiind siguri că El
mijloceşte pentru noi? Romani 8:34, Evrei 7:25; 10:22.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Domnul Hristos ar putea să-i trimită pe îngeri să reverse cupele mâniei
asupra lumii noastre pline de ipocrizie şi de păcat, nimicindu-i pe toŃi
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cei care sunt plini de ură faŃă de Dumnezeu. El ar putea să şteargă
această pată neagră din universul Său. Dar nu face lucrul acesta. El stă
astăzi în faŃa altarului tămâierii, prezentând înaintea lui Dumnezeu
rugăciunile celor care doresc ajutorul Său. „Cine-i va osândi? Hristos a
murit! Ba, mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi
mijloceşte pentru noi!"
“Trebuie să Îl iubim pe Isus şi să avem încredere în El. Pe toŃi cei care
vor fi ascultători, El îi va conduce pas cu pas înainte şi în sus, pe cât de
repede sunt ei capabili să înainteze, pentru ca stând alături de Purtătorul
păcatului, în lumina care vine de la tronul lui Dumnezeu, ei să poată
respira aerul curŃilor cereşti.” –Fiice ale lui Dumnezeu, p. 240.
Întoarcerea în slavă
7. Ce se va întâmpla când se va sfârşi slujirea lui Isus în sanctuarul
din ceruri? Ce slavă Îl va însoŃi când se va întoarce să îi ducă pe cei
răscumpăraŃi în casa Tatălui Său? Ioan 14:3, Matei 16:27, 1 Petru
5:4.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Hristos a luat toate măsurile, pentru ca biserica Sa să fie un corp
schimbat, iluminat cu Lumina lumii, având slava lui Emanuel. Scopul
Lui este ca orice creştin să fie înconjurat cu o atmosferă spirituală de
lumină şi pace. El doreşte să dăm pe faŃă bucuria Sa în viaŃă….
“Hristos vine cu putere şi slavă mare. El vine cu propria Sa slavă şi în
slava Tatălui. Şi îngerii sfinŃi Îl vor însoŃi pe cale. În timp ce lumea
întreagă este cufundată în întuneric, în toate locuinŃele sfinŃilor va fi
lumină. Ei vor observa prima lumină a celei de a doua arătări a Sa.
Lumina neîntunecată va străluci din splendoarea Sa, şi Hristos,
Răscumpărătorul, va fi admirat de toŃi aceia care L-au slujit. În timp ce
nelegiuiŃii fug, urmaşii lui Hristos se vor bucura în prezenŃa Sa.
“Atunci, cei răscumpăraŃi dintre oameni vor primi moştenirea
făgăduită.” –ProfeŃi şi Regi, p. 720.
Cum te simŃi la gândul că Răscumpărătorul tău Şi-a dat viaŃa ca să te
salveze de la moarte veşnică?
Care este dorinŃa ta, datorită faptului că El mijloceşte pentru tine?
Ce te aştepŃi să se întâmple în acea zi glorioasă a venirii Lui?
pentru Semestrul II, 2015
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4
Sabatul din 25 Iulie, 2015

MÂNGÂIETORUL ŞI DUHUL ADEVĂRULUI
“Duhul Sfânt este dat ca un mijloc de regenerare, spre a face ca
mântuirea săvârşită prin moartea Răscumpărătorului nostru să fie reală
şi eficientă. Duhul caută mereu să atragă atenŃia oamenilor la marea
jertfă ce a fost făcută pe crucea de pe Golgota, să descopere lumii
iubirea lui Dumnezeu şi să înfăŃişeze sufletului convins de vinovăŃia lui
lucrurile preŃioase ale Scripturilor.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 52.
Duhul Domnului la creaŃiune
1. Ce lucrare minunată a dus la îndeplinire Duhul lui Dumnezeu în
crearea acestui pământ? Suntem datori Duhului Sfânt pentru
existenŃa noastră? Psalmii 33:6, Iov 33:4, Geneza 2:7, Psalmii
104:30.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“‘Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească
în tot adevărul." Ioan 16,13. Numai cu ajutorul acelui Duh care la
început "se mişca pe deasupra apelor", cu al Cuvântului prin care "toate
lucrurile au fost făcute", cu al acelei Lumini adevărate "care luminează
pe orice om care vine în lume" poate fi interpretată corect mărturia
ştiinŃei. Numai prin călăuzirea lor pot fi descoperite cele mai adânci
adevăruri.” –EducaŃia, p. 134.
Duhul Sfânt şi profeŃia
2. Ce se întâmplă când oamenii sunt umpluŃi cu Duhul Sfânt? Cine
a avut o astfel de experienŃă în trecut? 1 Samuel 10:9-12.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Domnul nu i-ar fi permis lui Saul să fie pus într-o poziŃie de încredere
fără iluminare divină. El trebuia să aibă o nouă chemare, iar Duhul
Domnului a venit peste el. Efectul a fost schimbarea sa într-un om nou.
Domnul i-a dat lui Saul un duh nou, alte gânduri, alte Ńinte şi dorinŃe
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decât a avut înainte. Această iluminare cu cunoştinŃa spirituală a lui
Dumnezeu, care îl aşează pe un teren avantajos trebuia să lege voinŃa sa
de cea a lui Iehova.” –Comentariile Biblice AZŞ, vol. 2, p. 1013.
“Manifestarea Duhului Sfânt a fost similară celei din zilele lui Samuel şi
Saul în şcoala profeŃilor. Ploaia harului s-a revărsat cu acea ocazie şi toŃi
cei adunaŃi laolaltă au profeŃit.” –Special Testimonies on Education, p.
79.
“Când Duhul Domului s-a odihnit asupra celor din jurul sanctuarului,
acesta a căzut şi peste ei, iar ei au profeŃit, spunând cuvinte înŃelepte şi
înălŃătoare.” –The Signs of the Times, August 12, 1880.
InspiraŃia profeŃilor
3. Cine a fost inspirat de-a lungul secolelor să aducă lumină şi
îndrumare poporului lui Dumnezeu? Ce a primit acesta din gura
Domnului în urma acestui proces minunat? 2 Petru 1:21, 2 Timotei
3:16,17.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Eu iau Biblia exact aşa cum este ea, ca pe Cuvântul Inspirat. Eu cred
toate declaraŃiile făcute în Biblie….
“Scriitorii Bibliei au fost nevoiŃi să-şi exprime ideile într-un limbaj
omenesc. Biblia a fost scrisă de oameni. Dar ei au fost inspiraŃi de
Duhul Sfânt….
“Prin Duhul Său Sfânt, Cel Infinit a revărsat lumina în mintea şi inima
slujitorilor Săi. El le-a dat vise şi viziuni, simboluri şi imagini, iar cei
cărora le-a fost descoperit adevărul în felul acesta au exprimat ideile în
limbajul omenesc.” –Solii Alese, vol. 1, pp. 17, 19, 25.
SusŃinere puternică în timpul slujirii lui Isus
4. Cum s-a descoperit prezenŃa Duhului Sfânt după botezul lui
Isus? În timpul slujirii Sale, a primit Isus acest Dar minunat în mod
limitat? Luca 3:21,22; 4:18, Ioan 3:34.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Domul a promis lui Ioan un semn prin care să ştie cine era Mesia, iar
când Isus a ieşit din apă, a fost dat semnul promis, căci a văzut cerurile
deschise şi Duhul lui Dumnezeu, asemenea unui porumbel de aur
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strălucitor, s-a odihnit asupra capului lui Hristos în timp ce o voce din
cer spunea: ‘Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea
Mea.’…
“Ce înseamnă această scenă pentru noi?… Duhul Sfânt va fi dat celor
care caută puterea şi harul său şi ne va ajuta în slăbiciunile noastre când
vom intra în audienŃă cu Dumnezeu. Cerul este deschis cererilor noastre,
iar noi suntem invitaŃi să ne apropiem ‘cu deplină încredere de scaunul
harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, ca să fim ajutaŃi la
vreme de nevoie.’ Trebuie să venim cu credinŃă, crezând că vom obŃine
lucrurile pe care le cerem de la El.” –Comentariile Biblice AZŞ, vol. 5,
pp. 1077, 1078.
Mângâietor şi Îndrumător spre adevăr
5. Ce îndrumare specială a fost promisă bisericii după înălŃarea lui
Isus? Fiind un Alt Mângâietor şi Duhul Adevărului, în ce vor fi
conduşi cei care primesc această lumină divină? Ioan 14:16; 15:26;
16:13,8.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Hristos a declarat că după înălŃarea Sa va trimite bisericii, ca o
încoronare a darurilor Sale, Mângâietorul, care trebuia să Îi ia locul.
Acest Mângâietor este Duhul Sfânt – sufletul vieŃii Sale, suflul bisericii
Sale, lumina şi viaŃa lumii. Cu Duhul Său, Hristos trimite o influenŃă
împăciuitoare şi o putere care să îndepărteze păcatul.” –This Day with
God, p. 257.
“Prin Duhul Său Cel Sfânt, Dumnezeu a lucrat de la început prin unelte
omeneşti, în vederea împlinirii planului Său în favoarea neamului
omenesc căzut. Lucrul acesta s-a manifestat în viaŃa patriarhilor. De
asemenea, în biserica din pustie, în vremea lui Moise, Dumnezeu le-a
dat Duhul Său cel bun ca să-i înveŃe (Neemia 9,20). Şi, în zilele
apostolilor, El a lucrat cu putere pentru biserica Sa, prin mijlocirea
Duhului Sfânt. Aceeaşi putere, care i-a susŃinut pe patriarhi, care a dat
lui Caleb şi lui Iosua credinŃă şi curaj şi care a făcut rodnică lucrarea
bisericii apostolice, i-a susŃinut pe copiii credincioşi ai lui Dumnezeu
din toate veacurile următoare. Prin puterea Duhului Sfânt, în Evul
Mediu, creştinii valdenzi au fost ajutaŃi să pregătească calea spre
ReformaŃiune..” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 53.
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Daruri depline
6. Ce daruri, slujbe şi fapte au fost sprijinite de Duhul Sfânt în
biserica apostolică? Ce au fost îndemnaŃi credincioşii să facă?
1 Corinteni 12:8-11,31.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“TalanŃii, pe care Domnul Hristos i-a încredinŃat Bisericii Sale,
reprezintă - în mod deosebit - darurile şi binecuvântările date oamenilor
de către Duhul Sfânt. "De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să
vorbească despre înŃelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinŃă,
datorită aceluiaşi Duh; altuia, credinŃa, prin acelaşi Duh; altuia, darul
tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia, puterea să facă minuni; altuia,
proorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia,
tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh,
care dă fiecăruia în parte, cum voieşte." 1 Corinteni 12,8-11. Nu toŃi
oamenii primesc aceleaşi daruri, dar fiecărui slujitor al lui Dumnezeu îi
este făgăduit un dar al Duhului Sfânt.” –Parabolele Domnului Hristos,
p. 327.
“Darurile Duhului sunt făgăduite fiecărui credincios potrivit cu nevoia
lui pentru lucrarea Domnului. FăgăduinŃa aceasta este tot atât de
puternică şi vrednică de încredere astăzi ca pe timpul apostolilor….
Acesta este privilegiul copiilor lui Dumnezeu şi credinŃa trebuie să ia în
stăpânire tot ce poate ca aprobare a credinŃei.” –Hristos Lumina Lumii,
p. 823.
Promisiunea revărsării speciale
7. Cui îi este promisă o revărsare a Duhului Sfânt la timpul
sfârşitului? Cine a primit plinătatea acestuia în zilele apostolice?
Ioel 2:28,29, Faptele Ap. 5:32.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Înainte de revărsarea finală a judecăŃilor lui Dumnezeu peste pământ…
Duhul şi puterea lui Dumnezeu vor fi revărsate peste copiii Săi. În
vremea aceea, mulŃi se vor despărŃi de bisericile acelea în care dragostea
pentru lume a luat locul iubirii faŃă de Dumnezeu şi faŃă de Cuvântul
Său. MulŃi, atât slujitori, cât şi laici, vor primi cu bucurie acele
adevăruri mari pe care Dumnezeu le-a rânduit să fie vestite în vremea
pentru Semestrul II, 2015
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aceea, pentru a pregăti un popor pentru a doua venire a Domnului.
Vrăjmaşul sufletelor doreşte să împiedice această lucrare: şi înainte ca
să vină timpul pentru o astfel de lucrare, el va încerca să o împiedice,
introducând o contrafacere. În bisericile pe care va reuşi să le aducă sub
puterea lui amăgitoare, va face să pară că s-a revărsat o binecuvântare
deosebită a lui Dumnezeu; se va manifesta ceea ce se crede a fi un mare
interes religios. MulŃimile se vor bucura că Dumnezeu lucrează în mod
minunat pentru ei, când de fapt aceasta este lucrarea altui spirit.” –
Tragedia Veacurilor, p. 464.
Roade din abundenŃă
8. Ce roade aduc cei care primesc darul Duhului? Ce altceva este
posibil prin puterea Duhului? Galateni 5:22,23, 2 Corinteni 3:17,
Efeseni 3:16.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Aceia care devin oameni noi în Isus Hristos vor da pe faŃă în viaŃa lor
roadele Duhului Sfânt şi anume: "dragostea, bucuria, pacea, îndelunga
răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeŃea, înfrânarea
poftelor.’ Galateni 5:22, 23.” –Calea către Hristos, p. 58.
“Primind Spiritul lui Hristos - spiritul iubirii neegoiste şi al lucrării
pentru alŃii - veŃi creşte şi veŃi aduce roade. Roadele Duhului se vor
coace atunci în caracterul vostru. CredinŃa aceasta va creşte,
convingerile se vor întări, iar iubirea voastră va fi făcută desăvârşită.
Atunci veŃi reflecta din ce în ce mai mult chipul Domnului Hristos în tot
ceea ce este curat, nobil şi plăcut.” –Parabolele Domnului Hristos, p.
67.
“Pentru toŃi cei care cred, El este ca pomul vieŃii din Paradisul lui
Dumnezeu. Ramurile Sale ating această lume, astfel încât
binecuvântările pe care le-a cumpărat pentru noi să ne fie la
îndemână…. El ne-a dat un Mângâietor, Duhul Sfânt care ne va
prezenta preŃioasele roade ale pomului vieŃii. Noi putem culege şi
mânca din acest pom, iar apoi îi putem conduce pe alŃii la el, ca şi ei să
mănânce.” –My Life Today, p. 50.
Cu ce scop a fost promis ucenicilor darul Duhului Sfânt?
Există în biserica voastră armonie şi rugăciune continuă unii pentru
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alŃii cum a fost în ziua Cincizecimii?
Ce obstacole împiedică Duhul Sfânt să dea putere vieŃii şi slujirii
voastre?
Ce ai face dacă Domnul ar turna în următoarea zi Duhul Sfânt aspra ta
în plinătatea sa?
***

5
Sabatul din 1 August, 2015

ORIGINEA OMULUI
“Întrucât şi cartea naturii şi Cartea descoperirii divine poartă amprenta
aceleiaşi MinŃi supreme, acestea nu pot să nu vorbească în armonie. Prin
diferite metode şi în limbi diferite, ele dau mărturie despre aceleaşi mari
adevăruri. ŞtiinŃa descoperă neîncetat noi lucruri care produc mirare; dar
ea nu aduce din cercetările ei nimic care, înŃeles aşa cum se cuvine, să
vină în conflict cu revelaŃia divină. Cartea naturii şi cea a Cuvântului
scris aruncă lumină una asupra celeilalte. Ele ne familiarizează cu
Dumnezeu, învăŃându-ne ceva despre legile prin care El lucrează.” –
EducaŃia, p. 128.
Crearea pământului
1. Ce mărturie clară este dată despre lucrarea lui Dumnezeu în
crearea pământului, total contrară ideilor evoluŃioniste? Geneza 1:1,
Neemia 9:6, Ieremia 32:17.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Concluziile trase în mod eronat din fapte observate în natură au dus, cu
toate acestea, la un presupus conflict între ştiinŃă şi revelaŃie; şi, în
efortul de a restabili armonia, au fost adoptate interpretări ale Scripturii
care subminează şi distrug forŃa Cuvântului lui Dumnezeu. S-a văzut că
geologia contrazice interpretarea literală a raportului biblic al CreaŃiunii.
Milioane de ani, se pretinde, au fost necesari pentru ca pământul să
evolueze din haos; şi, pentru a "potrivi" Biblia după această presupusă
descoperire ştiinŃifică, se zice că zilele CreaŃiei au fost perioade enorme
de timp, nedefinit de lungi, acoperind mii sau chiar milioane de ani.
pentru Semestrul II, 2015
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“O asemenea concluzie este total deplasată.” –EducaŃia, 128, 129.
“Sfânta Scriptură să îmbrăŃişeze punctul de vedere că zilele creaŃiunii au
fost perioade de timp nedefinite.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 112.
“Biblia este cea mai instructivă şi cuprinzătoare istorie care a fost dată
vreodată lumii. Paginile sale sacre conŃin singura înregistrare autentică a
creaŃiunii. Aici putem admira puterea care ‘a întins cerurile şi a
întemeiat pământul.’ Aici avem o istorie adevărată a rasei umane, o
istorie care nu este mânjită de prejudecata sau mândria omenească.” –
Bazele EducaŃiei Creştine, pp. 84, 85.
2. Cum a venit lumea la existenŃă? Ce negare clară a epocilor
geologice lungi găsim în Sfintele Scripturi? Psalmii 33:6-9; 148:4,5,
Evrei 11:3, 2 Petru 3:5.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“La formarea lumii noastre, Dumnezeu nu a depins de vreo substanŃă
sau materie preexistentă. Căci ‘tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri
care se văd.’ Evrei 11:3. Dimpotrivă, toate lucrurile, materiale sau
spirituale, au venit la existenŃă înaintea Domnului Dumnezeu la porunca
Sa şi au fost create pentru a-I servi Lui. Cerurile şi toată oştirea lor,
pământul şi toate lucrurile de pe el nu sunt doar lucrarea mâinilor Lui, ci
au venit la existenŃă prin suflarea gurii Lui.” –Upward Look, p. 340.
Zilele creaŃiunii
3. Cum descriu numeroase versete Biblice lungimea zilelor
creaŃiunii? Ce concluzie naturală tragem când citim afirmaŃia că
fiecare zi a creaŃiei a fost compusă dintr-o seară şi o dimineaŃă,
adică o zi şi o noapte? Geneza 1:5,8,13,19,23,31.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Cu privire la fiecare zi a creaŃiunii, raportul Sfintelor Scripturi declară
că ea consta într-o seară şi o dimineaŃă, la fel ca celelalte zile care au
urmat. La terminarea fiecărei zile este dat rezultatul lucrării Creatorului.
DeclaraŃia făcută la sfârşitul primei săptămâni de lucru a Creatorului
sună astfel: "Iată istoria cerurilor şi a pământului, când au fost făcute"
(Geneza 2,4). Iar faptul acesta nu exprimă ideea că zilele creaŃiunii au
fost altfel decât zilele literale.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 112.
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“‘Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce
este în ele, iar în ziua a şaptea s-a odihnit; de aceea a binecuvântat
Domnul ziua de odihnă şi a sfinŃit-o.’ Exodul 20:8-11. Acest motiv este
frumos şi are putere când înŃelegem zilele creaŃiunii ca fiind literale.
Primele şase zile a fiecărei săptămâni sunt date omului pentru lucru,
pentru că Dumnezeu a folosit aceeaşi perioadă a primei săptămâni în
lucrarea creaŃiunii.” –Bazele EducaŃiei Creştine, p. 190.
4. Există alte referinŃe în Sfintele Scripturi ce fac referire la zilele
creaŃiei? Există vreo indicaŃie a vreunei zile a creaŃiunii ca fiind mai
lungă decât o zi normală? Exodul 20:11; 31:17, ultima parte.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“ŞtiinŃa omenească declară că pentru a crea lumea a fost nevoie de o
perioadă nedefinită. Oare, vorbeşte Dumnezeu despre creaŃie în
asemenea termeni? Nu. El spune: “Acesta va fi între Mine şi copiii lui
Israel un semn veşnic, căci în şase zile [nu în şase perioade nedefinite,
deoarece astfel nu ar exista nici o posibilitate ca omul să păzească ziua
specificată în porunca a patra] a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar
în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat”. Vă rog să citiŃi cu atenŃie
capitolul 5 din Deuteronomul. Dumnezeu spune din nou: “Adu-Ńi aminte
[să nu uiŃi] de ziua de odihnă, ca s-o sfinŃeşti.... Căci în şase zile a făcut
Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a
şaptea S-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a
sfinŃit-o.” –Mărturii Speciale pt Predicatorii Evangheliei, p. 135.
5. Datorită faptului că prima „a şaptea zi” a fost o zi de odihnă, este
logic ca acest Sabat să fie mai lung decât alte zile? Cum vi-l
imaginaŃi pe Adam odihnindu-se mii de ani? Geneza 2:1-3, Marcu
2:27, prima parte.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“La fel cum Sabatul îşi are originea la creaŃiune, acesta a fost păstrat şi
menŃinut până la noi de-a lungul istoriei Biblice. Dumnezeu Însuşi a
stabilit lungimea primei săptămâni ca un exemplu pentru săptămânile
următoare până la încheierea timpului. La fel ca oricare alta, aceasta a
avut şapte zile literale. Şase zile au fost folosite pentru lucrarea creaŃiei,
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iar în ziua a şaptea Dumnezeu S-a odihnit, a binecuvântat această zi şi a
pus-o deoparte ca zi de odihnă pentru om.” –Bazele EducaŃiei Creştine,
p. 190.
Crearea omului
6. Ce afirmaŃie clară, de netăgăduit aduce Cuvântul lui Dumnezeu
despre originea omului, în timp ce mulŃi alŃii cred diferite ipoteze
umane? La ce concluzie ajungem din afirmaŃia că Adam nu şi-a
găsit un tovarăş potrivit între animale? Geneza 1:26, 27; 9:6
9:6
„… căci Dumnezeu a făcut omul după chipul Său.” Traducerea
ortodoxă.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Nu există nici un temei pentru a presupune că omul a evoluat printr-un
mod lent de dezvoltare, de la formele inferioare de viaŃă animală sau
vegetală. O astfel de învăŃătură înjoseşte marea lucrare a Creatorului,
coborând-o la nivelul îngust al concepŃiilor omeneşti. Oamenii sunt atât
de porniŃi să-L excludă pe Dumnezeu de la conducerea Universului,
încât ei au înjosit omul, jefuindu-l de demnitatea originii sale.
Dumnezeu, care a aşezat lumile înstelate în înălŃime şi a colorat cu o
măiestrită delicateŃe florile de pe câmp, care a umplut cerul şi pământul
cu minunăŃiile puterii Sale, atunci când a sosit timpul să încoroneze
glorioasa Sa lucrare, să aşeze în mijlocul ei pe cineva care să stea ca un
stăpân al acestui minunat pământ, n-a dat greş în a crea o fiinŃă vrednică
de mâinile care i-au dat viaŃă. Genealogia neamului nostru omenesc, aşa
cum ne este dată prin inspiraŃie, ne duce înapoi la originea sa, nu la o
linie de germeni, moluşte şi patrupede în dezvoltare, ci la Marele
Creator. Deşi format din Ńărână, Adam a fost "fiul lui Dumnezeu"..’”
Patriarhi şi ProfeŃi, 44
PăstraŃi teoriile umane la locul lor
7. Ce a fost scris cu mult timp în urmă despre cei care cred idei
ciudate şi diferite ipoteze umane? Ce ne ajută să nu cădem în
capcanele istorisirilor închipuite? 2 Timotei 4:1-4.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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“Isus nu a introdus în învăŃăturile Sale nimic din ştiinŃa oamenilor.
ÎnvăŃăturile Sale sunt pline de adevăruri măreŃe, înnobilatoare şi
mântuitoare faŃă de care cea mai mare ambiŃie şi cea mai înălŃată
invenŃie a omului nu îşi găseşte comparaŃie şi totuşi lucruri cu
consecinŃe minore ocupă minŃile oamenilor. Marele plan de mântuire a
rasei căzute a fost descoperit în viaŃa umană trupească a lui Hristos.
Acest plan de restaurare a chipului moral al lui Dumnezeu în omenirea
degradată a existat în fiecare scop al vieŃii şi caracterului lui Hristos.
Maiestatea Sa nu s-a putut amesteca cu ştiinŃa umană, care, într-o zi, se
va deconecta de la marea sursă a întregii înŃelepciuni. Subiectul ştiinŃei
umane nu a scăpat niciodată de pe buzele Sale sfinte.” –Bazele
EducaŃiei Creştine, p. 408.
Câte surse a pus Dumnezeu la dispoziŃia celor care vor să cunoască
adevărul?
CredeŃi că teoria evoluŃiei este sprijinită de Biblie?
Cum trebuie să considerăm ateismul, evoluŃionismul, evoluŃionismul
theistic şi alte idei similare?
***
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6
Sabatul din 8 August, 2015

PLANUL DE RĂSCUMPĂRARE
“Marele plan de mântuire are ca rezultat readucerea lumii în graŃia lui
Dumnezeu. Tot ce a fost pierdut prin păcat va fi restaurat. Nu numai
omul, ci şi pământul va fi răscumpărat, pentru a fi locuinŃa veşnică a
celor ascultători. Timp de şase mii de ani, Satana s-a luptat să-şi
menŃină stăpânirea pe pământ. Acum, planul de la origini al lui
Dumnezeu privind crearea lui va fi împlinit. "Dar sfinŃii Celui Prea Înalt
vor primi împărăŃia şi vor stăpâni împărăŃia în veci, din veşnicie în
veşnicie.’ Daniel 7:18.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 342.
Statutul original al omului şi căderea
1. Cu ce slavă şi demnitate a fost creat omul? Ce i s-a întâmplat?
Geneza 1:27; 3:6, 17.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“CreaŃi pentru a fi "chipul şi slava lui Dumnezeu" (1Corinteni 11,7),
Adam şi Eva primiseră înzestrări cu totul vrednice de destinul lor măreŃ.
Superbi şi cu un corp bine proporŃionat, cu trăsături regulate şi
frumoase, cu feŃe care străluceau de sănătate şi de lumina bucuriei şi a
nădejdii, ei arătau în alcătuirea lor exterioară asemănarea cu Creatorul
lor. Iar această asemănare nu se manifesta numai în natura fizică.
Fiecare facultate a minŃii şi a sufletului reflecta slava Creatorului.
ÎnzestraŃi cu înalte daruri mintale şi spirituale, Adam şi Eva au fost
făcuŃi numai cu puŃin "mai prejos de îngeri" (Evrei 2,7), ca să discearnă
nu numai minunăŃiile Universului vizibil, dar să înŃeleagă şi
responsabilităŃile şi obligaŃiile morale.” –EducaŃia, p. 20.
“Din acel moment, omenirea avea să fie chinuită de ispitele lui Satana.
Lui Adam i s-a hotărât trudă şi grijă continuă în locul muncii plăcute şi
înveselitoare de care se bucurase până atunci. Ei trebuia să fie subiectul
dezamăgirii, al întristării şi al durerii şi, în final, să ajungă la
dezintegrare. Erau făcuŃi din Ńărâna pământului şi trebuia să se întoarcă
în Ńărână.” –Istoria Mântuirii, p. 40.
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Alte consecinŃe
2. Ce alte consecinŃe a avut căderea omului în păcat? A putut ieşi
din abisul în care a căzut? Isaia 59:2, Romani 5:12; 3:23, Ieremia
13:23.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Este imposibil să scăpăm prin noi înşine, din prăpastia păcatului în care
ne-am afundat. Inimile noastre sunt rele şi nu le putem schimba. "Cum
ar putea să iasă dintr-o fiinŃă necurată un om curat? Nu poate să iasă nici
unul" (Iov 14,4). Căci "umblarea după lucrurile firii pământeşti este
vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui
Dumnezeu şi nici nu poate să se supună" (Romani 8,7). EducaŃia,
cultura, exercitarea voinŃei, eforturile omeneşti: toate acestea au sfera
lor de acŃiune, dar aici ele sunt cu totul fără putere. Ele pot produce o
corectă comportare exterioară, dar nu pot schimba inima; ele nu pot
curăŃi izvoarele vieŃii. Trebuie să existe o putere care să lucreze
dinăuntru, o nouă viaŃă de sus, mai înainte ca oamenii să poată fi
schimbaŃi de la păcat la sfinŃenie. Această putere este Hristos. Numai
harul Său poate să învioreze puterile fără viaŃă ale sufletului şi să-l
atragă spre Dumnezeu, spre sfinŃire.” –Calea către Hristos, p. 18.
Iubirea lui Dumnezeu faŃă de om
3. Cum a văzut Domnul căderea omului şi consecinŃele ei teribile?
Care este cea mai mare dorinŃă a Sa, ca Tată iubitor? Ezechiel
33:11, 1 Timotei 2:3,4.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Dumnezeu este Tatăl nostru, care ne iubeşte şi ne îngrijeşte ca pe copiii
Săi; dar El mai este şi Marele Împărat al universului. Interesele
ÎmpărăŃiei Sale sunt interesele noastre şi noi trebuie să lucrăm pentru
propăşirea ei.” –Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 107.
“Moartea lui Hristos dovedeşte iubirea cea mare a lui Dumnezeu pentru
om. Ea este garanŃia ce ne este dată în privinŃa mântuirii. A lua
creştinului crucea este la fel cu a şterge soarele de pe cer. Crucea ne
apropie de Dumnezeu, împăcându-ne cu El. Cu duioasă îndurare a
iubirii de tată, Iehova priveşte asupra suferinŃei îndurate de Fiul Său
pentru a salva omenirea de la moarte veşnică şi ne primeşte în Cel
Preaiubit.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 209.
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Promisiunea răscumpărării
4. Ce veste bună li s-a dat primilor noştri părinŃi imediat după
cădere? Ce a fost inclus în această promisiune? Geneza 3:15, Matei
1:21.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“În sentinŃa rostită asupra lui Satana a fost dată o indicaŃie a
răscumpărării. "Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie", a spus
Dumnezeu, "între sămânŃa ta şi sămânŃa ei. Aceasta îŃi va zdrobi capul,
şi tu îi vei zdrobi călcâiul". Geneza 3,15. Această sentinŃă, rostită în
auzul primilor noştri părinŃi, trebuia să fie pentru ei o făgăduinŃă.” –
EducaŃia, p. 27.
“Această declaraŃie avea prima promisiune a Evangheliei pentru om.” –
Confrontation, p. 18.
“ProfeŃii lămurite şi speciale fuseseră date cu privire la venirea Celui
făgăduit. Lui Adam i s-a dat asigurarea despre venirea
Răscumpărătorului. SentinŃa rostită asupra lui Satana,… a fost pentru
primii noştri părinŃi o făgăduinŃă a răscumpărării, adusă la îndeplinire
prin Hristos.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 222.
Planul făcut mai înainte de întemeierea lumii
5. A fost planul de răscumpărare o hotărâre gândită de Dumnezeu
după intrarea păcatului sau exista înainte de aceasta? Când s-a
stabilit că Mielul lui Dumnezeu îşi va da viaŃa pentru om în
eventualitatea intrării păcatului în lume? 1 Petru 1:19,20, 2 Timotei
1:9,10.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Planul pentru răscumpărarea noastră n-a fost un gând venit ulterior, un
plan formulat după căderea lui Adam. A fost o descoperire a "tainei care
a fost Ńinută ascunsă timp de veacuri" (Rom. 16,25). A fost o dezvăluire
a principiilor care, din veacuri veşnice, sunt temelia tronului lui
Dumnezeu. De la început, Dumnezeu şi Hristos au ştiut de apostazia lui
Satana şi de căderea omului prin puterea înşelătoare a celui rău.
Dumnezeu n-a ordonat ca păcatul să ia fiinŃă, dar i-a prevăzut existenŃa
şi a luat măsuri ca să întâmpine această teribilă situaŃie. Atât de mare a
fost iubirea Sa pentru lume, încât Se hotărî să dea pe unicul Său Fiu,
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"pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaŃa veşnică.’ Ioan
3:16.” –Hristos Lumina Lumii, p. 22.
6. Ce confirmă alte versete despre timpul stabilirii planului de
mântuire? Ce ne spun cuvintele lui Isus despre timpul pregătirii
împărăŃiei?Apocalipsa 13:8; 17:8, Matei 25:34.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Planul de Mântuire fusese alcătuit mai înainte de aducerea la existenŃă
a pământului, căci Hristos este "Mielul care a fost junghiat de la
întemeierea lumii" (Apoc.13,8); totuşi, a fost o luptă chiar pentru
Împăratul Universului ca să dea pe Fiul Său să moară pentru neamul
omenesc căzut. Dar "atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă
viaŃă veşnică" (Ioan 3,16). O, taină a mântuirii! Iubirea lui Dumnezeu
pentru o lume ce nu L-a iubit! Cine poate pricepe adâncurile acestei
iubiri care "întrece orice cunoştinŃă"? De-a lungul veacurilor nesfârşite,
minŃi nemuritoare, căutând să înŃeleagă taina acelei iubiri de nepătruns,
se vor uimi şi-L vor adora.” –Patriarhi şi ProfeŃi, pp. 63, 64.
Căutarea împlinirii timpului
7. Cine a trăit cu speranŃa vederii zilei răscumpărării? De-a lungul
secolelor, cine a căutat cu stăruinŃă să afle felul şi timpul în care
harul lui Dumnezeu se va manifesta pentru mântuirea omului?
Evrei 11:13, 1 Petru 1:10,11.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Chiar şi proorocii, care au fost favorizaŃi cu o iluminare deosebită a
Duhului, n-au înŃeles pe deplin importanŃa descoperirilor încredinŃate
lor. ÎnŃelesul avea să fie dezvăluit de la un veac la altul, pe măsură ce
poporul lui Dumnezeu urma să aibă nevoie de îndrumarea cuprinsă în
ele.” –Tragedia Veacurilor, p. 344.
“ProfeŃii cărora le-au fost dezvăluite aceste scene au dorit mult să le
înŃeleagă semnificaŃia. Ei au făcut din acestea "Ńinta cercetărilor şi
căutării lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări
avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei. ... Lor le-a fost
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descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri,
... în care chiar îngerii doresc să privească.’ 1 Petru 1:10-12.
“Ce însemnătate profundă au pentru noi, cei care stăm pe marginea
împlinirii lor, ce interes viu stârnesc aceste descrieri ale lucrurilor ce vor
veni - evenimente pe care, de când primii noştri părinŃi şi-au îndreptat
paşii în afara Edenului, copiii lui Dumnezeu le-au aşteptat, le-au dorit şi
le-au cerut în rugăciune!” –EducaŃia, p. 183.
Ce descoperă minunatul plan de răscumpărare a omului?
Cum se compară interesul nostru cu privire la împlinirea planului de
răscumpărare cu cel al patriarhilor şi profeŃilor?
Cum este influenŃată credinŃa cuiva de realitatea descoperirii
progresive a planului de răscumpărare a poporului lui Dumnezeu?
***

7
Sabatul din 15 August, 2015

CELE ZECE PORUNCI
“Preceptele Decalogului sunt adaptate pentru întreaga omenire şi au fost
date pentru instruirea tuturor. Zece precepte scurte, dar cuprinzătoare şi
pline de autoritate cuprind datoria omului faŃă de Dumnezeu şi faŃă de
semenii săi; şi toate, bazate pe marele şi fundamentalul principiu al
iubirii. "Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot
sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău
ca pe tine însuŃi.’ Luca 10:27.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 305.
Îndrumător important pentru întreaga omenire
1. Ce ghid zilnic a dat Domnul poporului Său şi întregii omeniri?
Cât de importantă este păzirea Legii Sale sfinte? Deuteronomul 4:13,
Eclesiastul 12:13.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Domnul Hristos a arătat că aceste porunci sunt foarte largi, mergând
până la gândurile, intenŃiile şi scopurile inimii. Aici, mulŃi se fac
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vinovaŃi. ImaginaŃia inimii lor nu este sfântă, aşa cum cere Dumnezeu;
şi oricât de înaltă ar fi chemarea lor, oricât de talentaŃi ar putea fi,
Dumnezeu va scrie în dreptul numelui lor nelegiuire şi îi va socoti mult
mai vinovaŃi, meritând osânda mai mult decât cei care au mai puŃin
talent, mai puŃină lumină, mai puŃină influenŃă.” –Mărturii, vol. 5, p.
594.
“Poruncile lui Dumnezeu sunt vaste şi cuprinzătoare; în puŃine cuvinte
descoperă întreaga datorie a omului.” Solii Alese, vol.1, 320
Valabilă în timpurile patriarhale
2. Ce rol au avut Cele Zece Porunci în timpul patriarhilor? Cum
este descoperit acesta în cartea Genezei? Geneza 4:10; 39:7-9.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Legea lui Dumnezeu exista înainte ca omul să fi fost creat. Îngerii erau
conduşi de ea. Satana a căzut pentru că a încălcat principiile guvernării
lui Dumnezeu. După ce i-a creat pe Adam şi Eva, Dumnezeu le-a făcut
cunoscut Legea Sa. Nu a fost scrisă atunci, ci le-a fost repetată de
Iehova.” –Istoria Mântuirii, p. 145.
“Urmaşii lui Cain nu au păzit cu credincioşie ziua în care s-a odihnit
Dumnezeu. Ei şi-au ales propriile zile de odihnă şi lucru, fără a da
importanŃă poruncii speciale a lui Iehova. Erau două clase distincte pe
pământ. O clasă s-a răsculat pe faŃă împotriva legii lui Dumnezeu, în
timp ce cealaltă clasă s-a supus poruncilor Lui şi au respectat Sabatul
Său.” –Spiritual Gifts, vol. 3, p. 53.
Isus a învăŃat credincioşia
3. Ce a învăŃat Isus despre cele Zece Porunci? Ce scrie despre cei
care privesc cu uşurinŃă chiar şi una dintre porunci? Matei 19:1619; 5:18,19.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Dacă poruncile lui Dumnezeu sunt obligatorii o mie de generaŃii,
acestea se vor întinde până în împărăŃia lui Dumnezeu, în prezenŃa Lui
şi a îngerilor Lui sfinŃi. Acesta este un argument ce nu poate fi
contrazis. Poruncile lui Dumnezeu vor rămânea de-a lungul timpului şi
pentru Semestrul II, 2015
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veşniciei. Deci, sunt ele date ca povară?” –Bazele EducaŃiei Creştine,
pp. 413, 414.
“Cea mai elocventă predică ce poate fi Ńinută despre Legea Celor Zece
Porunci este a le păzi. Ascultarea trebuie să fie o datorie personală.
Neglijarea acestei datorii este un păcat flagrant. Dumnezeu nu ne pune
numai sub obligaŃia de a ne asigura noi înşine, ci şi să simŃim ca o
datorie obligatorie de a arăta şi altora calea şi, prin îngrijirea şi iubirea
noastră dezinteresată, să conducem la Hristos pe cei care vin în sfera
noastră de influenŃă. Surprinzătoarea absenŃă a principiului care
caracterizează viaŃa multor pretinşi creştini este alarmantă. Nepăsarea
lor faŃă de Legea lui Dumnezeu descurajează pe cei care recunosc
cerinŃele ei sacre şi tind să abată de la adevăr pe cei care altfel l-ar fi
acceptat.” –Mărturii, vol. 4, p. 58.
Legea iubirii
4. Ce au învăŃat apostolii cu privire la aceasta? Care este baza Legii
lui Dumnezeu? Iacov 2:10,11, Romani 13:8-10.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Primele patru porunci din Cele Zece sunt rezumate în această mare
învăŃătură: "Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta".
Ultimele şase sunt cuprinse în cealaltă: "Să iubeşti pe aproapele tău ca
pe tine însuŃi". Aceste două porunci sunt o expresie a principiului
iubirii…. Numai atunci când Îl iubim pe Dumnezeu mai presus de orice
vom putea să-l iubim pe semenul nostru fără părtinire.” –Hristos
Lumina Lumii, p. 607.
“Legea lui Dumnezeu, prin însăşi natura ei, este neschimbătoare. Ea
este descoperirea voinŃei şi a caracterului Autorului ei. Dumnezeu este
iubire şi Legea Sa este iubire. Cele două mari principii ale ei sunt
dragostea faŃă de Dumnezeu şi dragostea faŃă de om. "Dragostea este
împlinirea Legii.’ Romani 13:10.” –Tragedia Veacurilor, p. 467.
Poruncile în viaŃa practică
5. Cât de deplin apreciaŃi primele patru porunci în viaŃa practică?
În de acord cu înŃelegerea pe care o aveŃi despre Dumnezeu, cum
sunteŃi ispitiŃi să urmaŃi obiceiurile şi ideile lumeşti în loc de cele ale
Scripturi? Exodul 20:1-11.
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Aceia care vor să fie urmaşi ai adevăratului Dumnezeu trebuie să
renunŃe la orice idol…. Primele patru precepte ale Decalogului nu admit
nici o depărtare a sentimentelor noastre de Dumnezeu. Şi nimic nu
trebuie să divizeze suprema noastră bucurie în El. Nu putem înainta în
experienŃa creştină până ce nu îndepărtăm tot ceea ce ne desparte de
Dumnezeu.” –Sfaturi pt PărinŃi, Profesori şi StudenŃi, p. 329.
“Deşi într-o formă diferită, idolatria există în lumea creştină de astăzi tot
atât de adevărat cum exista în vechiul Israel din zilele lui Ilie.
Dumnezeul multora dintre pretinşii oameni înŃelepŃi, filozofi, poeŃi,
politicieni, ziarişti - dumnezeul lumii moderne, al multor colegii şi
universităŃi, chiar şi al unor instituŃii teologice - este doar cu puŃin mai
bun decât Baal, zeul soare al Feniciei.
“Nici o rătăcire primită de lumea creştină nu se ridică mai îndrăzneŃ
împotriva autorităŃii cerului,… nici una nu este mai ucigătoare în
consecinŃele ei decât învăŃătura modernă, care câştigă teren atât de
repede, că Legea lui Dumnezeu nu mai este obligatorie pentru oameni.”
–Tragedia Veacurilor, pp. 583, 584.
6. Când comparaŃi ultimele şase porunci cu experienŃa şi caracterul
personal, ce observaŃi? Cum este dragostea lui Dumnezeu evidentă
în fiecare poruncă? Exodul 20:12-17.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Aceia care se simt înclinaŃi să facă mare caz de sfinŃenie să privească
în oglinda Legii lui Dumnezeu. Văzând cerinŃele ei mult cuprinzătoare
şi înŃelegând lucrarea ei de judecare a gândurilor şi simŃămintelor
inimii, ei nu se vor făli cu starea lor de nepăcătoşenie. "Dacă zicem că
n-avem păcat", spune Ioan, fără a se separa de fraŃii săi, "ne înşelăm
singuri, şi adevărul nu este în noi". "Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl
facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi". "Dacă ne mărturisim
păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne
cureŃe de orice nelegiuire.’ 1 Ioan 1:8,10,9.” –Istoria Faptelor
Apostolilor, p. 562.
“Legea lui Dumnezeu este oglinda care arată o reflectare deplină a
omului, aşa cum este el, şi îi prezintă corect propriul chip. Unii vor
pentru Semestrul II, 2015
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întoarce spatele şi vor uita această imagine, alŃii vor folosi epitete
jignitoare împotriva Legii, ca şi când acest fapt ar vindeca defectele lor
de caracter. Totuşi alŃii, care sunt condamnaŃi de Lege, se vor pocăi de
nelegiuirile lor şi, prin credinŃa în meritele lui Hristos, îşi vor desăvârşi
un caracter creştin.” –CredinŃa şi Faptele, p. 31.
Ajutor divin
7. Este natural pentru noi să respectăm aceste principii
fundamentale? Cum putem să le respectăm? Romani 7:12; 8:7,3,4.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Dumnezeu a desfăşurat în cele zece porunci legile împărăŃiei Sale.” –
Comentariile Biblice AZŞ, vol. 1, p. 1105.
“Dacă inima noastră este reînnoită după chipul lui Dumnezeu, dacă
iubirea divină este implantată în suflet, atunci nu va fi oare legea lui
Dumnezeu împlinită în viaŃa noastră? Când principiul iubirii este sădit
în inimă, când păcătosul este reînnoit după chipul Celui care l-a creat,
atunci este împlinită făgăduinŃa noului legământ: "Voi pune Legile Mele
în inimile lor şi le voi scrie în mintea lor" (Evrei 10,16). Şi dacă legea
este scrisă în inimă, atunci nu va modela ea oare viaŃa? Ascultarea:
slujirea şi supunerea loială a iubirii: este adevăratul semn al faptului că
suntem ucenicii Săi. De aceea spune Sfânta Scriptură: "Căci dragostea
lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor". "Cine zice 'Îl cunosc' şi nu
păzeşte poruncile Lui, este un mincinos şi adevărul nu este în el" (1 Ioan
5,3; 2,4). În loc de a scuti pe om de ascultarea de legea lui Dumnezeu,
credinŃa şi numai ea, este aceea care ne face părtaşi harului lui Hristos,
care ne face în stare să-I dăm ascultare.” –Calea către Hristos, pp. 60,
61.
8. Ce promite Domnul celor care iubesc şi se supun poruncilor Sale
sfinte? Isaia 48:18, Psalmii 119:165. Sunt cele zece porunci doar
porunci şi limitări?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

““Cele Zece Porunci,” „Să faci,” şi „Să nu faci” sunt zece promisiuni
asigurate nouă dacă ne supunem legii care guvernează universul.” –Fii
şi Fiice ale lui Dumnezeu, p. 56.
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“Prin iubire, "neprihănirea Legii" va fi "împlinită în noi, care trăim nu
după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.’
Romani 8:4.” –Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 77.
“Ascultarea de lege este esenŃială nu numai pentru mântuirea noastră, ci
şi pentru fericirea tuturor celor cu care suntem în legătură. ‘Multă pace
au cei ce iubesc Legea Ta, şi nu li se întâmplă nici o nenorocire.’
(Psalmii 119:165), spune Cuvântul Inspirat.” –Solii Alese, vol. 1, pp.
218, 219.
În ce fel sunt cele Zece Porunci ca un zid de protecŃie?
Ce putem face în acest timp al sfârşitului pentru a ajuta oamenii să
primească lumina celor Zece Porunci?
Care va fi rezultatul când Poruncile şi Evanghelia se vor dovedi a fi
inseparabile?

***

8
Sabatul din 22 August, 2015

SABATUL SFÂNT
“Întrucât Sabatul este memorialul puterii creatoare, el este ziua mai
presus de oricare alta, în care ar trebui să ne familiarizăm cu Dumnezeu
prin lucrările Sale. În mintea copiilor, chiar noŃiunea de Sabat ar trebui
să fie legată de frumuseŃea lucrurilor naturale. Fericită este familia care
poate să se ducă în Sabat la locul de închinare, aşa cum Isus şi discipolii
Săi mergeau la sinagogă - peste câmpuri, de-a lungul malurilor lacului
sau prin dumbrăvi. FericiŃi sunt tatăl şi mama care-şi pot învăŃa copiii
Cuvântul scris al lui Dumnezeu, cu ilustraŃii din paginile deschise ale
cărŃii naturii; care se pot aduna sub copacii verzi, în aerul proaspăt,
curat, pentru a studia Cuvântul şi a înălŃa cântări de laudă Tatălui de
sus.” –EducaŃia, p. 251.
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Stabilit de la început
1. Când a fost instituită ziua sfântă de odihnă? Cine a participat la
lucrarea de creaŃiune şi implicit şi a Sabatului? Geneza 2:1-3,
Coloseni 1:16.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Sabatul a fost sfinŃit la creaŃiune. Fiind rânduit pentru om, originea sa
este din timpul acela când "stelele dimineŃii izbucneau în cântări de
bucurie şi când toŃi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie" (Iov
38,7). Pacea odihnea asupra lumii, deoarece pământul era în armonie cu
cerul. "Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse şi iată că erau foarte bune" şi
El S-a odihnit în bucuria lucrării Sale încheiate (Gen. 1,31).
„Deoarece El S-a odihnit în Sabat, "Dumnezeu a binecuvântat ziua a
şaptea şi a sfinŃit-o" - a pus-o deoparte pentru un scop sfânt. El i-a dat-o
lui Adam ca o zi de odihnă. Era un semn de aducere aminte a lucrării de
creaŃiune şi, în felul acesta, un semn al puterii lui Dumnezeu şi al iubirii
Sale…
“Toate lucrurile au fost create prin Fiul lui Dumnezeu. "La început era
Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu... Toate lucrurile au fost făcute
prin El, şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El" (Ioan 1,1-3).
Şi deoarece Sabatul este o amintire a lucrării creaŃiunii, el este o dovadă
a iubirii şi puterii lui Hristos.” –Hristos Lumina Lumii, p. 281.
EducaŃia în păzirea Sabatului
2. Pe parcursul celor patruzeci de ani de rătăcire prin deşert, de ce
nu a căzut mana în ziua a şaptea? Ce aranjament special a fost
făcut pentru a asigura hrana poporului când nu cădea mana?
Exodul 16:25,4,5,16,19,20,24.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“În fiecare săptămână, în timpul lungii lor călătorii în pustie, izraeliŃii au
fost martorii unei întreite minuni, menite a impresiona minŃile lor cu
privire la sfinŃenia Sabatului: o dublă cantitate de mană ce cădea în ziua
a şasea, dar mana nu cădea în cea de-a şaptea zi, iar porŃia necesară
pentru ziua Sabatului se păstra dulce şi curată, pe când dacă ar fi fost
păstrată altă dată, de pe o zi pe alta, n-ar mai fi fost bună de mâncat.
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În împrejurările legate de căderea manei, avem dovada concludentă că
Sabatul nu a fost instituit, aşa cum pretind unii, atunci când a fost dată
Legea pe Sinai. Mai înainte ca izraeliŃii să vină la Sinai, ei au înŃeles că
păzirea Sabatului este obligatorie pentru ei. Fiind obligaŃi să adune în
fiecare zi de vineri o porŃie dublă de mană în pregătirea lor pentru Sabat,
zi în care nu cădea mană deloc, natura sacră a zilei de odihnă era mereu
întipărită asupra lor. Iar când unii din popor au ieşit în ziua Sabatului să
strângă mană, Domnul a întrebat: "Până când aveŃi de gând să nu păziŃi
poruncile şi legile Mele?" (Ex.16,28)?’” –Patriarhi şi ProfeŃi, pp. 296,
297.
Zi de odihnă şi întruniri sfinte
3. Ce a spus Domnul despre ziua de Sabat atât când a dat cele Zece
Porunci, cât şi mai târziu? Ce frază din cea de a patra poruncă
indică că Sabatul este valabil pentru toŃi oamenii? Exodul 20:8-11,
Leviticul 23:3.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Sabatul a fost dat întregii omeniri pentru comemorarea lucrării de
creaŃie. Marele Iehova, când a pus bazele pământului, când a îmbrăcat
întreaga lume în haina ei frumoasă şi a creat toate minunile de pe uscat
şi mare, a instituit şi ziua Sabatului şi a sfinŃit-o. Când stelele dimineŃii
cântau împreună şi toŃi fiii lui Dumnezeu izbucneau în cântări de
bucurie, Sabatul a fost pus deoparte ca memorial al lui Dumnezeu.
Dumnezeu a binecuvântat şi sfinŃit ziua în care S-a odihnit de toate
lucrările Sale minunate. Iar acest Sabat sfinŃit de Dumnezeu trebuia să
fie păzit ca un legământ continuu. Era o amintire din generaŃie în
generaŃie, până la încheierea istoriei pământului….
“Există unii care afirmă că Sabatul a fost dat numai pentru evrei, dar
Dumnezeu nu a spus aceasta niciodată…, dar chiar faptul că pustia Sinai
şi nu Palestina, a fost locul ales de El pentru a proclama legea Sa,
descoperă că El a dorit ca ea să fie pentru întreaga umanitate. Legea
celor Zece porunci este tot atât de veche ca şi creaŃiunea. De aceea,
instituŃia Sabatului nu are nici o legătură mai specială cu evreii decât cu
toate celelalte creaturi. Dumnezeu a făcut din păzirea Sabatului o
obligaŃie pentru toŃi oamenii.” –Lift Him Up, p. 53.
pentru Semestrul II, 2015

43

Cel mai consecvent păzitor al Sabatului
4. Cine a păzit Sabatul întreaga Sa viaŃă, participând la serviciile de
la sinagogă? Descrie o minune pe care Isus a realizat-o în ziua de
Sabat prin care a confirmat că este o zi sacră. Luca 4:16, Matei
12:10-13.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“În timpul copilăriei şi tinereŃii Sale, Isus a luat parte la serviciul de cult
împreună cu fraŃii Săi, în sinagoga din Nazaret…. Când S-a arătat din
nou printre ei, interesul şi aşteptările lor au fost stârnite până la
încordare. Erau acolo feŃele cunoscute ale acelora pe care îi cunoscuse
din copilărie. Erau acolo mama Lui, fraŃii şi surorile Lui şi toŃi ochii sau îndreptat spre El, când a intrat în sinagogă în ziua Sabatului şi a luat
loc între credincioşi….
“Într-un alt Sabat, când Isus a intrat în sinagogă, a văzut acolo un om cu
mâna uscată…. Mântuitorul ştia bine că, dacă va vindeca pe cineva în
Sabat, va fi privit ca un călcător al legii, dar El nu a ezitat să dărâme
zidul restricŃiilor tradiŃionale care împresurau Sabatul….
“Vindecând pe omul cu mâna uscată, Isus a condamnat tradiŃia iudeilor
şi a făcut ca porunca a patra să rămână aşa cum o dăduse Dumnezeu.
"Este îngăduit a face bine în zilele de Sabat", a declarat El. Îndepărtând
restricŃiile fără rost ale iudeilor, Hristos a onorat Sabatul….” –Hristos
Lumina Lumii, pp. 236, 286, 287.
Păzit de apostoli şi de primii creştini
5. Ce au făcut primii creştini la moartea lui Isus? Asemenea Lui,
cum au petrecut ucenicii ziua de Sabat? Luca 23:54-56, Faptele Ap.
13:42-44.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Isus Se odihnea acum de lucrarea mântuirii; şi, deşi printre aceia de pe
pământ care-L iubeau era întristare, în ceruri era totuşi bucurie.” –
Hristos Lumina Lumii, p. 769.
“Mântuitorul a fost înmormântat vineri, a şasea zi a săptămânii. Femeile
au pregătit miresme şi uleiuri pentru a-L îmbălsăma pe Domnul lor şi leau pus deoparte până la sfârşitul Sabatului. Ele nu ar fi făcut nici măcar
lucrarea de îmbălsămare a trupului lui Isus în ziua de Sabat.
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“‘Iar când a trecut Sabatul,… foarte de dimineaŃă în prima zi a
săptămânii, ele au venit la mormânt la răsăritul soarelui.’ Marcu 16:1,
2.” –The Story of Jesus, p. 157.
„După moartea lui Hristos, ucenicii s-au odihnit în Sabat, după lege.
După înălŃarea lui Isus, Pavel, marele apostol al neamurilor a predicat
atât iudeilor, cât şi neamurilor‚ în ziua Sabatului.’” –Signs of the Times,
Noiembrie 12, 1894.
Sabatul în viitor
6. Despre ce le-a spus Isus primilor creştini să se roage când
Ierusalimul urma să fie asediat în viitor? Unde vor avea cei
răscumpăraŃi privilegiul să se închine în ziua de Sabat? Matei 24:20,
Isaia 66:23.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Acela care a făcut Sabatul nu l-a desfiinŃat, Ńintuindu-l pe cruce.
Sabatul n-a fost anulat şi nu şi-a pierdut valoarea prin moartea Lui. La
patruzeci de ani după răstignire, trebuia să fie păstrat încă sfânt. Timp
de patruzeci de ani, ucenicii trebuiau să se roage ca fuga lor să nu aibă
loc într-o zi de Sabat….
“Când vor veni "vremile aşezării din nou a tuturor lucrurilor: despre
aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinŃilor Săi prooroci
din vechime" (Fapte 3,21), Sabatul creaŃiunii, ziua în care Isus a fost
aşezat la odihnă în mormântul lui Iosif, încă va fi o zi de odihnă şi
bucurie. Cerul şi pământul se vor uni în laude, când în "fiecare Sabat"
(Is. 66,23) neamurile celor mântuiŃi se vor pleca în fericită adorare
înaintea lui Dumnezeu şi a Mielului.” –Hristos Lumina Lumii, pp. 630,
769, 770.
“Când Edenul va înflori din nou, ziua de odihnă a lui Dumnezeu va fi
din nou onorată de toŃi cei ce se vor afla sub soare. ‘În fiecare Sabat, va
veni orice făptură să se închine înaintea Mea, zice Domnul.’”––The
Faith I Live By, p. 37.
Binecuvântările zilei de astăzi
7. Cum îi apreciază Dumnezeu pe cei care onorează ziua Sa sfântă
şi refuză să o profaneze? Ce binecuvântări sunt rezervate celor care
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păzesc cu credincioşie ziua sfinŃită şi binecuvântată de El? Isaia
56:2,4,5; 58:13,14.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Sabatul… este timpul lui Dumnezeu, nu al nostru; când îl călcăm,
furăm de la Dumnezeu…. Dumnezeu ne-a dat şase zile întregi să ne
facem tot lucrul nostru şi şi-a rezervat doar una pentru El. Aceasta ar
trebui să fie o zi de binecuvântare pentru noi – o zi în care să dăm la o
parte orice chestiune lumească şi să ne concentrăm gândurile asupra lui
Dumnezeu şi a cerului….
“Dar în timp ce ne închinăm lui Dumnezeu, nu trebuie să considerăm
aceasta ca o obligaŃie. Sabatul Domnului trebuie să fie o binecuvântare
pentru noi şi copiii noştri. Ei trebuie să se bucure de Sabat, de ziua pe
care Dumnezeu a sfinŃit-o şi aşa o vor considera dacă vor fi instruiŃi în
mod adecvat.” –In Heavenly Places, p. 152.
“Dumnezeu ne învaŃă că trebuie să ne adunăm în casa Sa pentru a
cultiva caracteristicile dragostei perfecte. Aceasta îi va face demni pe
locuitorii pământului pentru locaşurile pe care Hristos a mers să le
pregătească pentru cei ce Îl iubesc. Acolo se vor întruni în sanctuar
Sabat de Sabat şi în fiecare lună nouă pentru a se uni în cântări suave, în
laudă şi mulŃumire Celui ce şede pe tron şi Mielului din veşnicii în
veşnicii.” –The Faith I Live By, p. 37.
Pentru studiu adiŃional:
“Sabatul nu este introdus ca o instituŃie nouă, ci ca una care a fost
întemeiată la creaŃiune. Trebuie să ne aducem aminte de el şi să-l păzim
ca un mijloc de aducere aminte a lucrării Creatorului. Arătând spre
Dumnezeu ca Făcător al cerurilor şi al pământului, el Îl deosebeşte pe
adevăratul Dumnezeu de toŃi ceilalŃi dumnezei falşi. ToŃi cei care Ńin
ziua a şaptea arată prin acest act că sunt adoratori ai lui Dumnezeu. În
acest fel, Sabatul este semnul ascultării de Dumnezeu atâta vreme cât va
exista cineva pe pământ, care să-I slujească. Porunca a patra este
singura dintre toate cele zece, în care se găsesc atât Numele, cât şi titlul
Legiuitorului. Este singura care arată prin a cui autoritate a fost dată
Legea. În acest fel, ea conŃine sigiliul lui Dumnezeu, pus pe Legea Sa,
ca o dovadă a autenticităŃii şi puterii obligativităŃii ei.” Patriarhi şi
ProfeŃi, 307.
46

LecŃiunile Şcolii de Sabat

Când poate cineva accepta şi aprecia cu adevărat binecuvântarea zilei
sfinte de Sabat?
Dacă acum Sabatul este consecvent păzit, cum va pune temelia
credincioşiei faŃă de voia Lui când ziua Sa va fi sub atac în viitor?
Domnul a făcut din Sabat un semn unic între El şi poporul Său. Cum
poate credincioşia cuiva înălŃa sfinŃenia lui şi a fi o binecuvântare
pentru alŃii?
***
9
Sabatul din 29 August, 2015

RESPECT PENTRU VIAłĂ
“Duhul răzbunării şi al urii îşi are originea în Satana, iar acesta l-a
condus să îl condamne la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Oricine nutreşte
răutate sau lipsă de bunătate nutreşte acelaşi duh…. În gândul răzbunării
stă ascunsă fapta cea rea, la fel ca planta într-o sămânŃă… ToŃi au fost
creaŃi după chipul Său, chiar şi cel mai degradat trebuie tratat cu respect
şi bunătate. Dumnezeu ne va cere socoteală chiar şi pentru un cuvânt
aspru spus unui suflet pentru care Hristos şi-a dat viaŃa….” –Reflecting
Christ, p. 70.
ConsecinŃele luării vieŃii
1. Ce sentinŃă a fost pronunŃată împotriva lui Cain când s-a făcut
vinovat de moartea fratelui său? Ce se va întâmpla cu cei ce
ameninŃă viaŃa altora? Geneza 4:9-12; 9:6.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Cu toate că, datorită crimei sale, Cain merita condamnarea la moarte,
Creatorul milostiv i-a cruŃat viaŃa şi i-a mai dat ocazia să se pocăiască.
Dar Cain a trăit numai pentru a-şi împietri inima, pentru a încuraja
răzvrătirea împotriva autorităŃii divine şi pentru a ajunge căpetenia unui
şir de păcătoşi îndrăzneŃi şi decăzuŃi. Acest singur apostat, stăpânit şi
condus de Satana, a ajuns un ispititor al altora; iar pilda şi influenŃa lui
şi-au exercitat influenŃa lor demoralizatoare, până când pământul a
devenit atât de corupt şi plin de violenŃă, încât se impunea nimicirea lui.
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„CruŃând viaŃa primului ucigaş, Dumnezeu a dat întregului univers o
lecŃie în legătură cu marea luptă. Istoria întunecată a vieŃii lui Cain şi a
urmaşilor săi a fost o ilustrare a ceea ce s-ar fi putut întâmpla dacă i s-ar
fi îngăduit păcătosului să trăiască veşnic şi să aducă la îndeplinire
revolta lui împotriva lui Dumnezeu. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu
nu a avut alt rezultat decât acela că păcătoşii au devenit mai îndrăzneŃi
şi mai sfidători în nelegiuirea lor…. Cu cât oamenii trăiau mai mult în
păcat, cu atât se ticăloşeau mai rău.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 78.
ViaŃa umană şi păstrarea ei
2. Ce poruncă a repetat Domnul atât oral, cât şi în scris pentru a
proteja viaŃa umană? Ce instrucŃiuni a dat cu privire la cei care nu
respectă acest principiu sfânt? Exodul 20:13; 21:12-14.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Toate actele de nedreptate care tind să scurteze viaŃa; spiritul de ură şi
răzbunare sau cultivarea unei pasiuni care duce la acŃiuni vătămătoare
pentru alŃii sau care ne face să le vrem răul ("căci cine urăşte pe fratele
său este un ucigaş"); o egoistă neglijare de a îngriji de cei în nevoie sau
în suferinŃă; orice satisfacere egoistă a poftelor, orice lipsire fără rost de
cele necesare sau munca peste măsură ce tinde să vatăme sănătatea toate acestea, într-o măsură mai mare sau mai mică, sunt călcări ale
poruncii a şasea.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 308.
“Legea lui Dumnezeu ia în considerare şi gelozia, invidia, ura, răutatea,
răzbunarea, pofta şi ambiŃia care clocotesc în suflet, dar nu îşi găsesc
exprimarea în fapte din cauză că lipseşte nu voinŃa, ci ocazia favorabilă.
Omul va trebui să dea socoteală pentru emoŃiile acestea păcătoase în
ziua când „Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata
aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.’
Eclesiastul 12:14.” –Solii Alese, vol. 1, p. 217.
ÎnŃelesul spiritual profund al poruncii a şasea
3. Cum a înălŃat Isus valabilitatea poruncii a şasea? Cât de adânc a
prezentat înŃelegerea spirituală a acestei porunci? Matei 19:17-19;
5:21,22.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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“Aici, Isus descrie uciderea ca fiind prima dată în minte. Acea răutate şi
răzbunare care se bucură de faptele de violenŃă este în ea însăşi o crimă.
Isus merge mai departe, spunând: ‘cine se mânie pe fratele său, va cădea
sub pedeapsa judecăŃii.’ Totuşi există o mânie care nu este de natură
criminală. O anumită măsură de indignare este justificabilă, în anumite
circumstanŃe, chiar şi la urmaşii lui Hristos. Când văd că Dumnezeu este
dezonorat, numele Lui luat în derâdere şi adevărul preŃios trântit la
pământ de cei care pretind a-l respecta, când văd pe cel inocent apăsat şi
persecutat, o mânie sfântă va stârni sufletul lor; o astfel de mânie,
născută din sentimente morale, nu este păcat.” –The Spirit of Prophecy,
vol. 2, pp. 219, 220.
“Oricine nutreşte răutate sau lipsă de amabilitate în inima sa are acelaşi
duh, şi rodul acestuia va fi spre moarte. În gândul de răzbunare stă cel
rău, aşa după cum planta se află în sămânŃă. "Oricine urăşte pe fratele
său este un ucigaş şi ştiŃi că nici un ucigaş n-are viaŃa veşnică, rămânând
în el.’ 1 Ioan 3:15.
“Dându-L pe Fiul Său pentru răscumpărarea noastră, Dumnezeu a arătat
cât de mult preŃuieşte El fiecare suflet omenesc; şi El nu dă voie
nimănui să vorbească cu dispreŃ despre un altul.” –Cugetări de pe
Muntele Fericirilor, p. 56.
Supunerea creştină pasivă
4. În armonie cu învăŃăturile Sale anterioare, ce a spus Domnul
despre sistemul ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte? Cum a
prezentat sistemul principiului supunerii creştine pasive? Matei
5:38-42.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Aceste cuvinte nu erau decât o repetare a învăŃăturii Vechiului
Testament. E adevărat că regula "ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte"
(Lev. 24,20), făcea parte din legile date prin Moise, dar aceasta era o
lege civilă. Nimeni nu avea dreptul să se răzbune, pentru că aveau
cuvintele Domnului: "Nu zice: 'Îi voi întoarce eu răul!'" "Nu zice: 'Cum
mi-a făcut el, aşa am să-i fac şi eu.'" "Nu te bucura de căderea
vrăjmaşului tău." "Dacă este flămând vrăjmaşul tău, dă-i pâine să
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mănânce, dacă-i este sete, dă-i apă să bea.’ … Proverbele 20:22; 24:29.”
–Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pp. 70, 71.
“Exemplul lui Isus a fost o ilustraŃie practică a lecŃiei învăŃată aici.
Insulta şi persecuŃia nu l-au făcut să se răzbune pe vrăjmaşii Săi. Dar
acesta era un lucru dur pentru evreii răzbunători şi ei au murmurat
împotriva acestuia între ei.” –The Spirit of Prophecy, vol. 2, p. 223.
Legea recompensei
5. Care este locul răzbunării când cineva suferă o jignire sau
nedreptate? Cum este pusă în practică legea creştină a
recompensei? Romani 12:17-21.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Până în ziua judecăŃii, nu vom şti niciodată care a fost influenŃa unei
atitudini binevoitoare faŃă de cei neconsecvenŃi, nechibzuiŃi şi
nevrednici. Dacă, după ce aŃi fost provocaŃi şi aŃi suferit nedreptate din
partea lor, îi trataŃi aşa cum aŃi trata o persoană inocentă şi chiar stăruiŃi
să le arătaŃi acest lucru prin fapte de bunătate, atunci voi v-aŃi făcut
partea ca şi creştini, iar ei vor rămâne surprinşi şi ruşinaŃi şi îşi vor
vedea faptele şi josnicia mai limpede decât dacă le-aŃi fi prezentat
gravitatea faptelor lor şi i-aŃi fi mustrat.” –Lucrarea Misionar Medicală,
pp. 209, 210.
“Acela care este pătruns de Spiritul Domnului Hristos rămâne în
Hristos. Lovitura Ńintită spre el cade asupra Mântuitorului, care îl
înconjoară cu prezenŃa Sa. Şi orice vine asupra lui, vine de la Hristos. El
n-are nevoie să se împotrivească răului, deoarece Domnul este apărarea
sa. Nimic nu-l poate atinge, decât dacă îngăduie El, şi "toate lucrurile"
îngăduite "lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.’
Romani 8:28.” –Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 71.
ConsecinŃe pentru toŃi cei care iau sabia
6. În de acord cu principiului supunerii pasive, ce a spus Domnul
unui ucenic care s-a simŃit îndemnat să folosească forŃa contra
forŃei? Se referea Domnul doar la acest incident izolat sau acest
principiu se aplică oricui, oricând şi oriunde? Matei 26:51-53.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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“Ucenicii s-au gândit că Stăpânul lor nu va îngădui să fie luat. Căci
aceeaşi putere care a făcut ca mulŃimea să cadă ca nişte oameni morŃi îi
va face neputincioşi până când Domnul Hristos şi tovarăşii Săi vor
scăpa. Ei au fost însă dezamăgiŃi şi chiar indignaŃi când au văzut
frânghiile aduse pentru a lega mâinile Aceluia pe care ei Îl iubeau. În
mânia sa, Petru a scos repede sabia şi a încercat să-L apere pe Domnul
său, dar n-a făcut decât să taie urechea slujitorului marelui preot. Când
Domnul Hristos a văzut ceea ce s-a întâmplat, Şi-a dezlegat mâinile,
deşi era Ńinut cu străşnicie de soldaŃii romani şi, spunând: "LăsaŃi-i!
Până aici!" S-a atins de urechea rănită şi ea s-a vindecat imediat. Apoi ia spus lui Petru: "Pune-Ńi sabia la locul ei; căci toŃi cei ce scot sabia de
sabie vor pieri. Crezi că n-aş putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune
îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?", o
legiune pentru fiecare ucenic.” –Hristos Lumina Lumii, p. 696.
Copiii Tatălui ceresc
7. Cum trebuie trataŃi vrăjmaşii? Dacă suntem copiii Tatălui ceresc,
cum vom reacŃiona faŃă de cei care ne persecută şi încearcă să ne ia
viaŃa? Matei 5:43-45.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Manifestarea urii nu înmoaie niciodată răutatea vrăjmaşilor noştri. Dar
dragostea şi bunătatea primeşte înapoi dragoste şi bunătate. Cu toate că
Dumnezeu răsplăteşte integritatea şi pedepseşte vina, totuşi nu îşi
opreşte binecuvântările de la cei răi, chiar dacă ei dezonorează zilnic
numele Lui. El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi
dă ploaie peste cei drepŃi şi peste cei nedrepŃi, aducând prosperitate la
fel fiecăruia. Dacă un Dumnezeu sfânt arată atâta răbdare şi îngăduinŃă
faŃă de cei răsculaŃi şi idolatri, cât de necesar este ca omul supus greşelii
să aibă acelaşi spirit faŃă de aproapele său. În loc să blesteme pe cei care
îi fac rău, datoria sa este de a căuta să îi câştige din calea lor cea rea
printr-o bunătate similară cu cea cu care i-a tratat Isus pe persecutorii
Săi.” –The Spirit of Prophecy, vol. 2, p. 224.
În ciuda celei de a şasea porunci şi a învăŃăturii clare a lui Isus cu
privire la aceasta, ce formă larg răspândită de ucidere este acceptată
pentru Semestrul II, 2015

51

de oameni?
MenŃionaŃi câteva feluri de nesocotinŃă a vieŃii umane despre care aveŃi
cunoştinŃă.
Considerând că Isus a venit să salveze viaŃa umană, ce vor face urmaşii
Săi?

RAPORTUL MISIONAR DIN ETIOPIA
A se citi în Sabatul din 29 August, 2015
Colecta Specială a Şcolii de Sabat se va strânge în
Sabatul din 5 Septembrie, 2015
“Dincolo de râurile Etiopiei, Îmi vor aduce daruri de mâncare
închinătorii mei, obştea Mea cea risipită.” łefania 3:10, Versiunea
Cornilescu.
“De dincolo de râurile Etiopiei, închinătorii mei, chiar fiica risipiŃilor
mei, îmi vor aduce ofranda..” łefania 3:10, Versiunea Fidelă.
Etiopia este situată în cornul Africii, fiind învecinată cu Eritrea la nord,
Djibouti şi Somalia la est, Kenya la sud şi Sudan şi Sudanul de Sud la
vest.
Această Ńară este foarte populară în Africa datorită următoarelor motive:
 Are o istorie Biblică foarte bogată.
 Capitala, Addis Ababa, este considerată capitala politică a Africii.
 Este a doua cea mai populată Ńară de pe continent, după Nigeria.
 Este una dintre cele două Ńări din Africa care nu a fost niciodată
colonizată, cealaltă fiind Liberia. Italienii au încercat să colonizeze
Etiopia, dar au fost învinşi pe câmpul de luptă.
 Are propria limbă naŃională oficială, unică, Amharica, cu toate că
sunt larg răspândite şi alte limbi tribale precum Oromo. Engleza este
vorbită de puŃini, ca o limbă străină. Etiopia are de asemenea un
calendar distinct şi o cultură unică.
łara ocupă o arie de 1,104,300 km2 şi în 2014 statisticile arătau că este
căminul a 96.5 milioane de oameni. Există două religii principale –
Creştinismul şi Islamul. Creştinismul Copt este religia de stat, de aceea
sărbătorile creştine domină zilele libere calendaristice.
Adventiştii de Ziua a Şaptea numără aproximativ 150000 de membrii,
iar solia reformaŃiunii a pătruns în 2005. Printre pionierii misionari au
52

LecŃiunile Şcolii de Sabat

fost Pastorii Idel Suarez, Jr., Tzevtan Petkov şi Parmenas Shirima. Apoi,
Uniunea Etiopiană a fost vizitată de mulŃi alŃi misionari, inclusiv
Pastorii Raul Escobar, Bright Fue, Sevith Moyo, Henry Dering, Larry
Watts, Francisco Caputo, Stefano Salemi, Sora Leila McTavish şi alte
surori din Canada.
Primul contact a ajuns ca urmare a unei chemări Macedoniene trimisă
ConferinŃei Generale de o persoană interesată cu numele de Gabre. Cu
toate că la început lucrarea misionară părea dificilă şi descurajatoare
datorită împotrivirii puternice a membrilor adventişti şi a altor grupuri
independente, lumina reformaŃiunii a fost acceptată de mai mult de 2000
de credincioşi. După doi ani a avut loc un regres datorită unor doctrine
nebiblice, unii dintre membri părăsind biserica. Dar mulŃumim lui
Dumnezeu că marea majoritate a membrilor au rămas credincioşi
adevărului şi formează astăzi Uniunea Etiopiană.
Uniunea este compusă din 4 Câmpuri: 1) Câmpul de Vest, 2) Câmpul
Hossana, 3) Câmpul de Sud şi 4) Câmpul Sidama. Cu privire la
numărul de membrii este printre cele mai mari Uniuni din Africa.
Acum, obiectivul principal este de a întări activităŃile misionare din
regiunea centrală a Ńării, iar apoi să extindem aceste eforturi spre nord.
Una dintre principalele provocări este lipsa unui sediu central al
Uniunii. De zece ani, activităŃile administrative s-au desfăşurat în
diferite locaŃii închiriate. ConferinŃa Generală doreşte să achiziŃioneze o
proprietate în sau aproape de capitala Addis Ababa, în centrul Ńării. Dar
terenul şi clădirile sunt foarte scumpe. CerinŃele lucrării fac necesară
cumpărarea unui teren potrivit aproape de capitală. Cumpărarea unei
proprietăŃi în loc de a cheltui banii pe chirie duce la o folosire mai bună
a fondurilor.
În 3 ianuarie 2009 a avut loc o colectă Specială a Şcolii de Sabat pentru
Etiopia, iar aproximativ $80000 sunt disponibili pentru acest proiect.
Totuşi, această sumă nu este suficientă pentru nevoile noastre.
De aceea, prin intermediul acesta, vă implorăm un dar generos pentru
sprijinirea lucrării de extindere a eforturilor misionare prin ajutarea
Uniunii Etiopiene. Următoarele cuvinte din pana inspirată să ne
motiveze să profităm de această ocazie de a da din mijloacele noastre
pentru a asigura o instituŃie cerească: “Domnul ar putea să-şi facă
lucrarea fără conlucrarea noastră. El nu depinde de noi în privinŃa
banilor noştri, a timpului nostru sau a ostenelii noastre. Dar biserica este
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foarte preŃioasă înaintea Lui. Ea este caseta care conŃine giuvaerurile
Lui, staulul care înconjoară turma Lui, şi El doreşte să o vadă fără pată,
fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. El doreşte după ea cu o iubire
de nedescris. Pentru motivul acesta, El ne dă ocazii de a lucra pentru El
şi acceptă ostenelile noastre, ca semn al iubirii şi credincioşiei noastre.”
– 6T. p. 261.
Harul Său să fie turnat asupra noastră. Amin!
–Parmenas N. Shirima
conducătorul Diviziunii Africane
***
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10
Sabatul din 5 Septembrie, 2015

UN LEGĂMÂNT SFÂNT
“Dumnezeu a sărbătorit prima căsătorie. Astfel, această instituŃie Îl are
la originea sa pe Creatorul Universului. "Căsătoria este demnă de
onoare"; ea a constituit unul dintre primele daruri ale lui Dumnezeu
pentru om şi este una dintre cele două instituŃii pe care, după cădere,
Adam le-a dus cu sine dincolo de porŃile Paradisului. Când sunt
recunoscute principiile divine în cadrul acestei relaŃii şi cei doi se supun
acestora, căsătoria este o binecuvântare; ea apără curăŃia şi fericirea
neamului omenesc, asigură nevoile sociale ale omului, îl înalŃă din
punct de vedere fizic, intelectual şi moral.” –Căminul Adventist, pp. 25,
26.
Originea căsătoriei
1. Ce a exclamat Adam când a văzut persoana care era os din oasele
sale şi carne din carnea sa? În de acord cu planul lui Dumnezeu, ce
devin omul şi soŃia sa? Geneza 2:22-24.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Dumnezeu Însuşi i-a dat lui Adam o tovarăşă. El i-a dat un "ajutor
potrivit pentru el" - un ajutor corespunzător pentru el - o persoană
potrivită, spre a-i fi tovarăşă - una care putea să fie una cu el în dragoste
şi împreună simŃire. Eva a fost creată dintr-o coastă a lui Adam, ceea ce
înseamnă că ea nu trebuie să stăpânească asupra lui (ca fiind capul) şi
nici să fie călcată în picioare ca inferioară, ci să stea alături de el ca
egală, să fie iubită şi protejată de el. O parte din om, os din oasele sale şi
carne din carnea sa, ea era a doua identitate a lui; mărturie a apropierii şi
ataşamentului plin de afecŃiune, care trebuie să existe în această
legătură. "Căci nici un om nu şi-a urât vreodată propriul trup; ci l-a
hrănit şi i-a purtat de grijă." "De aceea va lăsa omul pe tatăl şi pe mama
sa şi se va alipi de nevasta sa; şi vor fi un singur trup.’” –Căminul
Adventist, p. 25.
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2. Pe lângă misiunea de a creşte şi a se înmulŃii, ce altceva a mai
primit cuplul sfânt la început? În de acord cu legea lui Dumnezeu,
cât durează legământul căsniciei? Geneza 1:27,28, Romani 7:2, 1
Corinteni 7:39.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Legătura familială este cea mai strânsă, mai gingaşă şi mai sfântă din
câte există pe pământ. A fost destinată să fie o binecuvântare pentru
omenire. Şi este o binecuvântare ori de câte ori legământul căsătoriei
este încheiat cu înŃelepciune, în frică de Dumnezeu şi luând în
consideraŃie în acelaşi fel răspunderile acestuia” –Divina Vindecare, pp.
356, 357.
“Legământul căsătoriei este luat ca un simbol de un caracter sacru şi
durabil a relaŃiei care există între Hristos şi biserica Sa. El spune: ‘Te
voi logodi cu Mine pentru totdeauna;’ apoi, din nou ‘pentru că sunt
căsătorit cu voi;‘ şi Pavel foloseşte aceleaşi comparaŃii în Noul
Testament când declară: ‘vam logodit cu un bărbat, ca să vă înfăŃişez
înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată.” –Signs of the Times, August
19, 1889.
Problema divorŃului
3. Ce atac a început cu un secol în urmă împotriva căsătoriei, atac
ce se răspândeşte rapid în societatea modernă? Ce lecŃie a
Mântuitorului trebuie să acceptăm pentru a fi feriŃi de această
plagă dureroasă? Matei 5:31,32, Maleahi 2:16, Matei 19:6 ultima
parte.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Când, după aceea, fariseii i-au pus întrebări în legătură cu legitimitatea
divorŃului, Domnul Isus a îndreptat atenŃia ascultăto-rilor Săi înapoi spre
instituŃia căsătoriei, aşa cum a fost aceasta rânduită la creaŃiune.
"Datorită împietririi inimii voastre", a spus El, "a îngăduit Moise să vă
lăsaŃi nevestele; dar de la început nu a fost aşa." El le-a îndreptat
gândurile spre acele zile binecuvântate din Eden, când Dumnezeu a spus
că toate lucrurile erau "foarte bune". ...Atunci când Creatorul a unit
mâinile perechii sfinte… El a enunŃat de fapt legea căsătoriei pentru toŃi
fiii lui Adam, de la el până la sfârşitul timpului. Ceea ce Însuşi Tatăl cel
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veşnic a declarat a fi bun a constituit legea celei mai mari binecuvântări
şi dezvoltări pentru om….
“În mintea învăŃătorilor lui Israel se cuibăriseră simŃăminte greşite cu
privire la căsătorie. Ei făceau fără efect instituŃia sfântă a căsătoriei.
BărbaŃii deveniseră atât de neînduplecaŃi, fără inimă, încât pentru cele
mai neînsemnate motive îşi lăsau nevestele sau le luau copiii şi le
alungau… Domnul Hristos a venit pentru a corecta aceste rele.” –
Căminul Adventist, pp. 340, 341.
Necredincioşia
4. În opoziŃie cu idealul sfânt al lui Dumnezeu, ce lucruri distrug
căsătoria şi moralitatea? Ce poruncă a fost dată pentru a proteja
această instituŃie sfântă şi puritatea morală? Matei 15:19, Iacov 4:4,
Exodul 20:14.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Imoralitatea abundă pretutindeni. Imoralitatea este păcatul special al
acestui veac. Niciodată nu şi-a înălŃat viciul capul lui respingător cu
atâta obrăznicie ca acum. Oamenii parcă sunt amorŃiŃi, iar cei care
iubesc virtutea şi adevărata bunătate sunt aproape descurajaŃi datorită
obrăzniciei şi răspândirii acesteia. Nelegiuirea care abundă nu se
limitează numai la cei necredincioşi şi batjocoritori. Ar fi fost bine să fie
aşa, însă nu este aşa. MulŃi bărbaŃi şi femei, care susŃin religia lui
Hristos, sunt vinovaŃi. Chiar unii dintre cei care mărturisesc că aşteaptă
venirea Lui nu sunt mai pregătiŃi pentru acel eveniment decât Satana
însuşi. Ei nu s-au curăŃit de orice întinare. Ei au făcut atât de mult pe
plac firii lor, încât este natural ca gândurile lor să fie necurate şi
imaginaŃia lor coruptă.... Fiecare creştin va trebui să înveŃe să-şi
înfrâneze patimile şi să fie condus de principii. Dacă nu face acest lucru,
el nu este demn de numele de creştin.” –Căminul Adventist, p. 328.
5. Ispita de a fi necredincios şi necurat vine întotdeauna din afară?
Ce altă poruncă şi învăŃătură închid uşa ispitei? Exodul 20:17, Matei
5:27-30, 2 Timotei 2:22.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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“Nu toŃi cei care susŃin că păzesc poruncile lui Dumnezeu îşi Ńin corpul
în sfinŃenie şi cu cinste... Ei susŃin că stau pe platforma cea înaltă a
adevărului veşnic, că Ńin toate poruncile lui Dumnezeu; de aceea, dacă
îşi îngăduie păcatul, dacă ei comit preacurvie şi adulter, nelegiuirea lor
este de zece ori mai mare decât cea a oamenilor din categoria pe care
am menŃionat-o, care nu recunosc Legea lui Dumnezeu ca fiind
obligatorie pentru ei. Într-un sens cu totul particular, cei care pretind a
păzi Legea lui Dumnezeu Îl dezonorează şi defaimă adevărul prin
călcarea preceptelor ei.” –Sfaturi pentru Sănătate, p. 567.
“‘Noi răsturnăm izvodirile minŃii şi orice înălŃime, care se ridică
împotriva cunoştinŃei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării
de Hristos.’ Prima lucrare a celor care vor să reformeze este de a
purifica imaginaŃia…. Când sunteŃi tentaŃi să ascultaŃi de o imaginaŃie
coruptă, fugiŃi la tronul harului şi rugaŃi-vă pentru putere din Cer. În
puterea lui Dumnezeu imaginaŃia poate fi supusă să se concentreze
asupra lucrurilor curate şi cereşti.” –An Appeal to Mothers, p. 29.
6. Ce spun Scripturile despre cei care sunt implicaŃi în practici
impure de orice fel? 1 Corinteni 6:9,15,16.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Curvia şi adulterul sunt considerate de mulŃi aşa zişi creştini ca păcate
pe care Dumnezeu le trece cu vederea. Aceste păcate sunt practicate
într-o mare măsură. Ei nu acceptă cerinŃele Legii lui Dumnezeu pentru
ei. Ei… declară că Legea lui Dumnezeu este desfiinŃată şi, în consecinŃă
nu are nici o valoare pentru ei. În de acord cu această stare a lucrurilor,
păcatul nu mai apare atât de păcătos, căci prin lege vine cunoştinŃa
păcatului. Printre cei care învaŃă aceste lucruri ne putem aştepta să
găsim oameni care să înşele, să mintă şi să dea frâu liber pornirilor
pasiunilor lor senzuale. Dar bărbaŃii şi femeile care acceptă cerinŃele
legii, trebuie să respecte toate principiile celor zece precepte date într-o
măreŃie înspăimântătoare pe Sinai.” –A Solemn Appeal, p. 141.
“În Cetatea lui Dumnezeu nu va exista nici unul dintre cei ce săvârşesc
adulterul.” –Mărturii Speciale pt Predicatorii Evangheliei, p. 431..
“Păcatul săvârşit de izraeliŃi la Baal-Peor a adus judecăŃile lui
Dumnezeu asupra naŃiunii şi, chiar dacă în zilele noastre aceleaşi păcate
nu atrag aşa de grabnic pedeapsa, ele îşi vor primi tot aşa de sigur
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răsplata. "Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va
nimici Dumnezeu.’ 1 Corinteni 3:17.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 461.
Prevenirea înclinaŃiilor păcătoase
7. Ce sfat va fi ascultat de toŃi cei care vor să aibă fericirea şi să îşi
menŃină integritatea în conduita morală? Ce principiu spiritual va
proteja pe fiecare de păcatele morale dominante, dacă este ascultat
cu grijă? Evrei 13:4, Proverbele 4:23, Filipeni 4:8, 1 Tesaloniceni
4:4,5.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Nu trebuie rostite cuvinte, nu trebuie făcute fapte pe care nu aŃi vrea ca
îngerii cei sfinŃi să le înregistreze în cărŃile de sus. Singura Ńintă să vă fie
slava lui Dumnezeu. Inima trebuie să dea pe faŃă numai simŃăminte
curate, sfinte, demne de urmaşii lui Hristos, înălŃătoare, mai mult cereşti
decât pământeşti. În curtenie, orice altceva în afară de acestea
degradează, corupe; iar căsătoria nu poate fi sfântă şi demnă de onoare
în ochii unui Dumnezeu curat şi sfânt, decât dacă este conformă cu
principiul cel înalt al Scripturii.” –Căminul Adventist, p. 55.
“Ferestrele impulsului, a simŃurilor trebuie deschise către cer, iar praful
egoismului şi lumescului trebuie măturat afară. Harul lui Dumnezeu
trebuie să cureŃe cămările minŃii, imaginaŃia trebuie să aibă teme cereşti
pentru contemplare şi fiecare element al naturii trebuie curăŃat şi
vitalizat de Duhul lui Dumnezeu.” –Fii şi Fiice ale lui Dumnezeu, p.
107.
Pentru studiu adiŃional:
“Prin legământul căsătoriei, ei (soŃul şi soŃia) au promis să fie una, soŃia
fiind de acord să-şi iubească şi să se supună soŃului, iar soŃul făgăduind
că îşi va iubi şi ocroti soŃia. Dacă se dă pe faŃă ascultare de legea lui
Dumnezeu, demonul certurilor nu va avea acces în familie, nu vor exista
interese diferite şi nu va produce înstrăinarea celor doi.” –Căminul
Adventist, p. 106.
“Revin din nou la creştini. Dacă toŃi cei care susŃin că păzesc Legea lui
Dumnezeu n-ar săvârşi nelegiuirea, sufletul meu s-ar simŃi liber; însă nu
aşa stau lucrurile. Chiar şi unii dintre cei ce susŃin că Ńin toate poruncile
lui Dumnezeu se fac vinovaŃi de păcatul adulterului. Ce aş putea spune
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ca să le trezesc simŃurile amorŃite? Principiul moral, respectat cu
stricteŃe, devine unica siguranŃă a sufletului.” –Sfaturi pentru Sănătate,
pp. 621, 622.
“Gândurile trebuie îngrădite, restrânse, deconectate şi oprite de la a
contempla lucrurile care vor slăbi şi murdări sufletul. Gândurile trebuie
să fie curate, meditaŃiile inimii trebuie să fie pure…. Puterile nobile ale
minŃii ne-au fost încredinŃate de Domnul ca noi să le folosim în
contemplarea lucrurilor cereşti. Dumnezeu a lăsat suficiente măsuri de
precauŃie pentru ca sufletul să facă progrese continue în viaŃa divină.” –
Fii şi Fiice ale lui Dumnezeu, p. 107.
Care credeŃi că este cauza atât de multor crize în căsătorie?
Ce poate preveni această durere şi nefericire?
Ce a folosit Isus cu succes pentru a rezista fiecărei ispite?
Colecta Specială a Şcolii de Sabat pentru Etiopia
***
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11
Sabatul din 12 Septembrie, 2015

FALSIFICAREA LEGII LUI DUMNEZEU
“Aşa sună avertizările pe care Dumnezeu le-a dat pentru a-i apăra pe
oameni împotriva oricărei schimbări de orice natură a ceea ce El a
descoperit sau a poruncit. Aceste avertizări solemne se aplică tuturor
acelora care prin influenŃa lor îi fac pe oameni să privească cu uşurinŃă
Legea lui Dumnezeu. Ele vor trebui să-i facă să se teamă şi să tremure
pe aceia care socotesc cu uşurătate că este o problemă lipsită de
importanŃă a asculta sau nu de Legea lui Dumnezeu. ToŃi aceia care-şi
înalŃă părerile lor mai presus de descoperirea divină, toŃi aceia care vor
schimba înŃelesul clar al Scripturii pentru a urma propria comoditate sau
pentru a se conforma lumii îşi asumă o răspundere înfricoşată. Cuvântul
scris, Legea lui Dumnezeu, va măsura caracterul oricărui om şi îi va
condamna pe toŃi aceia pe care această judecată fără greş îi va găsi cu
lipsă.” –Tragedia Veacurilor, p. 268.
Necredincioşi uneori
1. Cum a considerat poporul Israel legea sfântă a lui Dumnezeu în
timpurile profeŃilor? Ce a spus Isus, în zilele Sale, despre atitudinea
lor faŃă de cele Zece Porunci? Ieremia 9:13; 16:11, Matei 15:3,6.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Când Hristos a venit pe pământ, se părea că omenirea îşi va atinge
rapid punctul cel mai de jos. Era subminată însăşi temelia societăŃii.
ViaŃa devenise falsă şi artificială. Evreii, lipsiŃi de puterea Cuvântului
lui Dumnezeu, au dat lumii tradiŃii şi speculaŃii care amorŃeau mintea şi
ucideau sufletul. Închinarea faŃă de Dumnezeu, "în duh şi în adevăr",
fusese înlocuită de ridicarea în slăvi a oamenilor printr-un şir
interminabil de ceremonii inventate de om. Pretutindeni în lume, toate
sistemele religioase îşi pierdeau influenŃa asupra minŃii şi sufletului.
DezgustaŃi de poveşti şi minciuni, căutând să-şi înăbuşe glasul raŃiunii,
oamenii s-au întors către necredinŃă şi materialism. Lăsând veşnicia în
afara socotelilor lor, ei trăiau pentru prezent.” –EducaŃia, pp. 74, 75.
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“Domnul Hristos spusese despre ei (conducătorii iudei): "Şi aŃi
desfiinŃat astfel Cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre...
Degeaba Mă cinstesc ei, învăŃând ca învăŃături nişte porunci omeneşti.’”
–Parabolele Domnului Hristos, p. 276.
Nesocotirea celei de a doua porunci
2. Ce ne învaŃă a doua poruncă despre cum să ne închinăm lui
Dumnezeu? Cum încearcă anumite organizaŃii religioase să
schimbe această poruncă? Exodul 20:4-6, Matei 4:10, Ioan 4:24.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Pentru a oferi convertiŃilor de la păgânism un înlocuitor pentru
închinarea la idoli şi în felul acesta să-i încurajeze a primi cu numele
creştinismul, închinarea la chipuri şi la moaşte a fost introdusă treptat în
serviciul divin creştin. Decretul unui conciliu general a stabilit în cele
din urmă acest sistem de idolatrie. Pentru a completa lucrarea hulitoare,
Roma s-a încumetat să scoată din Legea lui Dumnezeu porunca a doua,
care opreşte închinarea la chipuri, şi să împartă porunca a zecea în două,
pentru a păstra numărul.” –Tragedia Veacurilor, p. 51.
“Am văzut că, în cele din urmă, standardul a fost coborât şi că păgânii
se uneau cu creştinii. Deşi mărturiseau că sunt convertiŃi, aceşti
închinători la idoli şi-au adus idolatria cu ei în biserică, schimbând doar
obiectele idolatriei - în chipuri de sfinŃi şi chiar ale lui Hristos şi ale
Mariei, mamei Sale. Prin unirea treptată a urmaşilor lui Hristos cu
aceştia, religia creştină a devenit întinată şi biserica şi-a pierdut curăŃia
şi puterea.” –ExperienŃe şi Viziuni, 211.
Atacuri împotriva Legii lui Dumnezeu
3. Ce au scris doi profeŃi despre lipsa de respect faŃă de Legea lui
Dumnezeu şi încercările de a o schimba? Isaia 24:5, Daniel 7:25.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Spiritul de compromis cu păgânismul a deschis calea ca dispreŃul faŃă
de autoritatea cerului să meargă şi mai departe. Satana s-a atins şi de
porunca a patra şi a încercat să dea la o parte Sabatul din vechime, pe
care Dumnezeu îl binecuvântase şi îl sfinŃise, iar în locul lui a înălŃat
sărbătoarea Ńinută de păgâni ca "venerabila zi a soarelui." Schimbarea
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aceasta n-a fost încercată pe faŃă de la început. În primele secole,
Sabatul adevărat a fost păzit de toŃi creştinii. Ei erau geloşi pentru
onoarea lui Dumnezeu şi, crezând că Legea Lui este de neschimbat, au
păzit cu zel sfinŃenia preceptelor ei.” –Istoria Mântuirii, pp. 328, 329.
“Satana a făcut să aibă loc schimbarea Sabatului, în nădejdea de a-şi
realiza scopul, acela de a înfrânge planurile lui Dumnezeu. El caută să
facă poruncile lui Dumnezeu să aibă tot mai puŃină putere în lume ca
legile omeneşti. Omul păcatului, care a gândit să schimbe timpurile şi
legile, şi care a apăsat totdeauna poporul lui Dumnezeu, va determina să
se alcătuiască legi care să impună Ńinerea zilei întâi a săptămânii. Dar
poporul lui Dumnezeu trebuie să stea tare pentru El.” –Mărturii, vol. 9,
pp. 229, 230.
Încercarea de a schimba ziua şi porunca
4. Ce poruncă din inima legii lui Dumnezeu a devenit obiect special
de subminare? Exodul 20:8-11.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Caracteristica deosebită a fiarei, precum şi a chipului ei, este călcarea
poruncilor lui Dumnezeu. Daniel spune despre cornul cel mic,
papalitatea: "se va încumeta să schimbe vremile şi legea" (Dan. 7,25).
Iar Pavel numea aceeaşi putere "omul fărădelegii", care urma să se
înalŃe pe sine mai presus de Dumnezeu. O profeŃie este completată de
alta. Numai prin schimbarea Legii lui Dumnezeu putea papalitatea să se
înalŃe mai presus de Dumnezeu….” –Tragedia Veacurilor, p. 446.
“În timp ce adevăraŃii închinători ai lui Dumnezeu se vor deosebi prin
păzirea poruncii a patra - pentru că ea este semnul puterii Sale creatoare
şi dovada dreptului Său de a pretinde omului ascultarea şi închinarea închinătorii fiarei se vor caracteriza prin eforturile lor de a desfiinŃa
Ziua de amintire a Creatorului şi a înălŃa instituŃia Romei. Tocmai în
susŃinerea duminicii şi-a rostit papalitatea primele ei pretenŃii arogante
şi primul ei apel la puterea statului a fost pentru a impune păzirea
duminicii ca "Ziua Domnului". Dar Biblia arată către ziua a şaptea, şi nu
către ziua întâi, ca fiind ziua Domnului.” –Tragedia Veacurilor, pp.
446, 447.
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Asumarea schimbării
5. Admite Biserica Catolică rolul ei în schimbarea acestei porunci?
“… PuteŃi citi Biblia de la Genesă până la Apocalipsa lui Ioan, şi nu veŃi
găsi nici o singură propoziŃie autorizând sfinŃirea duminicii. Sfanta
Scriptura porunceşte ca o obligaŃie religioasa păzirea zilei de Sâmbăta, o
zi pe care noi niciodată nu o sfinŃim –James Cardinal Gibbons, The
Faith of our Fathers, 1917, pp. 72, 73.
“Biserica Catolică, având cu mai mult de o mie de ani de existenŃă faŃă
de vreun Protestant, prin virtutea misiunii sale divine, a schimbat ziua
din Sâmbătă în Duminică.” –The Catholic Mirror, 23 Septembrie 23,
1893.
“ Biserica Catolica a fost aceea care, prin autoritatea lui Isus Hristos, a
transferat aceasta odihna asupra zilei de Duminica, in amintirea invierii
Domnului nostru..” –The Convert’s Catechism of Catholic Doctrine,
1951, p. 50.
“În mod repetat am oferit 1000$ oricui poate să îmi dovedească doar din
Biblie că sunt obligat să păzesc sfântă Duminica. Nu există o astfel de
lege în Biblie. Aceasta este o lege doar a sfintei Biserici Catolice. Biblia
spune: ‘Adu-Ńi aminte de ziua de Sabat, ca s-o sfinŃeşti.’ Biserica
Catolică spune: ‘Nu. Prin puterea mea divină abolesc ziua de Sabat şi îŃi
poruncesc să păzeşti sfântă prima zi a săptămânii.’ Şi iată! Întreaga
lume civilizată se pleacă în ascultare respectuoasă înaintea poruncii
sfintei Biserici Catolice.” –T. Enright, C.S.S.R. of the Redemptoral
College, Kansas City, la o conferinŃă din Hartford, Kansas, February 18,
1884.
6. Cu toate că protestanŃii pretind a crede şi urma Biblia şi numai
Biblia, ce zi onorează ei? Recunoaşte vreunul că aceasta nu are nici
un fundament Biblic?
Luteranii:
“Ei greşesc când învaŃă că Duminica a luat locul Sabatului din Vechiul
Testament şi, de aceea, trebuie Ńinut aşa cum au păzit copiii lui Israel a
şaptea zi…. Aceste biserici greşesc în învăŃătura pe care o dau, căci
Scripturile nu sfinŃesc deloc prima zi a săptămânii în locul Sabatului. Nu
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există nici o lege în Noul Testament cu privire la aceasta.” –Ioan
Theodore Mueller, Sabbath or Sunday, pp. 15, 16.
Anglicanii:
“Unde ni se spune în Scripturi că trebuie să păzim prima zi a
săptămânii? Ni se porunceşte să păzim a şaptea zi, dar nicăieri nu ni se
porunceşte să păzim prima zi…. Motivul pentru care noi păzim prima zi
a săptămânii în locul celei de a şaptea este acelaşi ca şi pentru păzirea
altor lucruri, nu pentru că Biblia, ci pentru că biserica le-a acceptat.” –
Isaac Williams, Plain Sermons on the Catechism, vol. 1, pp. 334, 336.
“Am făcut schimbarea de la ziua a şaptea la prima zi, de la Sâmbătă la
Duminică doar pe baza autorităŃii singurei sfinte Biserici Catolice.” –
Bishop Seymour, Why We Keep Sunday, Article 12.
Baptiştii:
“Nu există nici o dovadă biblică a schimbării instituŃiei Sabatului din
ziua a şaptea în prima zi a săptămânii.” –Harold Lindsell, editor,
Christianity Today, Noiembrie 5, 1976.
“Scripturile nu numesc nicăieri prima zi a săptămânii Sabat…. Nu
există autoritate Scripturistică pentru aşa ceva şi, de aceea, nici o
obligaŃie Scripturistică.” –The Watchman.
ConsecinŃe
7. Ce spun Scripturile despre cei care păzesc Legea în general, în
timp ce violează chiar şi o poruncă? Ce a învăŃat Isus despre cei
care calcă o poruncă şi îi învaŃă pe alŃii să facă la fel? Iacov 2:10,
Matei 5:19, Matei 15:8,9, Proverbele 30:5,6.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Cei care se îndepărtează de preceptele clare ale lui Dumnezeu vor
cădea în erezii şi vor mărşălui împotriva soldaŃilor lui Hristos. Ei vor
demonstra cine este conducătorul lor prin calea pe care o vor urma
împotriva adevărului lui Dumnezeu şi în forŃarea erorii în conştiinŃă prin
măsuri opresive. Acum este timpul de a lua o hotărâre decisivă de partea
adevărului; şi aşa cum Dumnezeu a dat fiecăruia măsura sa de influenŃă,
aceasta trebuie folosită spre slava lui Dumnezeu şi binele colegilor săi.
Nici unul dintre slujitorii credincioşi ai lui Hristos nu va fi neroditor
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într-un timp ca acesta sau va fi mulŃumit să trăiască doar pentru sine.” –
Fii şi Fiice ale lui Dumnezeu, p. 269.
Pentru studiu adiŃional:
“Roma este clar implicată în idolatrie prin folosirea imaginilor şi a
icoanelor ca mijloace de închinare înaintea cărora se pleacă oamenii în
rugăciune…. Ea caută să dea la o parte învăŃătura clară a Legii cu
privire la acest subiect prin includerea celei de a doua porunci în prima
şi împărŃirea celei de a zecea în două pentru a păstra numărul de zece.”
–Morton H. Smith, “Rome and the Second Commandment,” The
Counsel of Chalcedon, February/March 1991, p. 5.
“Iată proba mărturisirii de credinŃă a oricărui om. Nu putem socoti pe
nimeni sfânt fără să-l aducem la măsura singurului nivel de sfinŃire al lui
Dumnezeu, în cer şi pe pământ. Dacă oamenii nu simt povara Legii
morale, dacă tratează cu uşurinŃă şi subapreciază preceptele lui
Dumnezeu, dacă încalcă una din cele mai mici din aceste porunci şi îi
învaŃă pe oameni aşa, nu vor avea nici un preŃ în ochii Cerului şi putem
şti că pretenŃiile lor n-au nici o temelie.” –Tragedia Veacurilor, pp. 472,
473.
Ne putem imagina că aceste schimbări mari au fost făcute rapid, fără
mult timp de gândire?
Împotriva cui lucrează cei care desfiinŃează legea lui Dumnezeu?
Care ar trebui să fie rugăciunea noastră pentru a nu cădea în orbire
sau apostazie?
***
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Sabatul din 19 Septembrie, 2015

LEGEA JERTFELOR
“Simbolurile şi umbrele serviciului jertfelor, împreună cu profeŃiile, leau dat israeliŃilor o imagine acoperită de o maramă, o imagine neclară
cu privire la harul şi mila care urmau să fie aduse lumii prin
descoperirea lui Hristos. Lui Moise i s-a descoperit semnificaŃia
ceremoniilor şi umbrelor care indicau spre Hristos. El a văzut sfârşitul
lucrurilor care urmau să se încheie la moartea lui Hristos, când simbolul
s-a întâlnit cu Cel simbolizat.” Solii Alese, vol.1, 237
Instituite după cădere
1. Când menŃionează Scripturile prima dată jertfele şi darurile? Ce
persoană din timpurile antice a primit porunca de la Dumnezeu de
a aduce o jertfă care să îl ajute să înŃeleagă marea jertfă a Fiului lui
Dumnezeu? Geneza 4:3,4; 22:2.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Adam şi copiii săi au început să aducă jertfele ceremoniale poruncite
de Dumnezeu ca un simbol al Mântuitorului ce urma să vină….” –Lift
Him Up, p. 26.
“Prin simboluri şi făgăduinŃe Dumnezeu "a propovăduit lui Avraam
înainte de Evanghelie" (Gal.3,8). Iar credinŃa patriarhului s-a prins de
Răscumpărătorul ce avea să vină. Isus spunea iudeilor: "Tatăl vostru,
Avraam, a săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea; a văzut-o şi s-a
bucurat " (Ioan 8,56). Berbecul adus ca jertfă în locul lui Isaac Îl
reprezenta pe Fiul lui Dumnezeu, care avea să fie sacrificat în locul
nostru.… Chinul de moarte prin care el a trecut în timpul zilelor de
teribilă încercare a fost îngăduit pentru ca el să poată înŃelege, din
propria sa experienŃă, ceva din măreŃia sacrificiului făcut de Dumnezeul
cel veşnic pentru mântuirea omului.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 154.
Scopul jertfelor şi a darurilor
2. Ce jertfe sunt enumerate în legea jertfelor care îndrumă spre cea
mai mare jertfă dintre toate? Leviticul 7:37.
………………………………………………………………………………………………
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“Fiecare jertfă care se aducea era un simbol al lui Hristos, iar lecŃia ei
era întipărită în minte şi în inimă, în ceremonia cea mai solemnă şi mai
sfântă, fiind explicată cu claritate de preoŃi. Jertfele au fost plănuite de
Dumnezeu însuşi, special pentru a prezenta acest adevăr mare şi
important, şi anume că păcatele pot fi iertate numai prin sângele lui
Hristos.
“Adevărul acesta măreŃ şi mântuitor le este repetat adesea celor
credincioşi şi celor necredincioşi, şi totuşi îngerii văd cu uimire
indiferenŃa oamenilor pentru care adevărurile acestea reprezintă atât de
mult. Cât de puŃin se vede faptul că biserica simte puterea minunatului
Plan de Mântuire! Cât de puŃini fac o realitate vie din adevărul acesta,
care spune că păcatele care se prind de făpturile omeneşti ca o lepră pot
fi iertate numai prin credinŃa în sângele curăŃitor al lui Isus Hristos!” –
Solii Alese, vol. 1, p. 107.
3. Care a fost scopul lui Dumnezeu în porunca de a aduce jertfe şi
daruri? Ce au predicat profeŃii datorită faptului că poporul nu
dădea atenŃie însemnătăŃii spirituale reale? Galateni 3:24, 1 Samuel
15:22, Osea 6:6.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“ToŃi aceia care au slujit în Sanctuar au fost învăŃaŃi fără încetare despre
intervenŃia lui Hristos în favoarea neamului omenesc. Serviciul acesta a
fost plănuit pentru a crea în fiecare inimă dragoste faŃă de Legea lui
Dumnezeu, care este Legea împărăŃiei Sale. Jertfele trebuiau să fie o
pildă despre dragostea lui Dumnezeu, descoperită în persoana lui
Hristos - în Jertfa care suferă şi moare, care a luat asupra Sa păcatul de
care era vinovat omul, Cel Nevinovat făcându-Se păcat pentru noi.” –
Solii Alese, vol. 1, p. 233.
ProfeŃii despre jertfe, daruri şi templu
4. Ce însemnătate avea legea sacrificiilor cu toate ceremoniile ei?
Cât timp trebuiau duse la îndeplinire jertfele, darurile, spălările şi
fiecare slujbă ceremonială? Evrei 10:1; 9:9,10.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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“Pavel s-a străduit să îndrepte mintea ascultătorilor săi către unica şi
marea jertfă pentru păcat. El a arătat sacrificiile care erau umbra
lucrurilor viitoare ce aveau să vină şi apoi L-a înfăŃişat pe Hristos ca
antitipul tuturor acestor ceremonii - Ńinte spre care arătau ele ca singurul
izvor de viaŃă şi nădejde pentru omul căzut. SfinŃii bărbaŃi din vechime
erau mântuiŃi prin credinŃa în sângele lui Hristos. Văzând agoniile
victimelor aduse ca jertfe, ei priveau dincolo de prăpastia veacurilor
spre Mielul lui Dumnezeu care avea să ridice păcatul lumii.” –Istoria
Faptelor Apostolilor, pp. 424, 425.
“Sunt mulŃi aceia care încearcă să amestece aceste două sisteme,
folosind textele care vorbesc despre legea ceremonială pentru a dovedi
că Legea morală a fost desfiinŃată; dar aceasta înseamnă a strica
Scripturile. Deosebirea dintre cele două sisteme este cuprinzătoare şi
lămurită. Sistemul ceremonial consta din simboluri care Îl preînchipuiau
pe Hristos, jertfa şi preoŃia Lui. Această lege rituală, cu jertfele şi
rânduielile ei, trebuia să fie îndeplinită de evrei până când
preînchipuirea întâlnea realitatea în moartea Domnului Hristos, Mielul
lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii. Atunci trebuia să înceteze
toate jertfele.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 365.
5. Ce se învăŃa încă din timpul profeŃilor despre jertfe şi sacrificii?
Când a murit Isus, ce s-a întâmplat în templu ca semn că serviciile,
legile şi ceremoniile tipice au luat sfârşit? Daniel 9:27 prima parte,
Matei 27:50,51.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Apoi, îngerul a zis: "El va face un legământ trainic cu mulŃi, timp de o
săptămână" (adică şapte ani). Timp de şapte ani, după ce Mântuitorul
Şi-a început lucrarea, Evanghelia avea să fie predicată îndeosebi
iudeilor timp de trei ani şi jumătate de Hristos Însuşi şi după aceea de
apostoli. "La jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa şi darul de
mâncare" (Dan. 9,27). În primăvara anului 31 d.Hr., Hristos, adevărata
jertfă, a fost oferită pe Calvar. Atunci perdeaua templului s-a sfâşiat în
două, arătând că însemnătatea şi caracterul sacru al serviciului jertfelor
trecuseră. Venise timpul ca jertfa şi darul pământesc să înceteze.” –
ProfeŃi şi Regi, p. 699.
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6. Ce a devenit templul pe vremea lui Isus? Ce a spus el despre
aceasta? Matei 21:12,13; 23:38; 24:1,2.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Sfâşierea perdelei de la templu a arătat că jertfele şi rânduielile iudaice
nu aveau să mai fie primite. Marea Jertfă fusese adusă şi acceptată, iar
Duhul Sfânt, care a coborât în Ziua Cincizecimii, a purtat mintea
ucenicilor de la sanctuarul pământesc către cel ceresc, în care Isus
intrase prin propriul Său sânge, pentru a revărsa asupra ucenicilor Săi
foloasele ispăşirii făcute de El. Iar iudeii au fost lăsaŃi într-un întuneric
total. Au pierdut toată lumina pe care ar fi putut-o avea asupra planului
de mântuire şi s-au încrezut mai departe în jertfele şi arderile lor de tot
inutile.” ExperienŃe şi Viziuni, 259,260.
“Care ar fi fost gândurile neexprimate ale lui Hristos, Cel lepădat, când I
s-a atras atenŃia asupra măreŃiei templului? Cu adevărat, priveliştea din
faŃa Lui era frumoasă, dar El a zis cu tristeŃe: Văd totul. Zidurile sunt cu
adevărat minunate. Voi arătaŃi la zidurile acestea care, în aparenŃă, sunt
indestructibile; dar ascultaŃi cuvintele Mele: Vine ziua când "nu va
rămâne aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată".” –Hristos Lumina
Lumii, p. 627.
Sfârşitul preoŃiei Levitice
7. A adus preoŃia Levitică plinătatea binecuvântării şi a sfinŃirii? De
aceea, ce trebuia să se întâmple cu ea? Evrei 7:11,12,18,19.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Serviciul jertfelor care arătau spre Hristos a trecut; dar ochii oamenilor
au fost îndreptaŃi către adevărata jertfă pentru păcatele lumii. PreoŃia
pământească a încetat; dar noi privim la Isus, slujitorul noului legământ,
şi la "sângele stropirii, care vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel".
"Drumul în Locul preasfânt, nu era încă deschis câtă vreme sta în
picioare cortul dintâi. Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor
viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu
este făcut de mâini... şi a intrat o dată pentru totdeauna în Locul prea
sfânt... cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică.’
Evrei 12:24; 9:8-12.” –Hristos Lumina Lumii, p. 166.
Poruncile mai durabile decât pământul
70

LecŃiunile Şcolii de Sabat

8. Ce a spus Domnul despre poruncile Decalogului în contrast cu
legile şi orânduirile ceremoniale care au luat sfârşit la moartea lui
Isus pe cruce? Matei 5:17-19.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Dar cu privire la Legea Celor Zece Porunci, psalmistul declară:
"Cuvântul Tău, Doamne, dăinuieşte în veci în ceruri" (Psalmul 119,89).
Şi Însuşi Domnul Hristos spune: "Să nu credeŃi că am venit să stric
Legea" Căci adevărat vă spun", făcând ca declaraŃia Sa să iasă şi mai
mult în evidenŃă, "câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece
o iotă sau o frântură de slovă din Lege, până nu se va împlini tot"
(Mat.5,17-18). Aici, El ne învaŃă nu numai care fuseseră cerinŃele Legii
lui Dumnezeu şi care erau aceste cerinŃe atunci, ci şi că aceste cerinŃe
vor dura cât vor fi cerul şi pământul. Legea lui Dumnezeu este tot atât
de neschimbătoare, ca şi tronul Său. Ea îşi va păstra cerinŃele faŃă de
omenire în toate veacurile.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 365.
Pentru studiu adiŃional:
“Deoarece se depărtaseră de Dumnezeu, iudeii au pierdut din vedere în
mare măsură învăŃătura cu privire la slujbele ceremoniale. Aceste
servicii fuseseră instituite de Însuşi Domnul Hristos. În fiecare parte era
un simbol al Său, şi acest serviciu fusese plin de vitalitate şi frumuseŃe
spirituală. Dar iudeii au pierdut viaŃa spirituală din ceremoniile lor şi sau agăŃat de forme moarte. Ei s-au încrezut în sacrificii şi practici
ceremoniale, în loc să se încreadă în Acela spre care ele arătau. Pentru a
pune ceva în locul celor pe care le pierduseră, preoŃii şi rabinii au
înmulŃit cu de la sine putere cerinŃele de împlinire a formelor; dar, cu cât
acestea deveneau mai aspre, cu atât mai puŃin se manifesta iubirea faŃă
de Dumnezeu. Ei îşi măsurau sfinŃenia după mulŃimea ceremoniilor lor,
în timp ce inimile lor erau pline de îngâmfare şi ipocrizie.” –Hristos
Lumina Lumii, p. 29.
Ce este mai plăcut Domnului – jertfele şi darurile sau credinŃa,
dragostea şi ascultarea de voia Sa?
De ce la un moment dat Domnul nu mai acceptă jertfele ceremoniale
aduse de oameni?
Dacă nu avem credinŃă şi iubire, respectarea poruncilor şi facerea de
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fapte bune vor avea o mai mare valoare decât jertfele şi sacrificiile
Vechiului Testament?
***
13
Sabatul din 26 Septembrie, 2015

LEGĂMÂNTUL CEL VECHI ŞI CEL NOU
“Omul câştigă totul prin ascultarea de Dumnezeu care Ńine legământul.
Atributele lui Dumnezeu sunt atribuite omului, făcându-l în stare să
exercite mila şi compătimirea. Legământul lui Dumnezeu ne asigură cu
privire la caracterul Lui neschimbător. Atunci de ce cei care pretind a
crede în Dumnezeu, sunt atât de schimbători, nestatornici, nevrednici de
încredere? Pentru ce nu servesc ei din inimă, ca având obligaŃia de a
place lui Dumnezeu şi a-L proslăvi? Nu e de ajuns ca noi să avem o
cunoştinŃă generală despre cerinŃele lui Dumnezeu. Trebuie să
cunoaştem care sunt cerinŃele Lui şi obligaŃiile noastre. CondiŃiile lui
Dumnezeu sunt: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău cu toată inima
ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău şi pe
aproapele tău ca pe tine însuŃi. ” Acestea sunt condiŃiile vieŃii: „Fă
aceasta” a zis Hristos, „şi vei trăi.’ Luca 10:27,28.” –Comentariile
Biblice AZŞ, vol. 7. p. 932.
Legământul Domnului
1. Ce promisiuni a făcut Domnul poporului Său, cu condiŃia
ascultării? Exodul 19:5,6.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Un legământ este un acord prin care părŃile se leagă pe sine şi reciproc
la împlinirea anumitor condiŃii. În felul acesta, instrumentul omenesc
intră în înŃelegerea cu Dumnezeu de a împlini condiŃiile specificate în
Cuvântul Său. Purtarea lui arată dacă el respectă sau nu condiŃiile.” –
Comentariile Biblice AZŞ, vol. 7. p. 932.
“Dumnezeu dorea să facă din poporul Său, Israel, o pricină de slavă şi
de laudă…. Ascultarea de Legea lui Dumnezeu i-ar fi dus la o uimitoare
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prosperitate în comparaŃie cu naŃiunile pământului. El, care putea să le
dea înŃelepciune şi iscusinŃă în toate lucrările dificile, putea fi, în
continuare, ÎnvăŃătorul lor şi putea să-i înnobileze, să-i înalŃe prin
ascultarea de Legea Sa. Dacă rămâneau ascultători, ei ar fi fost ocrotiŃi
de bolile ce bântuiau în celelalte naŃiuni şi ar fi fost binecuvântaŃi cu o
deosebită vigoare intelectuală. Slava lui Dumnezeu, maiestatea şi
puterea Sa, aveau să fie descoperite în întreaga lor prosperitate. Ei aveau
să fie o împărăŃie de preoŃi şi conducători. Dumnezeu le-a dat tot ceea
ce le era necesar pentru a ajunge naŃiunea cea mai mare de pe pământ.”
–Parabolele Domnului Hristos, p. 288.
Legământul ratificat la Sinai
2. Ce a urmat după ce au fost făcute cunoscute promisiunile şi
Legea lui Dumnezeu? Ce promisiune a făcut poporul înaintea
ratificării legământului? Exodul 24:3-8.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Un alt contract - numit în Scriptură "vechiul legământ" - a fost încheiat
între Dumnezeu şi Israel, la Sinai, şi a fost apoi ratificat prin sângele
jertfei. …
“Dumnezeu i-a adus la Sinai, unde Şi-a descoperit slava, le-a dat Legea
Sa şi făgăduinŃa unor mari binecuvântări, cu condiŃia ascultării: "Dacă
veŃi asculta glasul Meu şi dacă veŃi păzi legământul Meu" Îmi veŃi fi o
împărăŃie de preoŃi şi un neam sfânt" (Ex. 19,5.6). Poporul nu şi-a dat
seama de păcătoşenia inimii lor şi de faptul că, fără Hristos, era
imposibil pentru ei să Ńină Legea lui Dumnezeu; şi, în mod pripit, au
încheiat un legământ cu Dumnezeu. Având impresia că sunt în stare să
realizeze propria lor neprihănire, au declarat: "Vom face şi vom asculta
tot ce a zis Domnul’ Exodul 24:7.” –Patriarhi şi ProfeŃi, pp. 371, 372.
Dezonorarea Legământului
3. A respectat poporul Israel promisiunile pe care le-au făcut sub
legământ? Cum au fost reînnoite la graniŃa Canaanului? Exodul
32:1,4, Deuteronomul 29:5, 9-15.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Ei au fost martori ai proclamării Legii într-o măreŃie înspăimântătoare
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şi au tremurat de groază înaintea muntelui; şi, cu toate acestea, n-au
trecut decât câteva săptămâni şi au rupt legământul cu Dumnezeu, s-au
plecat până la pământ şi s-au închinat înaintea unui chip cioplit. …
“În timp ce Dumnezeu scria Legea, ca să-i fie încredinŃată poporului
legământului Său, israeliŃii, tăgăduindu-şi credincioşia faŃă de Iehova,
cereau dumnezei de aur. Când Moise a revenit, din prezenŃa slavei
divine, ce inspira veneraŃie şi teamă, cu preceptele Legii pe care ei se
legaseră să le păzească, i-a găsit într-o sfidare făŃişă a poruncilor ei,
plecându-se în adorare înaintea chipului de aur.” –Patriarhi şi ProfeŃi,
pp. 372, 335.
Alte călcări
4. După ce generaŃia adultă care a ieşit din Egipt şi Iosua au murit,
ce a făcut următoarea generaŃie? Ce s-a întâmplat cu spiritualitatea
şi credincioşia următoarelor generaŃii? Judecători 2:11-13.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Proorocii plânseseră apostazia lui Israel şi nenorocirile teribile care le
fuseseră partea din cauza păcatelor lor. Ieremia dorise ca ochii să-i fie
un izvor de lacrimi, ca să plângă zi şi noapte pe cei ucişi ai fiicei
poporului său, pentru turma Domnului, care era dusă în robie. Ieremia
9:1; 13:17.” –Tragedia Veacurilor, p. 21. (Ier. 9,1; 13,17).
“În timpul veacurilor dinaintea primei veniri a Domnului Hristos, lumea
părea că este aproape cu totul sub stăpânirea prinŃului întunericului şi el
domnea cu o putere teribilă, ca şi când, prin păcatul primilor noştri
părinŃi, împărăŃiile lumii au devenit de drept proprietatea lui. Chiar şi
poporul legământului, pe care Dumnezeu l-a ales să păstreze în lume
cunoaşterea Sa, s-a depărtat atât de mult de El, încât a pierdut adevărata
concepŃie a caracterului lui Hristos.” –Mărturii, vol. 5, p. 738.
Un nou Legământ
5. După secole de slăbiciuni şi îndepărtare de legământ, ce a
prezentat Domnul prin harul Său? În ce constă acest legământ?
Ieremia 31:31-34.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Sub noul legământ, condiŃiile pe temeiul cărora se poate obŃine viaŃa
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veşnică sunt aceleaşi ca sub vechiul – o ascultare perfectă. Sub vechiul
legământ erau multe ofense de un caracter îndrăzneŃ, îngâmfat, pentru
care nu era ispăşire specificată de lege. În legământul cel nou şi mai
bun, Hristos a împlinit legea pentru călcătorii Legii, dacă Îl primesc pe
El prin credinŃă ca Mântuitor personal. „Tuturor celor ce L-au primit,
adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui
Dumnezeu.” Îndurarea şi iertarea sunt răsplătirea tuturor celor care vin
la Hristos încrezându-se în meritele Sale spre a le îndepărta păcatele. În
legământul mai bun suntem curăŃiŃi de păcat prin sângele lui Hristos….
“Binecuvântările noului legământ sunt întemeiate numai pe îndurarea în
iertarea nelegiuirilor şi păcatelor. Domnul specifică: „Voi face aşa şi aşa
pentru toŃi cei care se întorc la Mine, părăsind răul şi alegând binele….
ToŃi cei care îşi smeresc inimile şi îşi mărturisesc păcatele vor găsi milă,
har şi siguranŃă.” –Comentariile Biblice AZŞ, vol. 7. p. 931.
Ratificat prin sângele lui Isus
6. Cine a anunŃat Noul Testament când i s-a împlinit timpul de a
veni? Când şi cum a fost întărit? Matei 26:27,28.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“ÎmpărŃind cu ucenicii pâinea şi vinul, Hristos S-a obligat să fie
Răscumpărător. El le-a încredinŃat Noul Legământ, prin care toŃi cei
care Îl primesc devin copii ai lui Dumnezeu şi moştenitori împreună cu
Hristos. Prin acest legământ, primesc orice binecuvântare pe care cerul
o poate da pentru viaŃa aceasta şi pentru cea viitoare. Acest act al
legământului trebuie să fie ratificat cu sângele lui Hristos.” –Hristos
Lumina Lumii, pp. 656, 659.
“Legământul acesta urma să fie validat prin însuşi sângele lui Hristos,
preluând locul jertfelor din vechime, care aveau rolul de a păstra mereu
jertfa Sa în atenŃia celor din poporul Său ales.” –(Review and Herald,
June 22, 1897) Evangelism, p. 276.
ComparaŃii între Legământul cel vechi şi cel nou
7. Ce se spune despre Noul Legământ? Care sunt principalele
diferenŃe dintre legământul cel vechi şi cel nou? Evrei 8:6-12.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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“Moartea şi învierea lui Hristos au completat legământul Său. Înainte de
acest timp, fusese descoperit prin tipuri şi umbre, care arătau către
marea jertfă care urma să fie adusă de Răscumpărătorul lumii, oferită în
făgăduinŃa pentru păcatele lumii. În vremurile vechi credincioşii erau
mântuiŃi de acelaşi Mântuitor ca şi acum, dar era un Dumnezeu ascuns
de un văl. Ei vedeau îndurarea lui Dumnezeu în figuri. FăgăduinŃa
făcută lui Adam şi Evrei în Eden era Evanghelia, pentru un neam căzut.
FăgăduinŃa era făcută că sămânŃa femeii va zdrobi capul şarpelui, şi că
acesta va zdrobi călcâiul Lui. Sacrificiul lui Hristos este împlinirea
glorioasă a întregii economii iudaice. Soarele Neprihănirii a răsărit.
Hristos, neprihănirea noastră, străluceşte cu putere asupra noastră.” –
Comentariile Biblice AZŞ, vol. 7, p. 932.
Pentru studiu adiŃional:
“CondiŃiile ‘vechiului legământ’ au fost: Ascultă şi trăieşte: ‘Le-am dat
legile Mele şi le-am făcut cunoscute poruncile Mele, pe care trebuie să
le împlinească omul ca să trăiască prin ele.;‘ dar ‘Blestemat să fie cine
nu va împlini cuvintele legii acesteia, şi cine nu le va face!’ Ezechiel
20:11; Leviticul 18:5; Deuteronomul 27:26. ‘Noul legământ’ a fost pus
pe o ‘promisiune mai bună’ –promisiunea iertării păcatelor şi pe harul
lui Dumnezeu care înnoieşte inima şi o aduce în armonie cu principiile
legii lui Dumnezeu.” –The Faith I Live By, p. 78.
“Legământul avraamic a fost ratificat prin sângele Domnului Hristos şi
a fost numit "al doilea" sau "noul" legământ, deoarece sângele cu care a
fost sigilat a fost vărsat după sângele primului legământ. Faptul că noul
legământ era valabil în zilele lui Avraam reiese în mod clar din aceea că
a fost confirmat atunci atât prin făgăduinŃă, cât şi prin jurământul lui
Dumnezeu, cele "două lucruri care nu se pot schimba şi în care este cu
neputinŃă ca Dumnezeu să mintă.’ Evrei 6:18.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p.
371.
Ce simŃi când te gândeşti că Domnul a dorit întotdeauna să facă un
legământ cu omul?
Ce învăŃăm din felul de purtare al Domnului cu poporul Său în timpul
vechiului legământ?
Ştiind că noul legământ a fost ratificat prin viaŃa scumpului Fiu al lui
Dumnezeu, cât de mult îl apreciem?
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14
Sabatul din 3 Octombrie, 2015

CĂDEREA OMULUI
“Dacă privim la noi înşine pentru a găsi neprihănirea prin care să putem
fi acceptaŃi de Dumnezeu, privim unde nu trebuie, “căci toŃi au păcătuit
şi sunt lipsiŃi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3, 23). Trebuie să privim
la Domnul Isus, pentru că “Noi toŃi privim cu faŃa descoperită, ca într-o
oglindă, slava Domnului şi suntem schimbaŃi în acelaşi chip al Lui, din
slavă în slavă” (2 Corinteni 3,18). Trebuie să vă găsiŃi desăvârşirea
privind la Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii.” –CredinŃa şi
Faptele, p. 108.
De la dreptate la nedreptate
1. Ce ni se spune despre cum a fost creat omul la început? Cum s-a
schimbat această stare după căderea în păcat? Eclesiastul 7:29,
Matei 19:17 prima parte, Romani 3:10.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“La început, omul a fost înzestrat cu puteri nobile şi cu o minte bine
echilibrată. Ca fiinŃă, el era desăvârşit şi în deplină armonie cu
Dumnezeu. Gândurile lui erau curate, iar scopurile sale, sfinte. Dar prin
neascultare, puterile sale au ajuns pervertite, iar egoismul a luat locul
iubirii. Prin păcat, el a ajuns atât de slab, încât îi era imposibil, în
propria sa putere, să reziste puterii răului. El a devenit rob al lui Satana
şi ar fi rămas astfel pentru totdeauna, dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit
în mod special.” –Calea către Hristos, p. 17.
“Când omul a călcat Legea divină, firea lui a devenit păcătoasă ….” –
Tragedia Veacurilor, p. 505.
“Dumnezeu declară: ‘Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar.’
Romani 3:10. ToŃi au aceeaşi natură păcătoasă. ToŃi pot face greşeli.
Nici unul nu este perfect. Domnul Isus a murit pentru cel păcătos, ca să
poată primi iertarea. Nu este lucrarea noastră aceea de a condamna.
Hristos nu a venit să condamne, ci să mântuiască.” –In Heavenly Places,
p. 292.
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CondiŃii generale
2. Cât de departe au ajuns păcatul şi moartea? Face cineva vreo
excepŃie de la aceasta? Romani 5:12; 3:11,12.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Cuvântul lui Dumnezeu declară: ‘Căci toŃi au păcătuit, şi sunt lipsiŃi
de slava lui Dumnezeu.’ Romani 3:23. ‘Nu este nici unul care să facă
binele, nici unul măcar.’ Romani 3:12. MulŃi sunt înşelaŃi cu privire la
starea inimii lor. Ei nu-şi dau seama că inima lor firească este nespus de
înşelătoare şi deznădăjduit de rea. Ei se îmbracă cu propria neprihănire
şi sunt mulŃumiŃi cu atingerea unui standard omenesc al caracterului, un
standard fixat de ei; dar cât de fatal dau greş pentru că nu ating
standardul divin, iar prin puterea lor nu sunt în stare să corespundă
cerinŃelor lui Dumnezeu.” –Solii Alese, vol. 1, p. 320.
“Adam nu putea transmite urmaşilor lui ceea ce nu avea; şi n-ar fi fost
nici o nădejde pentru neamul omenesc căzut, dacă Dumnezeu, prin
jertfa Fiului Său, n-ar fi adus nemurirea. Deoarece "moartea a trecut
asupra tuturor oamenilor din pricină că toŃi au păcătuit", Hristos "a adus
la lumină viaŃa şi neputrezirea, prin Evanghelie" (Rom. 5,12; 2 Tim.
1,10). Numai prin Hristos se poate obŃine nemurirea.” –Tragedia
Veacurilor, p. 533.
Fără dorinŃa de a se supune
3. Este natura carnală a omului dispusă să fie supusă şi predată
voinŃei lui Dumnezeu? Ce au devenit fiinŃele umane prin supunere
faŃă de tendinŃele naturale ale păcatului? Romani 8:7, Coloseni 1:21.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Dar inima supusă lui Dumnezeu iubeşte adevărul Cuvântului lui
Dumnezeu, căci sufletul este înnoit prin adevăr. Mintea carnală nu
găseşte plăcere în contemplarea Cuvântului lui Dumnezeu, dar cine este
înnoit în duhul minŃii sale, descoperă noi încântări în oracolele vii, căci
frumuseŃea divină şi lumina cerească par a străluci din fiecare verset.
Ceea ce pentru o minte firească era un deşert pustiu, pentru mintea
spirituală devine un Ńinut plin de ape vii. Ceea ce pentru o inimă
nerenăscută pare a fi o pustie seacă, pentru sufletul convertit devine o
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grădină a lui Dumnezeu, plină de boboci înmiresmaŃi şi flori deschise.”
–Bazele EducaŃiei Creştine, p. 182.
Gânduri şi simŃăminte impure
4. Ce dorinŃe şi pofte domină trupul omenesc? Unde începe păcatul
înainte de a fi matur şi activ? Matei 15:19, Iacov 1:14,15.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

„Progresul nostru din punct de vedere al purităŃii morale depinde de un
mod corect de a gândi şi de a acŃiona. "Nu ce intră în gură spurcă pe om,
ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om". "Căci din inimă ies gândurile
rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile
mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om" (Matei
15,11.19.20).
„Gândurile rele distrug sufletul. Puterea transformatoare schimbă inima,
înnobilând şi purificând gândirea. Harul nu se poate manifesta în vieŃile
noastre, dacă nu exercităm un efort susŃinut de a ne îndrepta gândurile
în mod permanent asupra lui Hristos. Mintea trebuie să se angajeze întrun război spiritual. Fiecare gând trebuie să fie menŃinut într-o atitudine
de supunere şi ascultare faŃă de Domnul Hristos. Toate aspectele
comportamentale trebuie să fie supuse călăuzirii din partea lui
Dumnezeu. - Lt 123, 1904.” Minte, Caracter şi Personalitate, vol.1, 69.
NeputinŃa de a face bine
5. Când cineva doreşte să facă binele, care este rezultatul? Se poate
încrede în intenŃiile sale bune? Romani 7:18,19.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Văzând condiŃia omenirii de azi, în mintea unora se naşte întrebarea:
Este omul pe deplin şi în totul decăzut? Este ruinat şi fără speranŃă?
“Oamenii s-au vândut vrăjmaşului oricărei neprihăniri. Ei nu se pot
răscumpăra. Ei nu pot face nici un bine prin ei însuşi. Dar există o cale
de salvare. Când omul a păcătuit, Hristos s-a oferit ca înlocuitor şi
garant al său pentru a asigura o cale prin care rasa vinovată să se poată
întoarce la credincioşie. El a luat umanitatea şi a călcat pe unde Adam sa poticnit şi a căzut. A înfruntat ispita, fără să se clatine, acolo unde
omul a căzut.” –The Signs of the Times, June 14, 1905.
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Responsabilitatea personală
6. Cu toate că copiii nu moştenesc păcatele specifice ale părinŃilor
lor, ce primesc totuşi de la ei? Există vreo speranŃă de a birui
înclinaŃiile şi tendinŃele rele? Ezechiel 18:20, Deuteronomul 24:16, 1
Petru 1:18.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Cum ne putem aştepta la ceva diferit din partea copiilor, cu tendinŃele
lor moştenite, când cei mai în vârstă le-au dat un astfel de exemplu?
Dumnezeu să aibă milă de sclavii acestor îngăduinŃe!” –TemperanŃa
Creştină şi Igiena Biblică, p. 18.
“De regulă, copiii moştenesc pornirile şi înclinaŃiile părinŃilor şi imită
pilda lor; astfel că păcatele părinŃilor sunt practicate de către copii, din
generaŃie în generaŃie.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 118.
“Copiii moştenesc înclinaŃii spre rău, dar manifestă şi multe alte
trăsături de caracter plăcute. Acestea trebuie să fie încurajate şi
dezvoltate, în timp ce tendinŃele negative trebuie să fie observate cu
atenŃie şi reprimate.” –Minte, Caracter şi Personalitate, pp. 144, 145.
CurăŃit prin Hristos
7. În ciuda condiŃiei noastre lamentabile, ce este posibil prin
Domnul Isus şi prin umplerea cu Duhul Său Sfânt? Ce poate deveni
cineva prin credinŃă? 1 Corinteni 6:11; 1:30, Romani 6:17, Ioan 1:12.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Trebuie să învăŃăm în şcoala lui Hristos. Numai neprihănirea Sa ne
poate da dreptul de a primi toate binecuvântările legământului harului.
Am dorit şi am încercat mult să obŃinem binecuvântările acestea, dar nu
le-am primit, pentru că am cultivat ideea că am fi în stare să facem noi
înşine ceva care să ne facă vrednici de ele. Noi am privit tot la noi şi nu
am crezut cu adevărat că Domnul Isus este un Mântuitor viu. Să nu
credem că talentul şi meritele noastre ne vor mântui. Singura noastră
nădejde de mântuire este harul lui Hristos. Prin profetul Său Domnul
făgăduieşte: „Să se lase cel râu de calea lui şi omul nelegiuit să se lase
de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la
Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând" (Isaia 55,7). Trebuie sa
credem făgăduinŃa aşa cum este ea şi să nu confundăm credinŃa cu
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sentimentele. Când ne încredem pe deplin In Dumnezeu, când ne bazăm
pe meritele lui Isus ca Mântuitor care iartă păcatele, primim tot ajutorul
pe care putem să îl dorim.” –Solii Alese, vol. 1, p. 351.
Pentru studiu adiŃional:
“Ochiul Celui care vede condiŃia actuală a lucrurilor a descris starea
lucrurilor care există în lumea de azi şi în biserică. Psalmii 14:1-4. Cum
s-a ajuns la această condiŃie teribilă? Prin facerea fără valoare a Legii lui
Dumnezeu.” –The Signs of the Times, March 20, 1901.
“Cei care îşi pun încrederea în Hristos nu trebuie să fie robi ai unor
obiceiuri sau înclinaŃii moştenite sau cultivate. În loc de a fi ŃinuŃi în
robie de către firea cea josnică, ei trebuie să-şi stăpânească pofta şi
patima. Dumnezeu nu ne-a lăsat să ne luptăm cu răul cu puterea noastră
mărginită. Oricare ar fi înclinaŃiile noastre spre rău, moştenite sau
cultivate, noi putem învinge prin puterea pe care El este gata să ne-o
dea...” –Sfaturi pentru Sănătate, p. 440.
***

15
Sabatul din 10 Octombrie, 2015

DARUL HARULUI
“Şi sunt socotiŃi neprihăniŃi, fără plată, prin harul Său, prin
răscumpărarea, care este în Hristos Isus. Pe El Dumnezeu L-a rânduit
mai dinainte să fie, prin credinŃa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca
să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte,
în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu; pentru ca, în vremea de
acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel încât să fie neprihănit şi
totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.” Romani 3:24-26.
“Căci prin har aŃi fost mântuiŃi, prin credinŃă. Şi aceasta nu vine de la
voi; ci este darul lui Dumnezeu.” Efeseni 2:8.
NeputinŃa de a rezista
1. Cum descriu Scripturile natura omului? Ar putea suporta cineva
dacă Domnul ar dori să trateze omul în de acord cu ideile şi
comportamentul său? Psalmii 103:14; 130:3.
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Tatăl nostru ceresc nu cere nici mai mult, nici mai puŃin, decât ceea ce
ne-a făcut El în stare să facem. El nu pune asupra slujitorilor Săi, nici o
povară pe care ei să n-o poată duce. “El ştie din ce suntem făcuŃi; îşi
aduce aminte că suntem Ńărână”. Psalmii 103,14. Prin harul Său, noi
putem aduce la îndeplinire tot ceea ce El cere de la noi.” –Parabolele
Domnului Hristos, p. 362.
“Acum, când nu mai poŃi fi activă şi neputinŃele apasă asupra ta, tot ce
îŃi cere Dumnezeu este să te încrezi în El. ÎncredinŃează-I Lui paza
sufletului tău, ca unui Creator credincios. Mila Sa este sigură,
legământul Său este veşnic. Ferice de omul a cărui nădejde este în
Domnul, Dumnezeul lui, şi care păzeşte adevărul pentru totdeauna.
Mintea ta să caute făgăduinŃele şi să se bazeze pe ele. Dacă nu poŃi să-Ńi
aduci aminte cu uşurinŃă de asigurarea bogată conŃinută în făgăduinŃele
preŃioase, ascultă-le rostite de buzele altcuiva. Ce plinătate, ce dragoste
şi asigurare se găsesc în cuvintele acestea care vin de pe buzele lui
Dumnezeu însuşi, proclamând dragostea, mila şi preocuparea Sa faŃă de
copiii care sunt obiectul grijii Sale.” –Solii Alese, vol. 2, p. 231.
Descoperirea comorilor divine
2. Cum este caracterul lui Dumnezeu, complet diferit de natura
umană? Cum ne tratează El pe noi şi greşelile noastre datorită
faptului că este atât de milos? Exodul 34:6,7, Psalmii 103:10.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Moise a putut privi slava lui Dumnezeu numai când a fost ascuns în
crăpătura Stâncii. Numai când vom fi ascunşi în despicătura Stâncii,
Domnul Hristos ne va acoperi cu palmele Sale străpunse şi vom auzi
cele ce Domnul spune slujitorilor Săi. Ca şi lui Moise, Dumnezeu ni Se
va descoperi ca fiind "plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin
de bunătate şi credincioşie, care îşi Ńine dragostea până în mii de
neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul.’ Exodul
34:6,7.” –Parabolele Domnului Hristos, p. 162.
“Domnul este plin de milă pentru suferinzii Săi. Ce păcate sunt prea
mari pentru a fi iertate de El? El este milostiv şi este infinit mai dispus
şi mai doritor să ierte, decât să condamne. El este plin de bunătate şi nu
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caută greşelile noastre. El ştie din ce suntem făcuŃi, îşi aduce aminte că
suntem Ńărână. El este nelimitat în milă şi vindecă toate alunecările
noastre, iubindu-ne fără reŃineri, încă de când eram nişte păcătoşi! El
nu-Şi retrage lumina, ci o revarsă asupra noastră pentru Numele lui
Hristos.” –Solii Alese, vol. 2, 231.
Planul de răscumpărare
3. Ca urmare a dragostei şi milei Sale, ce a stabilit înainte de
întemeierea lumii? Ce s-a întâmplat la împlinirea timpului? Efeseni
1:4, Tit 2:11, Galateni 4:4.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Tot astfel fusese hotărât în sfatul ceresc ceasul primei veniri a
Domnului Hristos. Când marele orologiu al vremii a indicat ceasul
acela, Isus S-a născut în Betleem.… ProvidenŃa divină îndrumase
mişcările naŃiunilor, precum şi torentul pasiunilor şi influenŃei omeneşti,
până când lumea era gata pentru venirea Mântuitorului….” –Hristos
Lumina Lumii, p. 32.
“Noi datorăm totul harului fără plată al lui Dumnezeu. În legământ,
harul a consacrat adopŃiunea noastră. În lucrarea Mântuitorului nostru,
harul a săvârşit răscumpărarea şi renaşterea noastră, cum şi înălŃarea
noastră la poziŃia de moştenitori împreună cu Hristos. Harul acesta să fie
deci făcut cunoscut şi altora.” –Parabolele Domnului Hristos, p. 250.
Marele preŃ plătit prin milă
4. Ce preŃ mare a fost plătit pentru a răscumpăra omul din
nelegiuirea sa? Cât de departe va îndepărta Domnul fiecare călcare
mărturisită? Tit 2:14, Psalmii 103:12, Mica 7:19.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Când L-a dat pe singurul Său Fiu să moară pentru cei păcătoşi,
Dumnezeu a manifestat o dragoste inegalabilă faŃă de omul căzut.” –
Solii Alese, vol. 1, p. 311.
“‘Celor ce le veŃi ierta păcatele, vor fi iertate." Gândul acesta să fie
păstrat totdeauna viu în mintea voastră. Lucrând pentru cei greşiŃi, toate
privirile să se îndrepte spre Hristos. Cu duioşie, păstorii să îngrijească
de turma păşunii Domnului. Să le vorbească celor rătăciŃi despre mila
pentru Semestrul II, 2015
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iertătoare a Mântuitorului. Să-l încurajeze pe păcătos să se pocăiască şi
să creadă în Acela care poate să ierte. Să declare, pe temeiul autorităŃii
Cuvântului lui Dumnezeu: "Dacă ne mărturisim păcatele, El este
credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăŃească de orice
nelegiuire" (1 Ioan 1,9). ToŃi cei care se pocăiesc au următoarea
făgăduinŃă: "El va avea iarăşi milă de noi, va călca în picioare
nelegiuirile noastre; şi vei arunca în fundul mării toate păcatele lor.’
Mica 7:19.” –Hristos Lumina Lumii, p. 806.
Harul şi îndreptăŃirea
5. Ce alte binecuvântări sunt asigurate prin har tuturor celor care
au credinŃă în Isus? Pe lângă iertare, ce mai implică îndreptăŃirea?
Romani 3:24; 4:16, prima parte.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“A fost pregătit un har îmbelşugat, pentru ca sufletul care crede să fie
păzit de păcat, deoarece tot cerul, cu resursele lui nemărginite, a fost pus
la dispoziŃia noastră. Trebuie să scoatem apă din izvoarele mântuirii.
Pentru toŃi cei care cred, Domnul Hristos este sfârşitul neprihănirii
obŃinute prin păzirea Legii. Noi înşine suntem păcătoşi, dar în Hristos
suntem neprihăniŃi. După ce ne-a făcut neprihăniŃi prin atribuirea
neprihănirii lui Hristos, Dumnezeu ne declară drepŃi şi ne tratează ca şi
cum am fi drepŃi. El ne consideră copiii Săi dragi. Domnul Hristos luptă
contra puterii păcatului, iar acolo unde s-a înmulŃit păcatul, harul s-a
înmulŃit şi mai mult. „Deci, fiindcă suntem socotiŃi neprihăniŃi prin
credinŃă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui
Îi datorăm faptul că, prin credinŃă, am intrat în această stare de har în
care suntem şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu.’ Romani
5:1, 2.” –Solii Alese, vol. 1, p. 394.
Harul şi mântuirea
6. Care este rezultatul final al harului Domnului? De aceea, ce
aşteaptă cei răscumpăraŃi? Efeseni 2:8,7, Tit 3:7.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Tuturor celor care se dedică cu sinceritate, interes şi dedicare lucrării
de perfecŃionare a sfinŃeniei în frică de Dumnezeu, li s-au pus la
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dispoziŃie resurse abundente. Putere şi har le sunt asigurate prin Hristos
spre a le fi aduse de îngerii slujitori moştenitorilor mântuirii. Nimeni nu
este atât de nedemn, stricat şi rău încât să nu găsească în Isus, care a
murit pentru ei, putere, curăŃie şi dreptate, dacă dau la o parte păcatele,
se întorc de la căile lor rele şi Îl caută pe Dumnezeul Cel Viu cu toată
puterea inimii. El îi aşteaptă să le îndepărteze veşmintele pătate, mânjite
de păcat şi să le dea haina cea curată a neprihănirii Sale, să îi îndemne
să trăiască şi să nu moară. În El, ca mlădiŃe ale ViŃei cele vii, ei pot
aduce roadă. Ramurile lor nu vor seca, nici nu vor rămâne fără roade.
Dacă rămân în El, ei pot primi hrană de la El, pot fi umpluŃi cu Duhul
Său, pot umbla cum a umblat El, birui cum a biruit El şi pot fi înălŃaŃi la
dreapta Sa.” –TemperanŃa Creştină şi Igiena Biblică, 140
O invitaŃie binevoitoare
7. Având această siguranŃă minunată, ce este invitat fiecare să facă?
Ce este posibil prin harul lui Hristos? Evrei 4:16, Psalmii 86:5,
Efeseni 1:7.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“CondiŃiile pentru a obŃine mila lui Dumnezeu sunt simple, drepte şi
rezonabile. Domnul nu ne cere să facem lucruri grele pentru a primi
iertarea păcatelor. Nu trebuie să facem pelerinaje lungi şi obositoare sau
să executăm penitenŃe dureroase, pentru a ne încredinŃa viaŃa
Dumnezeului cerurilor sau a ne ispăşi nelegiuirea; dar cel care îşi
mărturiseşte şi îşi părăseşte păcatele va avea parte de milă. Aceasta este
o făgăduinŃă preŃioasă, dată omului căzut pentru a-l încuraja să se
încreadă în Dumnezeul iubirii şi să caute viaŃa veşnică în ÎmpărăŃia Sa.”
–Mărturii, vol. 5, p. 635.
“Trebuie să venim la Tatăl ceresc cu credinŃa unui copilaş, spunându-I
toate nevoile noastre. El este gata totdeauna să ne ierte şi să ne ajute.
Resursele înŃelepciunii divine sunt nemărginite, iar Domnul ne
îndeamnă să luăm din abundenŃă din ele.” –Fii şi Fiice ale lui
Dumnezeu, p. 121.
Pentru studiu adiŃional:
“Mântuirea sufletului este preŃioasă. Hristos a plătit un preŃ nespus de
mare pentru mântuirea noastră şi nici unul dintre cei ce apreciază
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valoarea acestui mare sacrificiu sau valoarea sufletului nu va dispreŃui
harul pe care Dumnezeu îl oferă, numai pentru faptul că alŃii aleg să
facă aşa.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 162.
“Harul este o favoare nemeritată, iar cel credincios este îndreptăŃit fără
să aibă nici un merit propriu, fără să aibă nici un drept de a pretinde
ceva de la Dumnezeu. El este îndreptăŃit prin răscumpărarea oferită în
Hristos Isus, care stă în curŃile cerului ca Înlocuitor şi Garant al celui
păcătos. Deşi este îndreptăŃit datorită meritelor lui Hristos, omul nu este
liber să săvârşească nelegiuiri.” –Solii Alese, vol. 1, p. 398.
***
16
Sabatul din 17 Octombrie, 2015

HRISTOS - NEPRIHĂNIREA NOASTRĂ
“Când ne supunem Domnului Hristos, atunci inima noastră este unită cu
inima Lui, voinŃa noastră se cufundă în voinŃa Lui, mintea noastră
devine atunci una cu mintea Lui, iar gândurile sunt robite Lui. Atunci,
noi trăim viaŃa Lui. Aceasta înseamnă să fii îmbrăcat cu haina
neprihănirii Sale. Atunci, Domnul privind asupra noastră, nu vede haina
cusută din frunze de smochin, nu vede goliciunea şi diformitatea
păcatului, ci vede propria Sa haină a neprihănirii, care este ascultarea
desăvârşită de Legea lui Dumnezeu….” –Parabolele Domnului Hristos,
p. 311.
Neprihănirea este caracteristica lui Dumnezeu
1. Cu toate că unii oameni se văd pe ei înşişi corecŃi şi respectuoşi,
ce imagine complet diferită prezintă Cuvântul lui Dumnezeu? Doar
la cine se află neprihănirea? Isaia 64:6, Ieremia 23:6.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Avem un Mântuitor viu. El nu se află în mormântul cel nou al lui
Iosif. El a înviat şi S-a înălŃat la cer pentru a fi înlocuitorul şi Garantul
fiecărui suflet care crede. “Deci, fiindcă suntem socotiŃi neprihăniŃi, prin
credinŃă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos”
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(Romani 5, 1). Cel păcătos este îndreptăŃit prin meritele Domnului Isus,
iar acest lucru înseamnă că Dumnezeu recunoaşte desăvârşirea
răscumpărării plătite pentru om. Faptul că Domnul Hristos a fost
ascultător chiar până la moarte de cruce este o garanŃie că Tatăl îl
acceptă pe păcătosul care se pocăieşte. Prin urmare, să ne permitem noi
să avem o experienŃă care oscilează între îndoială şi credinŃă, între
credinŃă şi îndoială? Domnul Isus este garanŃia că Tatăl ne acceptă. Noi
beneficiem de favoarea lui Dumnezeu nu datorită vreunui merit al
nostru, ci datorită credinŃei noastre în “Domnul, Neprihănirea noastră.’”
–CredinŃa şi Faptele, p. 107.
Neprihănirea şi Evanghelia
2. Unde este descoperită neprihănirea lui Dumnezeu în mod
deosebit? Cum este explicată îndreptăŃirea de Spiritul Profetic?
Romani 1:16,17.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Ce este neprihănirea? Este achitarea pe care o dă Hristos legii divine
în dreptul nostru. El a purtat încercarea în fiecare punct în care trebuie
să îl ducă păcătosul. El a fost ispitit în toate punctele la fel cum suntem
ispitiŃi şi noi… El nu S-a supus nici în cel mai mic grad puterilor
vrăjmaşului.” –Review and Herald, August 21, 1894.
“Harul lui Hristos este gata să îndreptăŃească păcătosul fără vreun merit
sau pretenŃie din partea sa. ÎndreptăŃirea este o iertare completă, deplină
a păcatului. În momentul în care păcătosul Îl acceptă pe Hristos prin
credinŃă, în acel moment este iertat. Neprihănirea lui Hristos îi este
atribuită, iar el nu mai trebuie să se îndoiască de harul iertător al lui
Dumnezeu.” ––The Faith I Live By, p. 107.
Doar prin Har
3. Cum poate cineva să obŃină neprihănirea – prin fapte sau prin
har? Există vreun om care poate fi socotit neprihănit prin propriile
sale merite şi fapte? Romani 3:20,28.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“ÎndreptăŃirea este întru totul prin har şi nu este obŃinută prin nici o
faptă pe care o poate săvârşi omul căzut. Acest lucru mi-a fost prezentat
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cu claritate. Dacă un om înstărit are bani şi proprietăŃi şi îi aduce un dar
Domnului, în mintea lui pot apărea idei false care strică darul, crezând
că, datorită acestui dar, el merită favoarea lui Dumnezeu şi că Domnul
are obligaŃia de a-l privi cu o bunăvoinŃă deosebită….
“ÎndreptăŃirea este opusul condamnării. Mila nemărginită a lui
Dumnezeu este exercitată faŃă de cei care sunt întru totul nevrednici.
Dumnezeu iartă păcatele datorită Domnului Isus, care a devenit jertfă de
ispăşire pentru ele. Prin credinŃa în Domnul Hristos, păcătosul vinovat
primeşte favoarea lui Dumnezeu şi nădejdea temeinică a vieŃii veşnice.”
–CredinŃa şi Faptele, pp. 20, 104.
Se cere credinŃă
4. Ce este necesar pentru a fi îndreptăŃit, aşa cum a fost Avraam?
Este posibil să fim plăcuŃi lui Dumnezeu şi să primim atribuirea
neprihănirii Sale fără să credem în El? Galateni 3:6, Evrei 11:6, Luca
17:5.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Când păcătosul care se pocăieşte este smerit înaintea lui Dumnezeu,
când înŃelege ispăşirea făcută de Domnul Hristos pentru el şi acceptă
această ispăşire ca fiind singura lui speranŃă pentru viaŃa aceasta şi
pentru cea veşnică, păcatele lui sunt iertate. Aceasta este îndreptăŃirea
prin credinŃă. Fiecare credincios trebuie să-şi conformeze pe deplin
voinŃa proprie cu voinŃa lui Dumnezeu şi să rămână într-o stare de
pocăinŃă şi părere de rău, exercitându-şi credinŃa în meritele ispăşitoare
ale Mântuitorului şi înaintând din putere în putere şi din slavă în slavă.
“Iertarea şi îndreptăŃirea sunt unul şi acelaşi lucru. Prin credinŃă, cel
credincios trece din starea de răzvrătit, de copil al păcatului şi al lui
Satana, în starea de supus loial al lui Isus Hristos, nu datorită unei
bunătăŃi aflate în el însuşi, ci pentru că Domnul Hristos îl primeşte să fie
copilul Său prin adopŃie.” –CredinŃa şi Faptele, p. 103.
Rezultatele neprihănirii
5. Când o persoană este declarată dreaptă sau îndreptăŃită, ce se
întâmplă cu condamnarea pe care o merită? Romani 8:1,34.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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“Fiind consideraŃi neprihăniŃi prin atribuirea neprihănirii lui Hristos,
Dumnezeu ne declară drepŃi şi ne tratează ca atare. El ne priveşte ca pe
copiii Săi dragi. Hristos luptă împotriva puterii păcatului şi acolo unde
s-a înmulŃit păcatul, acolo harul s-a înmulŃit şi mai mult.” –The Faith I
Live By, p. 112.
„Cel păcătos primeşte iertarea de păcate, pentru că aceste păcate sunt
purtate de înlocuitorul şi de Garantul lui. Domnul îi vorbeşte Tatălui
Său ceresc, spunându-I: “Acesta este copilul Meu. Îl scutesc de
condamnarea la moarte şi îi dau viaŃa Mea ca poliŃă de asigurare —
viaŃa veşnică —, deoarece Eu am luat locul lui şi am suferit pentru
păcatele lui. El este chiar fiul Meu preaiubit.” În felul acesta, omul,
iertat şi îmbrăcat cu hainele frumoase ale neprihănirii lui Hristos, stă
fără vină înaintea lui Dumnezeu.” –CredinŃa şi Faptele, p. 103.
6. Ce relaŃie va avea cineva cu Dumnezeu dacă este îndreptăŃit? Ce
efect va avea îndreptăŃirea? Romani 5:1, Isaia 32:17.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Hristos este “PrinŃul păcii” (Isaia 9, 6), iar misiunea Lui este de a
restabili pacea pe pământ şi în ceruri, pacea pe care păcatul a nimicit-o.
“Deci, fiindcă suntem socotiŃi neprihăniŃi prin credinŃă, avem pace cu
Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos” (Romani 5, 1). Oricine
consimte să renunŃe la păcat şi îşi deschide inima în faŃa iubirii lui
Hristos, se face părtaş al acestei păci cereşti.” –Cugetări de pe Muntele
Fericirilor, p. 27.
“ÎndreptăŃirea prin credinŃa în Hristos va fi manifestată în transformarea
caracterului. Acesta este semnul adevărului doctrinei pe care o
pretindem înaintea lumii. Dovada zilnică că suntem în biserica vie se
vede în faptul că practicăm Cuvântul. O mărturie vie se descoperă lumii
printr-o acŃiune creştină constantă. –Comentariile Biblice AZŞ, vol. 6, p.
1071.
7. Ce garanŃie li se dă celor care au fost îndreptăŃiŃi prin credinŃa în
Isus? Ce va face Domnul pentru cei pe care i-a îndreptăŃit? Romani
8:33,30, partea din mijloc şi ultima.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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“Isus nu doreşte ca aceia care au fost cumpăraŃi cu un asemenea preŃ să
devină jucării ale ispitelor duşmanului. El nu vrea ca noi să fim biruiŃi şi
să pierim. El, care a închis gura leilor în groapa în care se aflau şi care a
umblat împreună cu martorii Săi credincioşi în mijlocul flăcărilor, este
tot atât de binevoitor să lucreze pentru noi, pentru a şterge orice rău din
firea noastră. Astăzi, El stă în faŃa altarului îndurării, înfăŃişându-I lui
Dumnezeu rugăciunile celor care doresc ajutorul Său. El nu respinge
nici un suflet înlăcrimat şi pocăit. El va oferi iertare tuturor celor care
vin la El pentru îndurare şi refacere. El nu spune nimănui tot ce ar putea
dezvălui, ci invită fiecare suflet temător să prindă curaj. Oricine vrea se
poate prinde de tăria lui Dumnezeu şi face pace cu El, iar El va accepta
pacea.” –The Divina Vindecare, p. 90.
Pentru studiu adiŃional:
“Neprihănirea nu se capătă prin lupte dureroase sau eforturi obositoare,
nici prin daruri sau sacrificii, ci este dată gratuit fiecărui suflet care
flămânzeşte şi însetează să o primească. ‘Voi toŃi cei însetaŃi, veniŃi la
ape, chiar şi cel ce n-are bani! VeniŃi şi cumpăraŃi bucate… fără bani şi
fără plată!’ Isaia 55:1. ‘Aşa este mântuirea care le vine de la Mine, zice
Domnul,’ şi ‘iată Numele pe care i-L vor da: „Domnul, Neprihănirea
noastră!’ Isaia 54:17; Ieremia 23:6.” –The Faith I Live By, p. 109.
“CredinŃa noastră trebuie să străbată perdeaua unde a intrat Isus pentru
noi. Noi trebuie să ne prindem cu mai multă putere de promisiunile
infailibile ale lui Dumnezeu. Trebuie să avem o credinŃă ce nu se poate
nega, o credinŃă ce va accepta cele nevăzute, o credinŃă puternică,
neclintită. O astfel de credinŃă aduce binecuvântările cerului asupra
sufletelor.” –My Life Today, p. 8.
“ÎndreptăŃirea este răsplătirea credinŃei în neprihănirea lui Hristos.
Neprihănirea Sa atribuită aduce fiecăruia care Îl acceptă ca Mântuitor
personal în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Dreptatea Lui merge
înaintea lor. El conduce pe cărare, cerându-le să Îl urmeze. Cel ce Îl
urmează pe Hristos trebuie să trăiască în ascultare de legea lui
Dumnezeu. Păcatul şi sfinŃenia nu se pot uni.” –Manuscript Releases,
vol. 18, p. 96.
“Sufletele care vin la Isus pentru a se refugia sunt înălŃate mai presus de
cei care le acuză şi de limbile gâlcevitoare. Nici un om şi nici un înger
rău nu poate pune sub acuzaŃie aceste suflete. Hristos le uneşte cu
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propria Sa natură divino-umană. Ele stau lângă marele purtător al
păcatelor, în lumina care vine de la tronul lui Dumnezeu.” –Divina
Vindecare, p. 90.
***
17
Sabatul din 24 Octombrie, 2015

NEVOIA DE POCĂINłĂ
“Martorul Credincios zice: "Iată, Eu stau la uşă şi bat" (Apocalipsa
3,20). Fiecare avertizare, fiecare mustrare şi fiecare îndemnare, care ni
se dau prin Cuvântul lui Dumnezeu sau prin trimişii Săi, reprezintă o
bătaie la uşa inimii. Este glasul lui Isus, care cere să intre. Cu fiecare
bătaie neluată în seamă, dispoziŃia de a deschide slăbeşte. Dacă
impresiile din partea Duhului Sfânt sunt dispreŃuite astăzi, ele nu vor
mai fi aşa de puternice mâine. Inima devine mai puŃin sensibilă şi cade
într-o inconştienŃă primejdioasă cu privire la scurtimea vieŃii şi la durata
veşniciei. Condamnarea noastră la judecată nu se va datora faptului că
am fost duşi în rătăcire, ci că am neglijat ocaziile trimise de cer pentru a
cunoaşte adevărul.” –Hristos Lumina Lumii, pp. 489, 490.
NepocăinŃa şi consecinŃele ei
1. La ce se pot aştepta oamenii care continuă să nutrească o
împietrire a inimii şi un duh nepocăit? De ce are Domnul atât de
multă răbdare şi blândeŃe în ciuda păcătoşeniei omului? Romani
2:5-8,4.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“…şi tinerii, cu cât trăiesc mai mult fără remuşcări, pentru starea lor rea,
cu atât se întăresc mai mult în rezistenŃa lor contra Duhului lui
Dumnezeu. Cu cât anii trec cu atât se poate să aibă loc o scădere a
sensibilităŃii pentru lucrurile sfinte şi o diminuare a posibilităŃii de a fi
influenŃaŃi de religie. În fiecare zi Satana lucrează pentru a-i întări în
obiceiurile lor de neascultare, în rebeliune şi astfel să fie şanse tot mai
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mici ca ei să devină, într-o zi creştini.” –Sfaturi pentru Lucrarea Şcolii
de Sabat, p. 80.
“În zilele noastre, păcatul este la fel de rău cum a fost şi în timpul lui
Adam. Evanghelia nu-i făgăduieşte favoarea lui Dumnezeu nici unui om
care calcă Legea Sa şi care nu se pocăieşte. Degradarea inimii omeneşti,
vinovăŃia nelegiuirii, ruina păcatului, toate sunt arătate cu claritate de
crucea prin care Domnul Hristos ne-a oferit o cale de scăpare.” –
CredinŃa şi Faptele, p. 96.
Chemarea la pocăinŃă
2. Care a fost misiunea lui Isus în timp ce călătorea dintr-un loc în
altul? La ce invită El astăzi? Marcu 2:17, Faptele Ap. 17:30,31.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Nimeni nu este obligat împotriva conştiinŃei lui să vină la Isus Hristos.
Maiestatea cerului, Singurul Fiu născut al adevăratului şi viului
Dumnezeu, a deschis calea pe care să venim la El, dându-şi viaŃa ca
jertfă pe crucea de pe Calvar. Cu toate că a suferit toate acestea pentru
tine, El este prea curat, prea drept să accepte nelegiuirea. Dar aceasta nu
trebuie să te Ńină departe de El, căci El spune: ‘Eu am venit să chem la
pocăinŃă nu pe cei neprihăniŃi, ci pe cei păcătoşi.’ Sufletele muritoare să
vină la El aşa cum sunt, fără să se scuze, ci să ceară sângele curăŃitor al
lui Hristos şi vor găsi acceptare la Dumnezeul care locuieşte în slava
dinte heruvimii de pe tronul harului. Sângele lui Isus este un paşaport ce
nu dă greş niciodată, prin care toate cererile voastre pot găsi acces la
tronul lui Dumnezeu.” –Bazele EducaŃiei Creştine, pp. 251, 252.
De origine divină
3. PocăinŃa este o acŃiune umană sau divină? De aceea, ce trebuie
făcut fără întârziere? Ioan 16:7,8, Faptele Ap. 5:30,31, Evrei 3:7,8.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Lucrarea Duhului Sfânt este în mod clar arătată în cuvintele Domnului
Hristos: "Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte
păcatul, neprihănirea şi judecata" (Ioan 16,8). Duhul Sfânt este Acela
care convinge de păcat. Dacă păcătosul răspunde influenŃei
reînviorătoare a Duhului Sfânt, el va fi adus atunci la pocăinŃă şi trezit,
făcut să înŃeleagă importanŃa ascultării de cerinŃele divine.
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“Păcătosului pocăit, flămânzind şi însetând după neprihănire, Duhul
Sfânt îi descoperă pe Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.” –
Istoria Faptelor Apostolilor, p. 52.
Nu aşteptaŃi o ocazie mai bună
4. Dacă cineva aude chemarea lui Isus, trebuie să aştepte până se va
pocăi sau să răspundă imediat? Apocalipsa 3:20, Ioan 6:37.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Sfânta Scriptură nu ne învaŃă că păcătosul trebuie ca mai întâi să se
pocăiască şi numai după aceea va putea să dea curs invitaŃiei Domnului
Hristos: "VeniŃi la Mine, toŃi cei trudiŃi şi împovăraŃi şi Eu vă voi da
odihnă" (Matei 11,28). Ceea ce conduce pe păcătos la adevărata
pocăinŃă este puterea mântuitoare a Domnului Hristos. Apostolul Petru
clarifică această problemă în cuvântul adresat iudeilor când zice: "Pe
acest Isus, Dumnezeu L-a înălŃat cu puterea Lui, şi L-a făcut Domn şi
Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinŃa şi iertarea păcatelor" (Fapte
5,31). Noi nu putem nicidecum să ne pocăim fără ca Duhul lui Hristos
să trezească conştiinŃa, după cum nu putem fi iertaŃi de păcatele noastre
fără Domnul Hristos.” –Calea către Hristos, p. 26.
Adevărata pocăinŃă este caracterizată de părere de rău
5. Ce schimbare produce pocăinŃa de păcate sub inspiraŃia Duhului
Sfânt? Cum Îi consideră Isus pe cei care plâng pentru păcatele lor?
2 Corinteni 7:10, Matei 5:4, Psalmii 32:1-5.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Plângerea despre care e vorba aici este sincera întristare a inimii din
cauza păcatului. .... Cel ce plânge aşa “va fi mângâiat”. Dumnezeu ne
descoperă vinovăŃia, ca să putem alerga la Hristos şi, prin El, să fim
eliberaŃi din robia păcatului, să ne bucurăm de slobozenia fiilor lui
Dumnezeu. În sinceră pocăinŃă, putem să venim la piciorul crucii şi să
depunem poverile noastre.” –Cugetări de pe Muntele Fericirilor, 9, 10.
“ToŃi aceia care au presupus că se pot baza pe mila lui Dumnezeu şi au
săvârşit nelegiuirea vor fi judecaŃi după faptele lor. Dumnezeu i-a
avertizat să se îndepărteze de orice nelegiuire. El i-a poruncit fiecăruia
să se împotrivească Diavolului şi să nu-l trateze ca pe un oaspete de
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onoare. A sosit timpul ca Ierusalimul să fie cercetat cu atenŃie.
Dumnezeu cercetează caracterul, cântărindu-i valoarea morală şi
pronunŃând o hotărâre în dreptul fiecărui om. Cei care au păcătuit
trebuie să se grăbească să vină la pocăinŃă cât încă nu este prea târziu.
“Când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinŃă care
duce Ia mântuire, şi de care cineva nu se căieşte niciodată, pe când
întristarea lumii aduce moartea.”” –Mărturii Speciale pentru
Predicatorii Evangheliei, p. 448.
Aşteptând instrucŃiuni
6. Ce sunt gata să facă oamenii care ascultă şi urmează glasul divin?
Faptele Ap. 2:37,38; 9:4-6.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Noi suntem răniŃi, murdari de păcat. Ce trebuie să facem pentru a fi
vindecaŃi de această lepră?… În deşert, când Domnul a permis şerpilor
înfocaŃi să muşte pe IsraeliŃii răsculaŃi, lui Moise i s-a dat porunca să
ridice un şarpe de aramă şi să ceară tuturor celor care au fost muşcaŃi să
privească la el ca să trăiască.” –That I May Know Him, p. 112.
“Nu vreŃi să faceŃi şi voi acest lucru? Nu vreŃi voi să luptaŃi cu
Dumnezeu cu ocazia acestei adunări, până când veŃi şti că El vi Se
descoperă? Există păcate care vă tulbură sufletul şi vă întristează. VeŃi
spune voi: “Acum, Doamne, trebuie să am iertarea scrisă în dreptul
numelui meu” şi să luptaŃi şi să-L rugaŃi pe Dumnezeu, pe temeiul
neprihănirii lui Hristos? “El trebuie să mântuiască. Eu cred în El şi Îl
cred pe cuvânt.” Acum, fraŃilor, ce vom face?” –CredinŃa şi Faptele, 75.
PocăinŃa şi schimbarea
7. Când pocăinŃa cuiva este adevărată, ce schimbări mari vor avea
loc în felul de gândire şi acŃiune al acestuia? Luca 15:17-19.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“El spunea că toŃi cei care deveneau supuşi ai ÎmpărăŃiei lui Hristos
trebuiau să dea dovadă de credinŃă şi pocăinŃă. Trebuia ca bunătatea,
cinstea şi credincioşia să se vadă în viaŃa lor. Trebuiau să-i ajute pe cei
lipsiŃi şi să-şi aducă darurile înaintea lui Dumnezeu. Trebuiau să-i apere
pe cei fără apărare şi să dea pildă de virtute şi împreună-simŃire. În felul
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acesta, urmaşii lui Hristos vor da dovadă de puterea transformatoare a
Duhului Sfânt. În viaŃa lor de toate zilele, se vor vedea dreptatea, mila şi
iubirea lui Dumnezeu. Dacă nu, ei aveau să fie ca pleava care se aruncă
în foc.” –Hristos Lumina Lumii, p. 107.
Convertirea sinceră
8. Ce s-a decis un om să recunoască deschis când a fost atins de
Dumnezeu? Ce a spus Domnul despre el? Luca 19:5,6,8,9.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“El s-a simŃit păcătos înaintea lui Dumnezeu…. PocăinŃa, reforma vieŃii
a fost posibilă chiar şi pentru el….
“În prezenŃa mulŃimii, ‘Zacheu a stat înaintea Domnului şi I-a zis: „Iată,
Doamne, jumătate din avuŃia mea o dau săracilor; şi, dacă am năpăstuit
pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.
“Isus i-a zis: 'Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci şi el este fiul
lui Avraam.’” –Hristos Lumina Lumii, pp. 552, 555.
“Acei care au avut foarte puŃine ocazii, care au umblat în rătăcire pentru
că n-au cunoscut un drum mai bun, acestora le vor fi aduse razele de
lumină. După cum Cuvântul Domnului Hristos adresat lui Zacheu
spunea: "Astăzi trebuie să rămân în casa ta" (Luca 19,5), tot aşa va
ajunge şi la ei Cuvântul, şi aceia care se presupunea că sunt păcătoşi cu
inimile împietrite se vor dovedi că au inimile tot aşa de blânde ca şi ale
copiilor, pentru că Domnul Hristos s-a plecat să se ocupe de ei. MulŃi
vor ieşi din cele mai mari rătăciri şi păcate şi vor lua locul altora care au
avut ocazii şi privilegii, dar pe care nu le-au apreciat. Ei vor fi socotiŃi
ca aleşi ai lui Dumnezeu deosebiŃi şi scumpi, şi când Domnul Hristos va
veni în ÎmpărăŃia Sa, ei vor sta lângă tronul Său.” –Parabolele
Domnului Hristos, p. 236.
Pentru studiu adiŃional:
“Dacă ajungi să-Ńi dai seama de păcătoşenia ta, nu aştepta să te faci
singur mai bun. Sunt mulŃi aceia care gândesc că nu sunt destul de buni
pentru a veni la Domnul Hristos. AştepŃi să devii mai bun prin propriile
tale eforturi? "Poate un etiopian să-şi schimbe pielea, sau un pardos să-Ńi
schimbe petele? Tot aşa, aŃi putea voi să faceŃi binele, voi care sunteŃi
deprinşi să faceŃi răul?" (Ieremia 13,23). Ajutorul nostru este numai în
pentru Semestrul II, 2015
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Dumnezeu. Noi nu trebuie să aşteptăm convingeri mai temeinice sau
ocazii mai bune sau caractere mai sfinte. Prin noi înşine nu putem face
nimic. Noi trebuie să venim la Hristos aşa cum suntem.” –Calea către
Hristos, p. 31.
***
18
Sabatul din 31 Octombrie, 2015

MĂRTURISIREA PĂCATELOR
“Domnul Dumnezeu nu cere de la noi să facem unele lucruri greu de
îndeplinit pentru a putea primi iertarea de păcat. Nu este nevoie să
facem pelerinaje lungi şi obositoare sau să ne supunem unor penitenŃe
dureroase spre a recomanda astfel fiinŃa noastră Dumnezeului cerului
sau pentru a ispăşi în acest fel păcatele noastre; pentru că acela care
mărturiseşte şi părăseşte păcatul său capătă îndurare.” –Calea către
Hristos, p. 37.
O problemă universală
1. Poate spune cineva că este fără de păcat? Dacă da, care este
adevărul şi ce spune acesta despre Dumnezeu? Romani 3:23, 1 Ioan
1:8,10.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Mi-a fost arătat că aceia care declară triumfător că sunt fără păcat
dovedesc, chiar prin încumetarea lor, că sunt departe de a fi neprihăniŃi.
Cu cât omul căzut înŃelege mai bine caracterul Domnului Hristos, cu
atât este mai neîncrezător în sine însuşi şi cu atât mai nedesăvârşite i se
par faptele proprii, în contrast cu acelea care au caracterizat viaŃa
sfântului Răscumpărător. Dar cei care sunt departe de Isus, ale căror
percepŃii spirituale sunt atât de întunecate de greşeli, încât nu pot
înŃelege caracterul marelui Exemplu, îşi închipuie că El a fost întru totul
ca ei şi îndrăznesc să afirme că sunt sfinŃi cu desăvârşire. Dar ei sunt
departe de Dumnezeu, nu se cunosc pe ei înşişi şi cu atât mai puŃin pe
Domnul Hristos.” –SchiŃe din viaŃa Ellen G. White, p. 84.
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Ascunderea nu este o soluŃie
2. Putem să ne ascundem păcatele de Domnul? Ce se va întâmpla
dacă încercăm să le acoperim? Numeri 32:23, Psalmii 32:3-5.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Niciodată nu căutaŃi să acoperiŃi păcatul….” Solii Alese, vol.1, 380
“Chiar înainte ca sentinŃa divină să fi fost rostită împotriva lui, David a
început să culeagă roadele păcatului. Inima lui David nu mai avea
linişte. Chinul sufletesc pe care l-a îndurat în tot timpul acesta este scos
în evidenŃă în Psalmul 32…. împăratul lui Israel îşi relata păcatul,
pocăinŃa, cum şi nădejdea de iertare prin harul lui Dumnezeu. În loc să
caute să-şi ascundă vina, el dorea ca şi alŃii să înveŃe din istoria tristă a
căderii sale.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 725.
O invitaŃie pentru toŃi
3. Ce invită Domnul pe fiecare să facă? Ce asigurare dă Domnul
chiar dacă păcatele cuiva sunt multe şi hainele spirituale murdare?
Ieremia 3:13, prima parte, 1 Ioan 1:9, Isaia 1:18.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Isus a fost ispitit în toate lucrurile aşa cum suntem şi noi, pentru ca să
poată şti cum să-i ajute pe cei care aveau să fie ispitiŃi. ViaŃa Lui este
exemplul nostru. El dovedeşte, prin ascultarea Lui de bunăvoie, că omul
poate asculta de Legea lui Dumnezeu, şi călcarea Legii, iar nu
ascultarea de ea, îl duce în robie. Mântuitorul a fost plin de compasiune
şi iubire; El niciodată n-a dispreŃuit pe cel care se pocăieşte cu adevărat,
oricât de mare era vina lui, dar a denunŃat cu tărie ipocrizia de orice fel.
El cunoaşte păcatele oamenilor, ştie toate faptele lor şi citeşte toate
motivele lor secrete, totuşi nu Se îndepărtează de ei în nelegiuirea lor. El
insistă pe lângă păcătos şi discută cu el, şi într-un sens - acela că ia
asupra Sa slăbiciunea naturii omeneşti - El Se aşează pe Sine la acelaşi
nivel cu el. "VeniŃi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi
păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi
roşii ca purpura, se vor face ca lâna.” –Mărturii, vol. 4, p. 294.
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4. Ce atitudine trebuie să avem faŃă de semenii noştri? Cât de
repede trebuie să ne mărturisim greşelile şi să le iertăm pe ale
altora? Iacov 5:16, Evrei 3:13, Efeseni 4:32.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“MărturisiŃi-vă păcatele lui Dumnezeu, singurul care le poate ierta, şi
mărturisiŃi-vă greşelile unii altora! Dacă ai jignit, ai făcut vreun rău
prietenului sau aproapelui tău, trebuie să-Ńi recunoşti greşeala, iar
datoria lui este să te ierte. Apoi trebuie să ceri iertare de la Dumnezeu,
pentru că fratele pe care l-ai rănit este proprietatea lui Dumnezeu şi,
rănindu-l, ai păcătuit împotriva Creatorului şi Răscumpărătorului său.
Cazul este adus apoi în faŃa singurului şi adevăratului Mijlocitor, marele
nostru Preot, care "în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără
păcat", care are "milă de slăbiciunile noastre" şi care poate să ne cureŃe
de orice întinare. Evrei 4:15.” –Calea către Hristos, p. 37.
FiŃi atenŃi la exemplele bune
5. Cine este gata să ne asculte mărturisirea dacă cădem în păcat?
Care este unul dintre bine-cunoscutele mărturisiri aduse de Duhul
Sfânt? 1 Ioan 2:1, Luca 15:18,21.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“…nu e îndeajuns ca păcătosul doar să creadă în Hristos în vederea
iertării păcatelor sale, ci trebuie şi să rămână în El, prin credinŃă şi
ascultare. "Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinŃa
adevărului, nu rămâne nici o jertfă pentru păcate, ci doar o aşteptare
înfricoşată a judecăŃii şi văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiŃi.’
Evrei 10:26, 27.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 517.
“Binele pe care Dumnezeu ni l-a făcut nouă nu are limite. Tronul de har
este, el însuşi, cea mai mare atracŃie şi pe el stă Acela care ne dă voie
să-L numim Tată. Dar Iehova n-a considerat complet planul de
mântuire, investind în el doar dragostea Lui. El a pus la altarul Său un
Avocat îmbrăcat în natura Sa. Ca intermediar al nostru, lucrarea lui
Hristos este aceea de a ne prezenta lui Dumnezeu drept fii şi fiice ale
Sale. El mijloceşte în favoarea celor care Îl primesc. Cu propriul sânge,
El a plătit răscumpărarea lor. În virtutea propriilor merite, El le dă
putere să devină membri ai familiei regale, copii ai Împăratului ceresc.
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Iar Tatăl Îşi demonstrează infinita dragoste pentru Hristos, primind şi
salutând, ca pe prietenii Lui, pe prietenii lui Hristos. El este bucuros de
ispăşirea făcută. Dumnezeu este slăvit prin întruparea, viaŃa, moartea şi
mijlocirea Fiului Său.” –Sfaturi pt PărinŃi, Profesori şi StudenŃi, p. 14.
6. Ce face parte din adevărata mărturisire când s-a adus vreo
pagubă sau cineva a fost rănit? Ce exemplu avem în Biblie despre
pocăinŃa, mărturisirea şi restituirea din toată inima? Exodul 22:1,
Numeri 5:6,7, Luca 19:8,9.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Zacheu a declarat: „Dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi
împătrit”. Puteai, cel puŃin, să faci eforturi pentru a-Ńi corecta
nedreptăŃile făcute concetăŃenilor tăi. Nu poŃi îndrepta fiecare caz,
pentru că unii pe care i-ai rănit au mers în mormintele lor, şi socoteala
stă scrisă în dreptul tău. În aceste cazuri, tot ce poŃi face mai bine este să
aduci o jertfă pentru păcat pe altarul Domnului şi El o va primi şi te va
ierta. Dar, acolo unde poŃi, trebuie să repari răul făcut.” –Mărturii, vol.
5, p. 339.
Mărturisirea sinceră este recompensată
7. Ce se întâmplă când cineva îşi mărturiseşte cu sinceritate
păcatele? Ce binecuvântare spirituală va urma? Psalmii 32:1,2,
Proverbele 28:13.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“David a fost iertat de vinovăŃia sa din cauză că îşi smerise inima
înaintea lui Dumnezeu cu pocăinŃă şi zdrobire de suflet, şi a crezut că
făgăduinŃa lui Dumnezeu de a ierta se va împlini. El şi-a mărturisit
păcatul s-a pocăit şi a fost reconvertit. În răpirea sufletească a asigurării
iertării, el a exclamat: „Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi de cel cu
păcatul acoperit! Ferice de omul, căruia nu-i Ńine în seamă Domnul
nelegiuirea, şi în duhul căruia nu este viclenie!” Binecuvântarea vine
din cauza iertării, iertarea vine prin credinŃa că păcatul mărturisit şi căit
e purtat de marele Purtător de păcate. Deci de la Hristos vin toate
binecuvântările noastre. Moartea Lui este un sacrificiu ispăşitor pentru
păcatele noastre. El este Marele Mijlocitor prin care primim îndurarea şi
favoarea lui Dumnezeu. El, deci, este cu adevărat Începătorul, Autorul
pentru Semestrul II, 2015
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şi Desăvârşitorul credinŃei noastre.” –Comentariile Biblice AZŞ, vol. 3,
p. 1146.
Pentru studiu adiŃional:
“Adam şi Eva … au completat locul îmbrăcămintei cereşti prin coaserea
laolaltă a frunzelor de smochin în şorŃuri.
“Aceasta este îmbrăcămintea pe care o folosesc călcătorii Legii lui
Dumnezeu din zilele neascultării lui Adam şi Eva încoace. Ei au cusut
laolaltă frunze de smochin pentru a acoperi goliciunea lor pricinuită de
păcat…. Când Domnul atrage atenŃia bărbaŃilor şi femeilor asupra
adevărului, facerea frunzelor de smochin în şorŃuri va fi începută spre a
ascunde goliciunea sufletului. Dar goliciunea păcătosului nu este
acoperită. Toate argumentele puse laolaltă de toŃi cei interesaŃi în
această lucrare uşuratică nu vor folosi la nimic.” –Comentariile Biblice
AZŞ, vol. 1, p. 1084.
***
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RAPORTUL MISIONAR PENTRU ORGANIZAłIA
INTERNAłIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE
A se citi în Sabatul din 31 Octombrie, 2015
Colecta Specială a Şcolii de Sabat se va strânge în
Sabatul din 7 Noiembrie, 2015
Dragi fraŃi şi surori din întreaga lume,
Pacea şi dragostea lui Dumnezeu să fie asupra voastră din abundenŃă.
Vă salut cu Psalmii 67:2,3: “Ca să fie cunoscută calea ta pe pământ,
sănătatea ta salvatoare printre toate naŃiunile. Să te laude popoarele,
Dumnezeule; să te laude toate popoarele.”
“Lucrarea misionar medicală este mâna dreaptă a Evangheliei. Ea este
necesară înaintării lucrării lui Dumnezeu. Atunci când bărbaŃi şi femei
sunt călăuziŃi prin ea ca să poată vedea importanŃa bunelor deprinderi de
vieŃuire, puterea mântuitoare a adevărului va fi cunoscută. Pătrunderea
în fiecare oraş trebuie să fie făcută de persoane pregătite să facă lucrare
misionar medicală. Fiind mâna dreaptă a întreitei solii îngereşti,
metodele lui Dumnezeu de tratare a bolilor vor deschide porŃile pentru
intrarea adevărului prezent.” –Mărturii, vol. 7, p. 59.
Pe 31 Decembrie 1989, la sesiunea ConferinŃei Generale din Florida,
U.S.A., prin harul lui Dumnezeu a fost acceptat de către delegaŃi în mod
oficial ca numele propus Departamentului de Sănătate al ConferinŃei
Generale să fie OrganizaŃia InternaŃională pentru Sănătate. Acesta este
un departament non-profit subordonat ConferinŃei Generale.
Este important a se cunoaşte că în mod special în Ńările Islamice şi
Comuniste care interzic exercitarea libertăŃii de religie, numele
OrganizaŃia InternaŃională pentru Sănătate (OIS) poate fi folosit în locul
SocietăŃii Misionare InternaŃionale, a Bisericii Adventiste de Ziua a
Şaptea, Mişcarea de Reformă pentru înregistrarea bisericii. Aceasta s-a
făcut în Yemen, Iraq şi China, pentru a numi câteva Ńări în care
înregistrarea SMIBAZŞMR este interzisă. Solia ReformaŃiunii trebuie
răspândită în întreaga lume, iar Dumnezeu ne-a dat aceste mijloace
pentru a grăbi venirea Sa. “Este privilegiul fiecărui creştin nu numai de
a aştepta, ci şi de a grăbi venirea Domnului Isus Hristos.” –Parabole, p.
69..
Mai mult, lucrarea misionar medicală joacă un rol important în aceasta.
“Pot spune că, prin providenŃa lui Dumnezeu, lucrarea misionar
pentru Semestrul II, 2015
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medicală poate fi un mijloc bun de intrare, prin care se poate ajunge la
sufletele bolnavilor.” – Sfaturi pentru Sănătate, 535
Pentru a întâmpina prejudecata, mărturia spune: “Ca un mijloc de a birui
prejudecata şi de a câştiga intrare la minŃile oamenilor, trebuie să se facă
lucrare misionar medicală, nu numai în unul sau două locuri, ci în multe
locuri unde adevărul n-a fost încă proclamat. Noi trebuie să lucrăm ca
misionari medicali evanghelici, spre a vindeca sufletele bolnave de
păcat, vestindu-le solia mântuirii. Lucrarea aceasta va doborî
prejudecăŃile cum nimic altceva nu o poate face.” –Mărturii, vol. 9, p.
211.
Această lucrare este de la Dumnezeu. “Adevărata lucrare misionar
medicală este de origine cerească. Nu îşi are originea în nici o fiinŃă
umană….” Trebuie să-L descoperim pe Hristos acum. “Cum să-L
descoperim pe Hristos? Nu cunosc o altă cale mai bună... decât aceea de
a ne apuca de lucrare misionar medicală, strâns legată de lucrarea de
propovăduire.” –Lucrarea Misionar Medicală, 24, 319.
Scopurile principale ale OrganizaŃiei InternaŃionale pentru Sănătate
sunt:
1) AsistenŃă în înfiinŃarea clinicilor de sănătate în Uniunile şi
Câmpurile viabile
2) Organizarea de simpozioane de sănătate şi seminarii în Diviziuni,
Uniuni şi Câmpuri
3) Instruirea tinerilor în lucrare misionar medicală şi motivarea lor în
cooperarea în lucrarea lui Dumnezeu.
4) Promovarea reformei sanitare prin intermediul paginii de internet
5) Căutarea unei posibilităŃi de înfiinŃare a unui colegiu tehnic cu
licenŃă pentru pregătirea atât a membrilor, cât şi a non-membrilor
pentru cariera medicală.
6) Organizarea de simpozioane de sănătate în Uniuni şi Câmpuri şi
formarea de echipe de sănătate pentru a servi oamenii şi a strânge
suflete la Isus.
7) Asigurarea de servicii bazice medicale şi dentare oriunde i se cere
organizaŃiei (OIS) de către guverne pentru eliberarea unui permis de
înregistrare.
“Lucrarea misionar medicală aduce omenirii Evanghelia eliberării de
suferinŃă. Ea este lucrarea de pionierat a Evangheliei. Este Evanghelia
pusă în practică, mila Domnului Hristos descoperită. De acest fel de
102

LecŃiunile Şcolii de Sabat

lucrare este mare nevoie, şi lumea este deschisă pentru ea. Dumnezeu ne
arată că trebuie înŃeleasă importanŃa lucrării misionare medicale şi că
prin aceasta se poate pătrunde în noi câmpuri de îndată.” –Lucrarea
Misionar Medicală, p. 239.
Pentru a implementa aceste obiective, vor fi susŃinute seminarii, vor fi
propuse proiecte şi vor fi coordonate activităŃi în ConferinŃa Generală,
Diviziuni, Uniuni şi Câmpuri. “Aş dori să vă spun că, în curând, nu se
va mai face nici o lucrare în domeniul slujirii pastorale, cu excepŃia
lucrării misionar medicale.” –Evangelizare, p. 523. De aceea, să
încurajăm această lucrare vitală.
Apelăm la fiecare inimă generoasă pentru colecta specială a Şcolii de
Sabat ce se va strânge în Sabatul viitor, să ajute ca aceste Ńinte să devină
realitate ca influenŃa Cerului să poată ajunge în mod special la sufletele
bolnave ca o pană de despicat atât cât se mai poate. Apostolul Pavel a
scris: “cine seamănă mult, mult va secera” şi “pe cine dă cu bucurie, îl
iubeşte Dumnezeu.” 2 Corinteni 9:6,7. DonaŃia ta generoasă va fi mult
apreciată. Harul lui Dumnezeu şi abundenŃa binecuvântărilor Sale să fie
revărsate asupra voastră în timp ce răspundeŃi acestui apel.
Servul vostru în Isus,
Dr. Roland N. De La Paz
Conducătorul Departamentului Medical
al ConferinŃei Generale
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19
Sabatul din 7 Noiembrie, 2015

NAŞTEREA DIN DUH
“Mai înainte ca pârâul să devină curat, trebuie curăŃit izvorul inimii.
Acela care încearcă să ajungă la cer prin faptele lui de păzire a legii
încearcă o imposibilitate. Nu este nici o siguranŃă pentru acela care are o
religie legalistă, o formă de evlavie. ViaŃa de creştin nu este o
modificare sau o îmbunătăŃire a celei vechi, ci o transformare a firii. Se
produce moartea faŃă de eu şi faŃă de păcat şi o viaŃă cu totul nouă.
Schimbarea aceasta nu se poate produce decât prin lucrarea puternică a
Duhului Sfânt.” –Hristos Lumina Lumii, p. 172.
O nevoie
1. Prin faptul că cineva este născut într-o familie respectabilă şi are
o poziŃie bună în societate îi garantează intrarea ÎmpărăŃia lui
Dumnezeu? Ce este absolut necesar pentru a putea intra în acel loc
sfânt şi minunat? Ioan 3:3, Matei 18:3.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“ToŃi cei care urmează să intre în cetatea lui Dumnezeu trebuie ca în
cursul vieŃii lor pământeşti să-L prezinte pe Hristos în comportamentul
lor. Tocmai aceasta îi face soli ai lui Hristos, martori ai Lui. Ei trebuie
să aducă o mărturie clară, hotărâtă, tuturor practicilor rele, îndreptând
atenŃia păcătoşilor la Mielul lui Dumnezeu, care îndepărtează păcatele
lumii. El dă tuturor celor care-L primesc putere de a deveni copii ai lui
Dumnezeu. Renaşterea este singura cale prin care noi putem intra în
cetatea lui Dumnezeu. Ea este strâmtă, şi poarta pe care urmează să
intrăm e îngustă, dar pe ea trebuie să conducem bărbaŃi, femei şi copii,
învăŃându-i că, pentru a fi mântuiŃi, trebuie să aibă o inimă nouă şi un
duh nou. Vechile trăsături de caracter ereditare trebuie să fie biruite.
DorinŃele fireşti ale sufletului trebuie să fie schimbate. Orice
înşelăciune, orice falsificare, orice vorbire de rău trebuie să fie
înlăturate. ViaŃa cea nouă care îi face pe bărbaŃi şi pe femei să fie
asemenea lui Hristos, trebuie să fie trăită.” –Mărturii, vol. 9, 23.
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Naşterea spirituală sau naşterea din nou
2. Ar putea avea vreun rezultat pozitiv naşterea din nou din aceiaşi
părinŃi? Chiar dacă aceasta ar fi fost posibilă, la ce ne-am putea
aştepta printr-o astfel de naştere? Ioan 3:4,6, 1-a parte.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Din fire, inima este rea şi "cum ar putea să iasă dintr-o fiinŃă necurată
un om curat? Nu poate să iasă nici unul" (Iov 14,4). Nici o născocire
omenească nu poate găsi un leac pentru sufletul păcătos. "Umblarea
după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu,
căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună".
"Din inimă ies gândurile rele, uciderile, adulterele, desfrânările,
furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele.’ Romani 8:7; Matei 15:19.”
–Hristos Lumina Lumii, p. 172.
3. Care sunt agenŃii regenerativi ai unei naşteri din nou adevărate?
Ai dori această experienŃă în viaŃa ta? Ioan 3:5.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Harul lui Dumnezeu aduce transformarea vieŃii prin înnoirea inimii.
Pentru a ne aduce în armonie cu Dumnezeu, nu este suficientă o simplă
schimbare exterioară. MulŃi încearcă să se reformeze prin corectarea
obiceiurilor greşite, sperând să devină în acest fel creştini, dar ei încep
într-un loc greşit. Pe primul loc trebuie să fie inima…
“Marele instrument al transformării caracterului este Scriptura. Hristos
s-a rugat: ‘SfinŃeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.’
(Ioan 17:17). Cuvântul lui Dumnezeu lucrează în inimă dacă este studiat
şi ascultat, aducând în supunere orice atribut nesfinŃit. Duhul Sfânt vine
să convingă de păcat, iar credinŃa care se naşte în inimă lucrează prin
dragostea lui Isus, întărindu-ne, trup, suflet şi spirit voii Sale.” –In
Heavenly Places, p. 21.
4. Ce face Duhul Sfânt pentru a aduce la existenŃă o nouă creaŃie?
Cum poate cunoaşte cineva dacă a avut loc această experienŃă în
viaŃa sa? Ioan 3:6, Ezechiel 11:19,20.
………………………………………………………………………………………………
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“Asemenea vântului care este invizibil, dar ale cărui efecte sunt văzute
şi simŃite în mod neîndoios, tot aşa este şi cu Duhul lui Dumnezeu în
lucrarea Lui asupra inimii omului. Puterea aceasta regeneratoare, pe
care nici un ochi omenesc nu o poate vedea, dă naştere unei vieŃi noi în
suflet şi creează un om nou, după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.”
–Calea către Hristos, p. 57.
“Puterea transformatoare a lui Dumnezeu trebuie să fie asupra inimilor
noastre. Trebuie să studiem viaŃa lui Hristos şi să imităm Modelul divin.
Trebuie să contemplăm perfecŃiunea caracterului Său şi să fim
schimbaŃi după chipul Său. Nimeni nu va intra în ÎmpărăŃia lui
Dumnezeu dacă voinŃa sa nu este captivă voinŃei lui Dumnezeu.” –
Reflecting Christ, p. 22.
Lucrarea invizibilă cu efecte vizibile
5. Suntem surprinşi de cuvintele prezentate de Isus despre naşterea
din nou? Pe cine va primi cineva pentru a fi transformat şi a deveni
un copil al lui Dumnezeu? Ioan 3:7; 1:12.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Când ia inima în stăpânire, Duhul lui Dumnezeu transformă viaŃa.
Gândurile păcătoase sunt înlăturate, faptele rele sunt părăsite, iubirea,
umilinŃa şi pacea iau locul mâniei, invidiei şi certurilor. Bucuria ia locul
întristării, iar faŃa oglindeşte lumina cerească. Nimeni nu vede mâna
care ridică povara, nimeni nu vede lumina care se coboară de sus.
Binecuvântarea vine atunci când sufletul se predă prin credinŃă lui
Dumnezeu. Apoi, acea putere pe care nici un ochi omenesc nu o poate
vedea creează o făptură nouă, după chipul lui Dumnezeu.” –Hristos
Lumina Lumii, p. 173.
6. Este posibil a analiza cum are loc naşterea din nou? Asemenea
adierii vântului, ce putem vedea când are loc naşterea din nou? Ioan
3:8.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“În timp ce lucrarea Duhului este tăcută şi imperceptibilă, efectele ei
sunt vizibile. Dacă inima a fost reînnoită prin Duhul lui Dumnezeu,
viaŃa va da mărturie despre acest fapt. În timp ce noi înşine nu putem
106

LecŃiunile Şcolii de Sabat

face nimic pentru schimbarea inimilor noastre sau pentru a ne aduce în
armonie cu Dumnezeu, în timp ce nu ne putem încrede deloc în noi
înşine sau în faptele noastre bune, viaŃa noastră va dovedi dacă harul lui
Dumnezeu locuieşte sau nu în noi. Se va observa atunci o schimbare în
caracterul, obiceiurile şi preocupările noastre. Contrastul va fi clar şi
categoric între ceea ce am fost şi ceea ce suntem. Caracterul se
descoperă nu prin fapte sau rele săvârşite în anumite ocazii, ci prin
tendinŃa continuă manifestată în cuvintele şi faptele noastre zilnice.” –
Calea către Hristos, 57, 58.
Schimbări ce au loc când cineva este născut din Duh
7. Ce schimbări deosebite au loc în natura şi viaŃa unei persoane
când este născută din Dumnezeu şi devine un copil al Său? 1 Ioan
3:9; 5:4,18.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“În inima reînnoită prin harul divin, iubirea este principiul ce se află la
baza oricărei acŃiuni. Ea transformă caracterul, stăpâneşte şi conduce
impulsiunile, controlează pasiunile, învinge vrăjmăşia şi înnobilează
afecŃiunile. Această dragoste, cultivată în suflet, face ca viaŃa să fie
plăcută şi răspândeşte o influenŃă înnobilatoare în jurul nostru.” –Calea
către Hristos, p. 59.
“Prin naşterea din nou, inima este adusă în armonie cu Dumnezeu şi
este pusă în acord şi cu Legea Sa. Când această schimbare categorică a
luat loc în cel păcătos, el a trecut din moarte la viaŃă, de la păcat la
sfinŃenie; de la călcarea ei şi răzvrătire, la ascultare şi la credincioşie.
ViaŃa veche de înstrăinare de Dumnezeu a luat sfârşit şi viaŃa nouă de
împăcare, de credinŃă şi iubire a început. Atunci, "dreptatea Legii" va fi
"împlinită în noi, care nu mai umblăm după îndemnurile cărnii, ci după
îndemnurile duhului" (Rom. 8,4). Iar glasul sufletului va fi: "Cât de
mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea" (Ps. 119,97).” –
Tragedia Veacurilor, p. 468.
Pentru studiu adiŃional:
“Aceasta este experienŃa fiecăruia care este născut din Duh. Mintea este
un agent invizibil al lui Dumnezeu pentru a aduce efecte vizibile.
InfluenŃa ei este puternică şi stăpâneşte acŃiunile oamenilor. Dacă este
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curăŃită de orice rău, devine puterea motivatoare a binelui. ViaŃa este
transformată când Duhul lui Dumnezeu care înnoieşte, ia în stăpânire
mintea, iar gândurile nesfinŃite sunt eliminate, se renunŃă la faptele rele
şi dragostea, pacea şi umilinŃa iau locul mâniei, urii şi a luptelor. Acea
putere pe care nu o poate vedea ochiul omenesc a creat o nouă fiinŃă
după chipul lui Dumnezeu.” –The Spirit of Prophecy, vol. 2, pp.
128,129.
***
20
Sabatul din 14 Noiembrie, 2015

BOTEZUL BIBLIC
“Botezul este o solemnă renunŃare la lume. Aceia care sunt botezaŃi în
întreitul Nume al Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt, declară public,
chiar de la intrarea lor în viaŃa de creştin, că au părăsit serviciul lui
Satana şi au devenit membri ai familiei împărăteşti, copii ai Împăratului
ceresc. Ei au ascultat de porunca: "IeşiŃi din mijlocul lor şi despărŃiŃi-vă
de ei(...) nu vă atingeŃi de ce este necurat". Şi faŃă de ei este împlinită
profeŃia: "Vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veŃi fi fii şi fiice,
zice Domnul Cel Atotputernic." (2 Cor. 6,17-18).” –Mărturii, vol. 6, p.
91.
Instruire, pocăinŃă şi botez
1. De la cine a primit Ioan Botezătorul porunca de a boteza oameni?
Ce se cerea înainte ca cineva să fie botezat în râul Iordan? Ioan 1:33,
Marcu 1:4,5.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Scopul lui Ioan a fost acela de a mişca şi ridica oamenii, făcându-i să
tremure datorită marii lor nelegiuiri. El a arătat cu simplitate şi claritate
greşelile şi păcatele oamenilor. Cuvintele lui erau însoŃite de putere şi cu
toate că oamenii nu doreau să audă descoperirea vieŃilor lor nesfinte,
totuşi nu se puteau împotrivi cuvintelor lui. El nu a măgulit pe nimeni,
nici nu a acceptat măgulirea altora. Oamenii, într-un gând veneau la el
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în pocăinŃă şi mărturisire a păcatelor lor şi erau botezaŃi în Iordan.” –
The Spirit of Prophecy, vol. 2, p. 48.
2. Care a fost misiunea pe care le-a dat-o Isus ucenicilor Săi şi,
astfel, bisericii Sale din toate timpurile? Similar cu misiunea lui
Ioan Botezătorul, ce precede botezul? Matei 28:18-20.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Însărcinarea Evangheliei este marele hrisov misionar al ÎmpărăŃiei lui
Hristos. Ucenicii urmau să lucreze cu sârguinŃă pentru suflete, adresând
invitaŃia harului. Nu trebuia să aştepte ca oamenii să vină la ei, ci ei
trebuia să meargă la oameni cu solia lor.” Istoria Faptelor Apostolilor,
p. 28.
“Pregătirea pentru botez este o lucrare ce trebuie să fie luată în
consideraŃie cu atenŃie. Cei nou-convertiŃi la adevăr să fie învăŃaŃi cu
credincioşie cu privire la un clar “Aşa zice Domnul.” Cuvântul
Domnului să le fie citit şi explicat punct cu punct.” Evanghelizare, 308.
CredinŃa, moartea omului vechi şi viaŃa cea nouă
3. Ce face parte din încheierea legământului cu Dumnezeu? Cum ne
arată experienŃa famenului Etiopian că a crede în Isus Hristos ca
fiu al lui Dumnezeu este o condiŃie a botezului? Marcu 16:15,16,
Faptele Ap. 8:36-38.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“…pocăinŃa şi credinŃa sunt peste tot cerute ca o condiŃie pentru
primirea botezului.” –Tragedia Veacurilor, pp. 238, 239.
“Descrierea clară a convertirii este: pocăinŃa, credinŃa în Isus ca
Răscumpărător al lumii, credinŃa în moartea, îngroparea şi învierea Sa,
descrisă de botez şi înălŃarea Sa la ceruri pentru a mijloci în favoarea
păcătosului.” –Lift Him Up, p. 79.
“PocăinŃa, credinŃa şi botezul sunt paşii ceruŃi în convertire…. Când
creştinii se supun ritualului solemn al botezului, El înregistrează
legământul pe care îl fac ei de a fi credincioşi Lui. Acest legământ este
votul dedicării lor.” –The Faith I Live By, p. 145.
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4. Ce experienŃă are cineva înainte de botez? La fel cum Isus s-a
ridicat din moarte, ce se întâmplă cu credinciosul care este botezat
în moartea Sa? Romani 6:3-6,11, Coloseni 2:12.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Cei care au înviat cu Hristos pentru a umbla în înnoirea vieŃii sunt
aleşii lui Dumnezeu. Ei sunt sfinŃiŃi Domnului şi sunt recunoscuŃi de El
ca preaiubiŃii Lui. De aceea, ei sunt sub un legământ solemn pentru a fi
deosebiŃi prin umilinŃă. Ei trebuie să se îmbrace în hainele neprihănirii.
Ei sunt despărŃiŃi de lume, de spiritul şi practicile ei şi trebuie să
descopere că învaŃă de la El…. Dacă ei îşi vor da seama că au murit cu
Hristos, dacă vor păzi legământul botezului, lumea nu va avea putere să
îi tragă deoparte să Îl nege pe Hristos. Dacă trăiesc viaŃa lui Hristos în
această lume, sunt părtaşi ai naturii divine.” –Fii şi Fiice ale lui
Dumnezeu, p. 133.
Botezul prin scufundare şi rebotezul
5. Câte feluri de botezuri descriu Scripturile? Cum a fost înŃeles
acest ritual în timpurile apostolice? Efeseni 4:4,5, Romani 6:4, Matei
3:16.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Eram foarte preocupată de subiectul botezului. Deşi eram tânără,
înŃelegeam că singura metodă de botez autorizată de Scriptură este
scufundarea. Câteva dintre surorile mele metodiste au încercat să mă
convingă de faptul că botezul biblic era cel prin stropirea cu apă, dar
eforturile lor au rămas fără rezultat. Pastorul metodist a fost de acord să
boteze prin scufundare candidaŃii care, din motive de conştiinŃă,
preferau această metodă, deşi, în particular, el era convins că Dumnezeu
acceptă în aceeaşi măsură şi botezul prin stropirea cu apă.” –SchiŃe din
viaŃa Ellen G. White, p. 25.
6. Ce exemplu de rebotez ne este descris în Faptele Apostolilor?
Cum se aplică acest exemplu persoanelor care vin din alte
organizaŃii la o cunoştinŃă mai deplină a lui Isus Hristos şi a
adevărului Său? Faptele Ap. 19:1-5.
………………………………………………………………………………………………
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“În experienŃa acestor iudei convertiŃi mai este şi o altă învăŃătură
pentru noi. Când ei au primit botezul din mâna lui Ioan, ei nu au înŃeles
pe deplin misiunea lui Isus ca Purtător de Păcat. Ei susŃineau rătăciri
serioase. Dar, primind o lumină mai clară, ei au primit bucuros pe
Hristos ca Răscumpărător al lor, şi odată cu acest pas de înaintare a
venit şi o schimbare în îndatoririle lor. Primind o credinŃă mai curată, în
viaŃa lor a avut loc o schimbare corespunzătoare. Ca semn al acestei
schimbări şi ca o recunoaştere a credinŃei lor în Hristos, ei au fost
rebotezaŃi în numele lui Isus.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 285.
Botezul şi Darul Duhului Sfânt
7. Ce dar deosebit este legat de botez când este urmat de credinŃă,
pocăinŃă şi convertire? Ioan 3:5, Matei 3:11, Faptele Ap. 2:38.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Rog fierbinte pe membrii bisericii din fiecare oraş să se prindă de
Domnul cu efort hotărât pentru a primi botezul cu Duhul Sfânt. FiŃi
siguri că Satana nu doarme. În calea celor care doresc să facă să
înainteze această lucrare, el va pune orice obstacol cu putinŃă. Prea
adesea, aceste piedici sunt considerate ca fiind de netrecut. Fie ca
fiecare să fie cu adevărat şi cu totul convertit, iar apoi să facă această
lucrare în mod înŃelept şi cu credinŃă.” –Sfaturi pentru Sănătate, p. 548.
“Avem nevoie de botezul Duhului Sfânt.” –Evanghelizare, p. 558.
“Un motiv pentru care astăzi nu există mai multe convertiri este pentru
că voi înşivă trebuie să fiŃi convertiŃi. Imediat ce veŃi primi botezul
Duhului Sfânt, veŃi vedea mântuirea lui Dumnezeu.” –Peter’s Counsel
to Parents, p. 34.
Pentru studiu adiŃional:
Matei 3:5, 6, 11
“Înainte de botez, toŃi aceia care intră în viaŃa cea nouă trebuie să
înŃeleagă faptul că Domnul cere dragostea lor neîmpărŃită... Practicarea
adevărului este esenŃială. Roadele aduc mărturie cu privire la caracterul
pomului. Un pom bun nu poate să aducă roade rele. Linia de separare
între aceia care Îl iubesc pe Dumnezeu şi păzesc poruncile Sale şi aceia
care nu Îl iubesc şi desconsideră poruncile Sale va fi clară şi distinctă.
Este nevoie de o convertire deplină la adevăr.” –Evanghelizare, p. 308.
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21
Sabatul din 21 Noiembrie, 2015

BISERICA DOMNULUI
“Biserica este instrumentul ales de Dumnezeu pentru mântuirea
oamenilor. Ea a fost organizată pentru slujire, iar misiunea ei este aceea
de a duce lumii Evanghelia. De la început, planul lui Dumnezeu a fost
acela ca, prin biserica Sa, să descopere lumii plinătatea şi desăvârşirea
Lui. Membrii bisericii, aceia pe care i-a chemat din întuneric la lumina
Sa minunată, au datoria să facă cunoscut mărirea Sa. Biserica este
depozitara bogăŃiilor harului lui Hristos; şi, prin biserică, se va
descoperi, în cele din urmă, chiar domniile şi "stăpânirile din locurile
cereşti", ultima şi deplina desfăşurare a iubirii lui Dumnezeu (Efeseni
3,10).” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 9.
Clădind pe Stânca cea vie
1. Cine a dat planul înfiinŃării bisericii? Cât de durabil este? Matei
16:18.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Puterea şi tăria omenească n-au întemeiat biserica lui Dumnezeu şi
nici nu o pot distruge. Nu pe stânca puterii omeneşti, ci pe Hristos Isus
Stânca veacurilor a fost întemeiată biserica şi "porŃile locuinŃei morŃilor
nu o vor birui" (Mat. 16,18). PrezenŃa lui Dumnezeu dă statornicie
cauzei Sale. "Nu vă încredeŃi în cei mari, în fiii oamenilor" (Ps. 146,3),
este cuvântul dat nouă. "În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în
seninătate şi încredere va fi tăria voastră" (Isaia,30, 15). Lucrarea cea
proslăvită a lui Dumnezeu, întemeiată pe principiile veşnice ale
dreptăŃii, nu se va nărui niciodată. Ea va merge din putere în putere, "nu
prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul oştirilor"
(Zaharia: 4,6)” –ProfeŃi şi Regi, pp. 595, 596.
2. Pe ce bază solidă este clădită biserica Creştină? Ce încredere este
descrisă în Sfintele Scripturi despre biserică ca fiind construită cu
adevărat pe o bază solidă? 1 Corinteni 3:11, Efeseni 2:20-22, Isaia
28:16.
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Petru nu a fost stânca pe care biserica a fost întemeiată. PorŃile iadului
l-au biruit când L-a tăgăduit pe Domnul Său cu jurământ. Biserica a fost
clădită pe Acela pe care nu-L putea birui locuinŃa morŃilor.
“Cu sute de ani înainte de venirea Mântuitorului, Moise îi îndreptase pe
oameni către Stânca de mântuire a lui Israel. Psalmistul cântase despre
"Stânca puterii mele". Isaia a scris: "Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu:
'Iată, pun ca temelie în Sion o piatră încercată, o piatră de preŃ, piatră
din capul unghiului clădirii, o temelie puternică'" (Deut. 32,4; Ps. 62,7;
Is. 28,16). Petru însuşi, scriind prin inspiraŃie, aplică această profeŃie la
Isus. El zice: "Dacă aŃi gustat în adevăr că bun este Domnul, apropiaŃivă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea
lui Dumnezeu. Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteŃi zidiŃi ca să fiŃi o casă
duhovnicească" (1 Petru 2,3-5).” –Hristos Lumina Lumii, p. 413.
Primul pas în organizaŃie
3. Care a fost primul pas făcut de Isus în punerea temeliei bisericii
Sale? Care a fost scopul Său în organizarea acesteia? Marcu 3:13,14,
Matei 10:1; 5:14.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Acum s-a făcut primul pas pentru a organiza biserica, pentru ca, după
plecarea lui Hristos, ea să fie reprezentanta Lui pe pământ….
Mântuitorul i-a condus pe ucenici la locul liniştit pe care-l prefera şi, în
mintea lor, experienŃele sfinte din ziua aceea aveau să fie pentru
totdeauna legate de frumuseŃea muntelui, a văilor şi a mării.
“Isus îi chemase pe ucenici ca să-i poată trimite ca martori ai Săi, pentru
a vesti lumii ce văzuseră şi ce auziseră de la El. Slujba care le fusese
încredinŃată era cea mai importantă la care au fost chemate vreodată
fiinŃe omeneşti şi era, ca însemnătate, imediat după aceea a lui Hristos.
Ei aveau să fie împreună-lucrători cu Dumnezeu pentru salvarea lumii.
După cum în Vechiul Testament cei doisprezece patriarhi au fost
reprezentanŃii lui Israel, tot aşa cei doisprezece apostoli trebuiau să fie
reprezentanŃii bisericii formate de Evanghelie.” –Hristos Lumina Lumii,
p. 291.
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Ca un trup
4. Prin ce ilustraŃie a arătat apostolul diversitatea şi unitatea din
Biserica lui Dumnezeu? Ce atitudine trebuie să aibă fiecare
membru astfel încât biserica ca şi corp să crească şi să lucreze în
armonie pentru înaintarea ÎmpărăŃiei Cereşti? Romani 12:4,5, 1
Corinteni 12:12, Efeseni 4:16.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“După cum diferitele mădulare ale organismului uman sunt unite spre a
alcătui un corp întreg, şi fiecare îşi îndeplineşte slujba în ascultare de
inteligenŃa care conduce întregul, tot aşa şi membrii bisericii lui Hristos
trebuie să fie uniŃi într-un corp simetric, supus inteligenŃei sfinŃite a
întregului.” –Mărturii, vol. 4, p. 16.
“Tabernacolul iudaic era o preînchipuire a bisericii creştine. Biserica de
pe pământ compusă din aceia care sunt credincioşi şi loiali faŃă de
Dumnezeu este „adevăratul tabernacol” la care Răscumpărătorul este
slujitorul. Dumnezeu, şi nu omul, a înălŃat acest tabernacol pe o
platformă înaltă şi înălŃată, elevată.
“Tabernacolul acesta este trupul lui Hristos, şi de la nord, sud, est şi vest
El adună pe cei care urmează să-l alcătuiască… Un tabernacol sfânt e
construit din cei care primesc pe Hristos ca Mântuitor al lor personal…
Hristos este slujitorul adevăratului tabernacol, Marele Preot al tuturor
celor care cred în El ca Mântuitor personal.” –Comentariile Biblice AZŞ,
vol. 7. p. 931.
ÎnrolaŃi în marele război
5. Cu ce război şi vrăjmăşie teribilă se va confrunta biserica, în mod
deosebit, în ultimele zile? De aceea, ce se cere fiecărui membru?
Apocalipsa 12:17, 1 Timotei 3:15, 1 Petru 5:8,9.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“În viziune de noapte am văzut două oştiri într-o luptă îngrozitoare. O
oştire avea în frunte stindarde care purtau semnul lumii; cealaltă avea în
frunte steagul scăldat în sânge al PrinŃului Emanuel. Steag după steag
era lăsat să se târască prin Ńărână, când companie după companie din
oştirea Domnului se unea cu vrăjmaşul, şi seminŃie după seminŃie din
rândurile vrăjmaşului se unea cu poporul păstrător al poruncilor lui
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Dumnezeu. Un înger care zbura în mijlocul cerului punea stindardul lui
Emanuel în multe mâini, în timp ce un general puternic striga cu voce
tare: "IntraŃi în rânduri. Cei credincioşi faŃă de poruncile lui Dumnezeu
şi de mărturia lui Hristos să ocupe acum poziŃiile. IeşiŃi din mijlocul lor
şi fiŃi deosebiŃi, şi nu vă atingeŃi de ce este necurat; şi Eu vă voi primi, şi
vă voi fi Tată, iar voi îmi veŃi fi fii şi fiice. ToŃi cei care vor, să vină şi
să ajute Domnului, să dea ajutor Domnului împotriva celui tare!"” –
Mărturii, vol. 8, p. 41.
O dragoste deosebită
6. Cât de puternică este dragostea lui Isus pentru biserica Sa? De
aceea, cât de tare îşi iubesc membrii ei biserica? Efeseni 5:25-27,
Ioan 15:12,13, Efeseni 4:15.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“ÎncredeŃi-vă în paza lui Dumnezeu. Biserica Sa trebuie să fie învăŃată.
Chiar dacă este slabă şi cu defecte, ea este obiectul grijii Sale supreme.”
–Solii Alese, vol. 2, p. 396.
“Biserica lui Hristos, poate fi slabă şi cu defecte, totuşi este singurul
obiect de pe pământ asupra căruia El îşi aşterne grija Sa supremă….
Domnul are un popor, un popor ales, Biserica Sa, care este a Sa, cetatea
Sa pe care o păstrează într-o lume lovită de păcat şi răsculată.” –In
Heavenly Places, p. 284.
“Biserica este cetăŃuia lui Dumnezeu, cetatea Sa de scăpare, pe care o
are într-o lume răzvrătită. Orice trădare a bisericii Sale înseamnă trădare
faŃă de El, care a răscumpărat omenirea cu sângele singurului Său Fiu.”
–Istoria Faptelor Apostolilor, p. 11.
Unitate şi progres
7. Luând în considerare condiŃiile actuale ale lumii şi rugăciunea
Mântuitorului, ce relaŃie este strict necesară între membrii bisericii
pentru împlinirea planului Său? Ioan 17:11,20,21, 1 Corinteni 1:10.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Numai dacă erau uniŃi cu Hristos ucenicii puteau nădăjdui să fie
însoŃiŃi de puterea Duhului Sfânt şi de conlucrarea îngerilor cerului. Cu
ajutorul acestor unelte divine, ei aveau să prezinte lumii un front comun
şi aveau să fie biruitori în lupta pe care trebuia să o ducă neîncetat
împotriva puterilor întunericului. Continuând să lucreze uniŃi, solii
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cereşti aveau să meargă înaintea lor, deschizându-le calea, inimi aveau
să fie pregătite pentru primirea adevărului şi mulŃi aveau să fie câştigaŃi
la Hristos. Atâta vreme cât ei rămâneau uniŃi, biserica avea să înainteze
"frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca nişte oşti sub
steagurile lor" (Cânt. Cânt. 6,10). Nimic nu putea să se opună
progresului ei continuu. Biserica avea să înainteze din biruinŃă în
biruinŃă, împlinind în mod glorios misiunea ei divină de a vesti lumii
Evanghelia.” –Istoria Faptelor Apostolilor, pp. 90, 91.
Pentru studiu adiŃional:
Psalmii 118:22, 23
“‘Nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă şi care
este Isus" (1 Cor. 3,11). "Pe această piatră", a zis Isus, "voi zidi biserica
Mea." În prezenŃa lui Dumnezeu şi a tuturor fiinŃelor cereşti, în prezenŃa
oştilor nevăzute ale locuinŃei morŃilor, Hristos a întemeiat biserica Sa pe
Stânca cea vie. Stânca aceasta este El Însuşi - corpul Său, frânt şi
zdrobit pentru noi. PorŃile locuinŃei morŃilor nu pot să biruie o biserică
ridicată pe această temelie.” –Hristos Lumina Lumii, p. 413.
“Biserica lui Hristos a fost organizată cu scopuri misionare…. Prin ea,
membrilor li se inspiră zelul de a renunŃa la ei înşişi şi de a depune
eforturi pline de sacrificiu, spre a vesti adevărul în regiunile îndepărtate.
Biserica are o influenŃă salvatoare asupra celor necre-dincioşi, deoarece,
atunci când slujitorii lui Dumnezeu lucrează sub conducerea divină,
oamenii lumeşti sunt determinaŃi să vadă măreŃia resurselor pe care
Dumnezeu le-a pregătit pentru cei care Îi slujesc…. Biserica trebuie să
lucreze activ, ca un corp bine organizat, pentru a răspândi până departe
influenŃa crucii lui Hristos.” –Slujitorii Evangheliei, p. 464.
“Dar, pe de altă parte, atunci când în adevăr se abate asupra noastră
furtuna persecuŃiei, oile adevărate vor auzi glasul adevăratului Păstor.
Se vor depune eforturi pline de lepădare de sine pentru a scăpa pe cei
pierduŃi şi mulŃi dintre cei care s-au despărŃit de turmă se vor întoarce la
Marele Păstor. Poporul lui Dumnezeu îşi va strânge rândurile şi vor
prezenta lumii un front unit…. Iubirea lui Hristos, iubirea fraŃilor noştri,
va da mărturie lumii că noi am fost cu Isus şi că am învăŃat de la El.
Atunci solia îngerului al treilea va creşte până va ajunge o mare strigare
şi tot pământul va fi luminat de slava Domnului.” –Mărturii, vol. 6, p.
401.
116

LecŃiunile Şcolii de Sabat

22
Sabatul din 28 Noiembrie, 2015

SPĂLAREA PICIOARELOR
“Când Isus S-a încins cu ştergarul pentru a spăla praful de pe picioarele
lor, El dorea ca prin acest lucru să spele înstrăinarea, gelozia şi mândria
din inimile lor. Aceasta reprezenta o valoare mult mai mare decât
spălarea picioarelor lor prăfuite…. Inima lor trebuia să fie curăŃită.
Mândria, interesul egoist născuseră despărŃire şi ură, dar Isus
îndepărtase toate acestea la spălarea picioarelor.” –Hristos Lumina
Lumii, p. 646.
Isus slujeşte ucenicilor Săi
1. În de acord cu Fericirile spuse de Isus, cât de importantă este
curăŃirea inimii? În armonie cu această fericire (binecuvântare), ce
a făcut Isus pentru ucenicii Săi cu puŃin înainte de suferinŃa şi
moartea Sa finală? Matei 5:8, Ioan 13:3-5.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“În aprecierea lui Dumnezeu, o inimă curată este mai preŃioasă decât
aurul de Ofir. O inimă curată este templul în care locuieşte Dumnezeu,
sanctuarul în care Hristos îşi găseşte sălaş. O inimă curată este mai
presus de orice lucru ieftin sau de jos, este o lumină strălucitoare, o casă
de tezaure din care ies cuvinte înălŃătoare, sfinŃite. Este un loc în care
este recunoscut chipul lui Dumnezeu şi în care cea mai mare încântare
este să privească acest chip. Este o inimă care îşi găseşte întreaga şi
singura plăcere şi satisfacŃie în Dumnezeu şi a cărei gânduri şi scopuri
sunt spre sfinŃire. O astfel de inimă este un loc sfânt, este o comoară a
tuturor virtuŃilor.” –My Life Today, p. 263.
Refuzul nejustificabil
2. Au fost toŃi ucenicii de acord cu această slujire umilitoare a lui
Isus? Cum a răspuns Isus la împotrivirea lui Petru? Ioan 13:6,7.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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“Ucenicii au fost foarte mult mişcaŃi, urmărind lucrarea lui Hristos.
Când a venit rândul lui Petru, el I-a zis înmărmurit: "Doamne, Tu să-mi
speli mie picioarele?" UmilinŃa lui Hristos i-a sfâşiat inima. Se simŃea
cuprins de o mare ruşine la gândul că nici unul dintre ucenici nu făcuse
serviciul acesta. "Ce fac Eu", i-a zis Hristos, "tu nu pricepi acum, dar
vei pricepe după aceea." Petru nu putea suporta să-L vadă pe Domnul
său, pe care-L considera Fiul lui Dumnezeu, îndeplinind lucrarea unui
slujitor. Tot sufletul lui s-a ridicat împotriva acestei umilinŃe. El nu-şi
dădea seama că tocmai pentru aceasta venise Hristos în lume. Cu glasul
hotărât, el a zis: "Niciodată nu-mi vei spăla picioarele!"’” –Hristos
Lumina Lumii, pp. 645, 646.
3. Cum s-a schimbat Petru când a înŃeles consecinŃele refuzului
slujirii Lui? Dacă ar fi fost o pierdere pentru el să refuze spălarea
picioarelor, ce se poate spune despre această poruncă astăzi? Ioan
13:8,9.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Hristos i-a zis lui Petru cu solemnitate: "Dacă nu te spăl Eu, nu vei
avea parte deloc cu Mine". Serviciul pe care-l refuza Petru preînchipuia
o curăŃire mai înaltă. Hristos venise să spele inima întinată de păcat.
Nelăsându-L pe Hristos să-i spele picioarele, Petru refuza curăŃirea mai
înaltă, cuprinsă în cea umilă. De fapt, el Îl lepăda pe Domnul său. Nu
este o umilinŃă pentru Domnul, dacă este lăsat să lucreze pentru curăŃia
noastră. Adevărata umilinŃă este să primim cu inima recunoscătoare
orice lucrare în favoarea noastră şi să lucrăm cu sârguinŃă în slujba lui
Hristos.
“La cuvintele: "Dacă nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine",
Petru a renunŃat la mândria şi încăpăŃânarea sa. El nu putea să suporte
gândul despărŃirii de Hristos; aceasta ar fi însemnat pentru el moarte.
"Nu numai picioarele", a zis el, "dar şi mâinile şi capul." Isus i-a zis:
"Cine s-a scăldat, n-are trebuinŃă să-şi spele decât picioarele, ca să fie
curat de tot.” –Hristos Lumina Lumii, 646
CurăŃirea inimii
4. Cum arată cuvintele lui Isus că spălarea picioarelor reprezintă
curăŃia inimii şi a minŃii? Ce cere Isus fiecărui urmaş să facă pentru
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a avea o inimă şi o minte curată? Ioan 13:10,11, 2 Corinteni 6:17,18.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Când Isus S-a încins cu ştergarul pentru a spăla praful de pe picioarele
lor, El dorea ca prin acest lucru să spele înstrăinarea, gelozia şi mândria
din inimile lor. Aceasta reprezenta o valoare mult mai mare decât
spălarea picioarelor lor prăfuite. Cu spiritul pe care-l aveau atunci, nici
unul dintre ei nu era pregătit pentru părtăşia cu Hristos. Până când nu
erau aduşi la umilinŃă şi iubire, nu erau pregătiŃi să ia parte la cina
pascală sau să fie părtaşi la slujba de amintire, pe care Hristos era gata
să o instituie. Inima lor trebuia să fie curăŃită. Mândria, interesul egoist
născuseră despărŃire şi ură, dar Isus îndepărtase toate acestea la spălarea
picioarelor. Se făcuse o schimbare de sentimente. Privind la ei, Isus
putea să zică: "Voi sunteŃi curaŃi". Acum se restabilise unirea inimilor,
precum şi iubirea unul faŃă de altul. Ei deveniseră umili şi gata să
primească învăŃătura. Afară de Iuda, fiecare era gata să cedeze locul cel
mai de frunte celuilalt. Acum, cu inima supusă şi recunoscătoare, puteau
primi cuvintele lui Hristos.” –Hristos Lumina Lumii, p. 646.
Instituit ca un ritual
5. A fost spălarea picioarelor încredinŃată doar slujirii iubitoare a
Maestrului? Cu ce cuvinte a încredinŃat El spălarea picioarelor ca
un ritual în biserica creştină? Ioan 13:12-14.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Hristos instituia acum o slujbă religioasă. Prin fapta Domnului,
ceremonia aceasta a umilinŃei a devenit una din rânduielile consacrate.
Trebuia să fie practicată de ucenici, ca să păstreze totdeauna în minte
învăŃătura Lui despre umilinŃă şi slujire.” –Hristos Lumina Lumii, p.
650.
“Împăcarea unuia cu celălalt este o lucrare pentru care a fost instituit
ritualul spălării picioarelor…. Ori de câte ori se serbează, Hristos este
prezent prin Duhul Sfânt. Acest Duh este cel care aduce convingerea în
inimă.” –The Faith I Live By, p. 298.
6. Ce a vrut să spună Isus când a spus că a lăsat un exemplu pe care
să îl urmeze ucenicii Săi? Ce va vrea să facă fiecare credincios după
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ce citeşte cuvintele lui Isus în care doreşte ca exemplul Său de
slujire să fie copiat de urmaşii Săi? Ioan 13:15,16.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Acela care a spălat picioarele lui Iuda doreşte să spele orice inimă de
întinarea păcatului.” –Hristos Lumina Lumii, p. 656.
“În felul acesta Şi-a arătat Hristos iubirea faŃă de ucenici. Spiritul lor
egoist L-a umplut de întristare, dar n-a intrat în dispută cu privire la
problema lor. În schimb, le-a dat o pildă pe care ei să n-o uite niciodată.
Iubirea Lui pentru ei nu putea fi tulburată uşor sau stinsă. El ştia că
Tatăl dăduse toate lucrurile în mâinile Lui şi că El Însuşi venea de la
Dumnezeu şi Se ducea la Dumnezeu. Era deplin conştient de divinitatea
Sa; dar a lăsat la o parte coroana împărătească şi îmbrăcămintea de
domn şi a luat chip de rob. Una din ultimele fapte pe care le-a făcut cât
a trăit pe pământ a fost aceea de a Se încinge şi de a face lucrarea de
rob.” –Hristos Lumina Lumii, pp. 644, 645.
“În om există tendinŃa să se preŃuiască mai mult pe sine decât pe fratele
lui, să lucreze pentru sine, să caute locul cel mai de frunte; şi deseori,
aceasta are ca rezultat bănuieli rele şi amărăciune. Orânduirea care
precede Cina Domnului are ca scop să îndepărteze neînŃelegerile
acestea, să scoată pe om din egoismul lui, să-l coboare de pe
picioroangele înălŃării de sine, să-l aducă la umilinŃa inimii, care îl va
face să slujească pe fratele său.” –Hristos Lumina Lumii, p. 650.
Promisiuni pentru cei care cunosc şi fac
7. Ce se va întâmpla dacă îi îngăduim Maestrului să ne cureŃe
inimile, iar apoi să colaborăm cu El pentru curăŃirea spirituală a
altora? Ioan 13:17, Psalmii 15:1,2; 24:3-5.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Respectarea acestor ritualuri este împlinirea poruncii: ‘Deci, dacă Eu,
Domnul şi ÎnvăŃătorul vostru, v-am spălat picioarele şi voi sunteŃi datori
să vă spălaŃi picioarele unii altora ….’ Ce loc este acesta pentru a
îndepărta controversele, pentru a-i ierta pe cei care ne-au adus vreo
vătămare. Acesta este timpul de a rezolva, de a se împăca, dacă cineva
are ceva împotriva vreunui frate. LăsaŃi iertarea reciprocă să îşi facă
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simŃită prezenŃa. Să nu fie adus foc străin pe altar. Nu lăsaŃi nici o
răutate, nici o ură să fie nutrită de cei care înconjoară masa comuniunii.
“Ori de câte ori este corect respectată această poruncă, copiii lui
Dumnezeu sunt aduşi într-o sfântă părtăşie pentru a se ajuta şi
binecuvânta unii pe alŃii.” –Fii şi Fiice ale lui Dumnezeu, p. 157.
Pentru studiu adiŃional:
“Cuvintele acestea înseamnă mai mult decât curăŃire trupească. Hristos
vorbeşte şi de o curăŃare mai înaltă, care este simbolizată prin cea umilă,
a picioarelor. Acela care venea de la baie era curat, dar picioarele din
sandale se umpleau repede de praf şi trebuiau să fie spălate din nou. La
fel şi Petru şi fraŃii lui fuseseră spălaŃi în marele izvor deschis pentru
păcat şi necurăŃie. Hristos îi recunoştea ca fiind ai Lui. Dar ispita i-a dus
în păcat, iar ei încă mai aveau nevoie de harul Său curăŃitor.” –Hristos
Lumina Lumii, p. 646.
***
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23
Sabatul din 5 Decembrie, 2015

CINA DOMNULUI
“Prin instituirea serviciului Sfintei Cine, pentru a lua locul sărbătorii
Paştelui, Domnul Hristos i-a lăsat bisericii Sale un monument de
aducere-aminte a marelui Său sacrificiu pentru omenire. El a spus: “Să
faceŃi lucrul acesta în amintirea Mea.” Acesta a fost un moment de
tranziŃie între cele două sisteme, fiind marcat de două mari sărbători.
Primul sistem urma să se încheie pentru totdeauna, iar celălalt, pe care
tocmai îl instituise, urma să îi ia locul şi să continue de-a lungul tuturor
vremurilor, ca un monument de aducere-aminte a morŃii Sale.” –
Evanghelizare, pp. 273, 274.

Marea dorinŃă a lui Isus
1. Ce a spus Isus ucenicilor Săi în noaptea în care a fost vândut,
când erau împreună la ultima Cină a Paştelui? Luca 22:14,15.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Hristos ştia că sosise timpul ca El să plece din lumea aceasta, să
meargă la Tatăl. Şi, fiindcă îi iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit
până la capăt. Umbra crucii se lăsa deja peste El, iar inima Îi era
chinuită de durere. Ştia că va fi părăsit în ceasul în care va fi trădat. Ştia
că va fi omorât prin cel mai umilitor mijloc la care erau supuşi
criminalii. Cunoştea nerecunoştinŃa şi cruzimea acelora pe care venise
să-i salveze. Cunoştea cât de mare era sacrificiul pe care trebuia să-l
facă şi pentru câŃi acesta va fi în zadar. Ştiind tot ce urma să se
întâmple, fără îndoială, ar fi putut să fie apăsat de gândul propriei
umilinŃe şi suferinŃe. Dar El i-a privit pe cei doisprezece care fuseseră
cu El ca fiind ai Săi şi care urmau să fie lăsaŃi să lupte în lume, după ce
vor fi trecut ocara, întristarea şi chinurile Lui. Gândurile cu privire la
cele ce avea să sufere erau întotdeauna legate de ucenicii Săi. El nu Se
gândea la Sine. Mintea Îi era mai mult stăpânită de grija pentru ei.” –
Hristos Lumina Lumii, p. 643.
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Simbolul trupului Său
2. După ce le-a spălat picioarele, ce le-a dat Isus ucenicilor Săi? Ce
reprezintă pâinea binecuvântată pe care le-a dat-o? Matei 26:26.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Hristos Se afla la trecerea dintre cele două sisteme şi cele două mari
sărbători ale lor. El, Mielul fără cusur al lui Dumnezeu, era gata să Se
ofere ca jertfă pentru păcat, urmând ca, în felul acesta, să pună capăt
sistemului de simboluri şi ceremonii care, de patru mii de ani, arătau
spre moartea Lui. În timp ce mânca Paştele cu ucenicii, a instituit în
locul acestui sistem slujba care avea să amintească de jertfa cea mare.
Sărbătoarea naŃională a iudeilor trebuia să fie desfiinŃată pentru
totdeauna. Slujba rânduită de Hristos trebuia să fie îndeplinită de
urmaşii Lui în toate Ńările, în toate timpurile.” –Hristos Lumina Lumii,
p. 652.
3. Ce altă explicaŃie le-a dat El cu privire la ce urma să se
împlinească în curând? Ce însemnătate aveau cuvintele Sale pentru
viitor, când urmau să sărbătorească din nou acest ritual? Luca
22:19, 1 Corinteni 11:23,24.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Mântuitorul nostru a instituit aici Sfânta Cină, care trebuie serbată
deseori pentru a păstra proaspăt în memoria urmaşilor Săi scenele
solemne a trădării şi răstignirii Sale pentru păcatele lumii. El dorea ca
urmaşii Săi să îşi dea seama de dependenŃa lor continuă faŃă de sângele
Lui pentru mântuire. Pâinea frântă reprezenta trupul frânt al lui Hristos,
dat pentru mântuirea lumii. Vinul era un simbol al sângelui Său, vărsat
pentru curăŃirea păcatelor tuturor celor care vor veni la El pentru iertare
şi care Îl vor accepta ca Mântuitor al lor.” –The Spirit of Prophecy, vol.
1, p. 203.
Simbolul sângelui Său
4. După ce a mulŃumit, ce le-a dat ucenicilor? Ce reprezintă vinul
din paharul pe care li le-a dat? Matei 26:27,28, prima parte.
………………………………………………………………………………………………
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“Prin împărtăşirea Sa cu ucenicii Săi, Hristos s-a declarat ca fiind
Răscumpărătorul lor…. În timp ce primim pâine şi vinul care
simbolizează trupul frânt şi sângele vărsat al lui Hristos, în imaginaŃia
noastră, ne unim scenei împărtăşirii din camera de sus. Se pare că
trecem prin grădinile dedicate agoniei Celui care a purtat păcatele lumii.
Suntem martori ai luptei prin care s-a obŃinut împăcarea noastră cu
Dumnezeu. Hristos ne este prezentat ca fiind crucificat.” –The Faith I
Live By, p. 300.
Sângele noului legământ
5. Care a fost scopul vărsării sângelui lui Isus? Fiind un ritual al
Noului legământ, cine este invitat să se împărtăşească din el? Matei
26:28, Exodul 12:43.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Prin a mânca pâinea şi a bea vinul, arătăm că noi credem aceasta.
Arătăm că ne pocăim de păcatele noastre şi că Îl primim pe Hristos ca
Mântuitorul nostru.” –The Story of Jesus, p. 98.
“Orânduirile botezului şi ale Cinei Domnului constituie doi stâlpi
monumentali, unul în afara şi altul înăuntrul bisericii. Asupra acestor
orânduiri, Hristos a înscris Numele adevăratului Dumnezeu.” –Mărturii,
vol. 6, p. 91.
O amintire a suferinŃelor şi jertfei Sale
6. Cine va fi în centrul gândurilor celor care beau de fiecare dată
din rodul viŃei la comemorarea Cinei Domnului? CâŃi dintre ucenici
au băut din acesta? 1 Corinteni 11:25,26, Marcu 14:23.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Fiecare din aceste două evenimente importante îşi are memorialul lui.
Luând Cina Domnului, pâinea frântă şi rodul viŃei, arătăm moartea
Domnului până la revenirea Sa. Scenele suferinŃei şi morŃii Lui sunt
astfel aduse din nou înaintea minŃii noastre. Învierea lui Hristos este
comemorată prin îngroparea noastră împreună cu El prin botez şi
ridicaŃi din mormântul de apă, după chipul învierii Sale, pentru a trăi
într-o înnoire a vieŃii.” ExperienŃe şi Viziuni, 217
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Cina Domnului şi unitatea
7. Ce înseamnă a te împărtăşii din paharul binecuvântat şi din
pâinea cea frântă? Ce a vrut să spună apostolul Pavel prin: “fiind
mulŃi,” noi “suntem o singură pâine, un singur trup” prin
împărtăşirea “din aceeaşi pâine”? 1 Corinteni 10:16,17
„Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulŃi, suntem un
trup, căci toŃi luăm o parte din aceeaşi pâine.” Traducerea Cornilescu.
„Pentru că noi, fiind mulŃi, suntem o singură pâine, un singur trup,
fiindcă toŃi suntem părtaşi din acea singură pâine.” Biblia Fidelă.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Domnul Hristos pregăteşte un popor, aducându-i pe membrii acestuia
la unitatea credinŃei pentru ca ei să fie una, aşa cum El este una cu
Tatăl….–Mărturii, vol. 1, pp. 324
“Dumnezeu călăuzeşte un popor afară din lume, ducându-l pe platforma
înaltă a adevărului etern, poruncile lui Dumnezeu şi credinŃa lui Isus…
Ei nu vor fi dezbinaŃi, unul crezând ceva, iar altul având o credinŃă şi
păreri total opuse, fiecare acŃionând independent de trup. Prin
diversitatea darurilor şi posturilor de conducere pe care le-a aşezat în
biserica Sa, ei vor ajunge toŃi la unirea credinŃei. Dacă un om îşi
stabileşte părerile despre adevărul Bibliei fără să Ńină seama de opiniile
fraŃilor săi şi îşi îndreptăŃeşte purtarea, pretinzând că are dreptul la
propriile lui concepŃii deosebite, iar apoi le impune şi altora, cum poate
împlini el rugăciunea lui Hristos? Iar dacă un altul se ridică şi apoi încă
unul, fiecare invocându-şi dreptul de a crede şi vorbi tot ceea ce
pofteşte, fără a reflecta credinŃa trupului comunitar, unde va fi acea
armonie existentă între Hristos şi Tatăl Său pentru care Hristos S-a rugat
să existe între fraŃii Săi?” –Mărturii, vol. 3, pp. 446, 447.
Păstrarea jertfei Mântuitorului vie în minte
8. Cât timp se va serba Cina Domnului? Ce privilegiu vor avea întro zi cei care se împărtăşesc acum din simbolurile trupului şi
sângelui lui Isus? 1 Corinteni 11:26. Luca 22:16,18.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“În timp ce mânca Paştele cu ucenicii, a instituit în locul acestui sistem
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slujba care avea să amintească de jertfa cea mare. Sărbătoarea naŃională
a iudeilor trebuia să fie desfiinŃată pentru totdeauna. Slujba rânduită de
Hristos trebuia să fie îndeplinită de urmaşii Lui în toate Ńările, în toate
timpurile….
“Serviciul de împărtăşire arată spre a doua venire a lui Hristos. El a fost
destinat să Ńină vie în mintea ucenicilor tocmai această nădejde…. În
necazul lor, ei au găsit mângâiere în speranŃa că El va reveni. NepreŃuit
a fost pentru ei gândul: "Ori de câte ori mâncaŃi din pâinea aceasta şi
beŃi din paharul acesta, vestiŃi moartea Domnului până va veni El." (1
Cor. 11,26).” –Hristos Lumina Lumii, pp. 652, 659.
Pentru studiu adiŃional:
“Privind la Răscumpărătorul răstignit, înŃelegem mult mai deplin
mărimea şi însemnătatea jertfei făcute de Maiestatea cerului. Planul de
mântuire este înălŃat înaintea noastră, iar gândul Calvarului trezeşte în
noi emoŃii vii şi sfinte în inimile noastre. Laudă la adresa lui Dumnezeu
şi a Mielului vor fi în inimile şi pe buzele noastre, căci mândria şi
înălŃarea de sine nu pot înflori în sufletul care păstrează proaspete în
memorie scenele Calvarului.” –The Faith I Live By, p. 300.
Ce legământ trebuia să fie ratificat prin vărsarea sângelui lui Isus?
“Rânduiala botezului şi aceea a Cinei Domnului sunt doi stâlpi
monumentali, unul fiind în interiorul bisericii, iar celălalt în exteriorul
ei. Hristos a întipărit pe aceste rânduieli Numele Dumnezeului celui
adevărat.” –Mărturii, vol. 6. p. 91. (ComparaŃi cu compilaŃia din 1946,
Evanghelizare, p. 273.)
Matei 26:29 “Vă spun că, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod
al viŃei, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în ÎmpărăŃia Tatălui
Meu.”
***
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24
Sabatul din 12 Decembrie, 2015

SPIRITUL PROFETIC
“Vrăjmaşul este pe urmele noastre. Să fim cât se poate de vigilenŃi, ca
să ne păzim de el. Să îmbrăcăm întreaga armură a lui Dumnezeu. Să
respectăm îndrumările date prin Spiritul profeŃiei. Noi trebuie să iubim
şi să împlinim adevărul pentru timpul nostru. Acest lucru ne va salva de
acceptarea unor amăgiri puternice. Dumnezeu ne-a vorbit prin Cuvântul
Său. El ne-a vorbit prin mărturiile adresate bisericii şi prin cărŃile care
ne-au ajutat să înŃelegem care este datoria noastră prezentă şi poziŃia pe
care trebuie să o ocupăm acum. Avertizările care ne-au fost date…
trebuie să fie ascultate. Ce scuză vom putea aduce, dacă le
desconsiderăm?” –Gospel Workers, p. 308.
Promisiuni pentru poporul lui Dumnezeu
1. Care este una din marile promisiuni ale Domnului făcute lui
Israel cu secole înainte de era creştină? Isaia 44:3, Ezechiel 39:29.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“În Cuvântul Său, Dumnezeu a încredinŃat oamenilor cunoştinŃa
necesară pentru mântuire. Sfintele Scripturi trebuie să fie primite ca o
descoperire autoritară, infailibilă a voinŃei Sale. Ele sunt măsura
caracterului, descoperitorul doctrinelor şi dovada experienŃei. "Toată
Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveŃe, să mustre,
să îndrepte, să dea înŃelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui
Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare
bună.’ 2 Timotei 3:16,17.
“Cu toate acestea, faptul că Dumnezeu a descoperit voia Sa oamenilor
prin Cuvântul Său n-a făcut inutilă prezenŃa şi călăuzirea continuă a
Duhului Sfânt. Din contră, Duhul a fost făgăduit de Mântuitorul nostru
ca să descopere Cuvântul slujitorilor Săi, să lumineze şi să aplice
învăŃăturile Lui. Şi pentru că Duhul lui Dumnezeu a fost Acela care a
inspirat Biblia, este cu neputinŃă ca învăŃătura Duhului să fie vreodată
contrară aceleia a Cuvântului.” –Tragedia Veacurilor, p. vii.
pentru Semestrul II, 2015
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2. Ce a declarat Domnul printr-un alt profet? La ce timp se referea
această profeŃie? Ioel 2:28-30.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Duhul n-a fost dat - şi nici nu va fi revărsat vreodată - pentru a da la o
parte Biblia, căci Scripturile declară lămurit: Cuvântul lui Dumnezeu
este măsura prin care trebuie să fie pusă la probă toată învăŃătura şi
experienŃa. Apostolul Ioan spune: "Prea iubiŃilor, să nu daŃi crezare
oricărui duh; ci să cercetaŃi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu; căci în
lume au ieşit mulŃi prooroci mincinoşi." (1 Ioan 4,1). Iar Isaia declară:
"La lege şi la mărturie! Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări
zorile pentru poporul acesta.’ Isaia 8:20.” –Tragedia Veacurilor, p. vii.
Împlinirea timpului
3. Când a avut loc prima revărsare a Duhului Sfânt la care face
referire versetul de mai sus? Cum priveşte în viitor, la timpul
sfârşitului, citatul lui Ioel din Faptele Apostolilor? Faptele Ap. 2:1618.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“În legătură imediată cu scenele marii zile a lui Dumnezeu, Domnul,
prin proorocul Ioel, a făgăduit o manifestare deosebită a Duhului Său
(Ioel 2,28). Această profeŃie s-a împlinit parŃial în revărsarea Duhului
Sfânt în Ziua Cincizecimii; dar va ajunge la o împlinire deplină în
manifestarea harului divin care va însoŃi încheierea lucrării
Evangheliei.” –Tragedia Veacurilor, p. ix.
4. Cum a confirmat apostolul Petru în predica sa de la Cincizecime
că această promisiune nu era limitată doar timpului apostolic, ci se
extindea până în zilele din urmă? Faptele Ap. 2:38,39.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“După manifestarea minunată a Duhului Sfânt, în Ziua Cincizecimii,
Petru i-a îndemnat pe oameni la pocăinŃă şi la botez în numele lui
Hristos, pentru iertarea păcatelor; şi el a spus: "VeŃi primi darul
Sfântului Duh. Căci făgăduinŃa aceasta este pentru voi, pentru copiii
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voştri, şi pentru toŃi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi
va chema Domnul, Dumnezeul nostru." (Fapte 2:38, 39).” –Tragedia
Veacurilor, p. ix.
“În armonie cu sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, Duhul Său avea să-Şi
continue lucrarea în tot cursul dispensaŃiunii Evangheliei.” –Tragedia
Veacurilor, p. viii.
RămăşiŃa poporului şi darul profeŃiei
5. Ce dar spiritual a fost profeŃit pentru a sprijinii poporul
rămăşiŃei din ultimele zile? Apocalipsa 12:17; 19:10.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“‘Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiŃa
seminŃei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi Ńin mărturia lui Isus
Hristos.’ Această profeŃie arată clar că biserica rămăşiŃei Îl va
recunoaşte pe Dumnezeu în Legea Sa şi vor avea darul profetic.
Ascultarea de Legea lui Dumnezeu şi de Spiritul Profetic a demarcat
adevăratul popor al lui Dumnezeu, iar testul este dat de manifestări
actuale.” –Loma Linda Messages, p. 33.
Scopul darului profeŃiei
6. Care este scopul Domnului prin trimiterea profeŃilor şi a
profeŃiilor către poporul Său? Ce apel avem cu privire la lumina şi
cuvântul profeŃiei? 2 Petru 1:19.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Cuvântul lui Dumnezeu este suficient pentru a lumina până şi cele mai
întunecate minŃi şi poate fi înŃeles de cei care vor acest lucru. Dar, cu
toate acestea, unii care mărturisesc că studiază Cuvântul lui Dumnezeu,
trăiesc, de fapt, într-o directă opoziŃie cu învăŃăturile cele mai clare.
Apoi, pentru a-i lăsa pe oameni, bărbaŃi şi femei, fără scuze, Dumnezeu
a dat mărturii clare şi la subiect, aducându-i înapoi la Cuvântul pe care
ei au neglijat să-l urmeze.” (2T, 455).
„Cuvântul lui Dumnezeu abundă în principii generale, pentru formarea
unor obiceiuri corecte de vieŃuire, şi mărturiile generale şi personale au
fost calculate să le atragă atenŃia în mod special la aceste principii.” –
Mărturii, vol. 5, pp. 663, 664.
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Binecuvântare pentru cei ce cred soliile profetului
7. Ce se întâmplă când darul profeŃiei nu este disponibil sau
acceptat? Cum sunt binecuvântaŃi cei care se încred în profeŃii
Domnului şi acceptă solia Sa? Proverbele 29:18, 2 Cronici 20:20.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Apostolul atrăgea atenŃia tesalonicenilor să nu dispreŃuiască darul
profeŃiei; şi în cuvintele: "Nu stingeŃi Duhul. Nu dispreŃuiŃi proorocii. Ci
cercetaŃi toate lucrurile, şi păstraŃi ce este bun", el îndemna să se facă o
atentă deosebire între rătăcire şi adevăr. El îi ruga fierbinte: "FeriŃi-vă
de orice se pare rău"; şi îşi încheie epistola sa cu rugăciunea ca
Dumnezeu să-i sfinŃească pe deplin, adică "duhul, sufletul şi trupul",
pentru ca acestea să fie păzite "întregi, fără prihană la venirea Domnului
nostru Isus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios", adăugă el, "şi va
face lucrul acesta".” –Istoria Faptelor Apostolilor, pp. 263, 264.
“Trebuie să urmărim îndrumările date prin Spiritul ProfeŃiei. Trebuie să
iubim şi să ascultăm adevărul pentru acest timp. Acesta ne va feri să
primim marile amăgiri. Dumnezeu ne-a vorbit prin Cuvântul Său. El nea vorbit prin mărturiile pentru Comunitate şi prin cărŃile care au ajutat să
lămurească actuala noastră datorie, cum şi poziŃia pe care trebuie să o
ocupăm acum.” –Mărturii, vol. 8, p. 298.
Pentru studiu adiŃional:
“Trăim în ultimele zile, într-un timp când ne putem aştepta la multe
lucruri din partea Domnului. Aceste cuvinte [Ioel 2:28] trebuie să ne
ducă la tronul harului pentru a cere lucruri mari de la El. Aici ne este
dată promisiunea că Duhul Sfânt va veni peste bărbaŃi şi femei şi fiii şi
fiicele lor şi ‘oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.’
Aceasta ne descoperă o lucrare minunată ce trebuie făcută, pentru care
avem nevoie de puterea de convertire a lui Dumnezeu în inimile noastre
în fiecare zi. Este privilegiul nostru să experimentăm aceasta. Cerul este
plin de binecuvântări şi este privilegiul nostru a cere bogatele
promisiuni ale lui Dumnezeu pentru noi înşine. Trebuie să Îl căutăm pe
Domnul zi şi noapte pentru a şti ce paşi să urmăm şi ce să facem.” –My
Life Today, p. 62.
“De-a lungul veacurilor, în timp ce erau date Scripturile Noului şi
Vechiului Testament, Duhul Sfânt n-a încetat să transmită lumină unor
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persoane individuale, în afara descoperirilor care aveau să fie
încorporate în Canonul sacru. Însăşi Biblia descrie cum, prin Duhul
Sfânt, oamenii au primit avertizări, mustrări, sfaturi şi îndrumări în
probleme care nu aveau nici o legătură cu darea Scripturilor. Se
menŃionează prooroci din diferite veacuri, ale căror rostiri n-au fost
scrise niciodată. În acelaşi fel, după încheierea canonului Scripturii,
Duhul Sfânt avea să-Şi continue lucrarea Sa, să-i ilumineze, să-i
avertizeze şi să-i mângâie pe copiii lui Dumnezeu.” –Tragedia
Veacurilor, p. viii.
***
25
Sabatul din 19 Decembrie, 2015

TEMPLUL LUI DUMNEZEU
“Trupurile noastre sunt proprietatea cumpărată a lui Hristos şi noi nu
avem libertatea de a face cu ele ce ne place. Omul a făcut lucrul acesta.
El şi-a tratat corpul ca şi cum legile lui nu ar prevedea nici o
pedeapsă…. Din pricină că omul a păcătuit împotriva corpului său şi şia stricat căile, Dumnezeu este dezonorat.” –Dietă şi Hrană, 18.
“Când oamenii fac orice lucru care le iroseşte vitalitatea sau întunecă
intelectul fără a fi necesar, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu; ei nu-L
slăvesc în trupul şi duhul lor, care sunt ale Lui.” –TemperanŃa Creştină
şi Igiena Biblică, p. 8.
Trupul – templul Duhului Sfânt
1. Cum descrie Cuvântul Domnului trupul? De aceea, ce trebuie să
facem cu trupul, sufletul şi duhul nostru? 1 Corinteni 6:19,20,
Romani 14:7,8.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Noi nu suntem ai noştri. Noi am fost cumpăraŃi cu un preŃ scump,
chiar cu suferinŃele şi moartea Fiului lui Dumnezeu. Dacă am putea
înŃelege acest lucru şi dacă ne-am da pe deplin seama de el, am simŃi că
asupra noastră apasă o mare responsabilitate, aceea de a ne păstra în cea
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mai bună stare de sănătate, pentru ca să-I putem aduce lui Dumnezeu o
slujire desăvârşită. Dar, dacă urmăm pe o cale pe care vitalitatea noastră
se cheltuieşte, puterea noastră descreşte sau întunecă intelectul,
păcătuim faŃă de Dumnezeu. Urmând pe această cale, noi nu-L slăvim
pe El în trupul şi duhul nostru, care sunt ale Lui, ci comitem o mare
greşeală în faŃa Lui.” –Mărturii, vol. 2, 354.
Hrana din Eden şi în pustie
2. Ce hrană le-a dat Domnul lui Adam şi Eva în Eden? Ce a dat
poporului Său să mănânce pe drumul spre Canaan? Geneza 1:29,
Exodul 16:4,35.
………………………………………………………………………………………………

“Alegând hrana omului în Eden, Domnul a arătat care era cea mai bună
dietă; în alegerea făcută pentru Israel, El a dat aceeaşi lecŃie….
“Când i-a condus pe copiii lui Israel afară din Egipt, Dumnezeu avea ca
scop stabilirea lor în Ńara Canaanului ca un popor curat, fericit şi
sănătos. Să aruncăm o privire asupra mijloacelor prin care El dorea să
realizeze acest lucru. I-a supus la un program de disciplină care, dacă ar
fi fost urmat cu o inimă voioasă, ar fi avut ca rezultat binele, atât al lor,
cât şi al urmaşilor lor. Într-o mare măsură, a îndepărtat de la ei
mâncarea cu carne. Acceptase ca aceştia să aibă carne ca răspuns la
cererile lor zgomotoase, chiar înainte de a ajunge la Sinai, însă aceasta a
fost dată numai pentru o zi. Dumnezeu ar fi putut să le dea carne tot atât
de uşor cum le dădea mană, însă restricŃia care a fost pusă asupra
poporului a fost pentru binele lor. A fost scopul Său acela de a le da
hrană potrivită pentru nevoile lor decât acea dietă aducătoare de stări
febrile, inflamatorii, dietă cu care mulŃi dintre ei erau obişnuiŃi din
Egipt. Apetitul stricat urma să fie adus într-o stare mai sănătoasă pentru
ca ei să se poată bucura de hrana furnizată de la început pentru om roadele pământului, pe care Dumnezeu le-a dat lui Adam şi Evei în
Eden.” –Dietă şi Hrană, pp. 374, 377, 378.
Hrana de pe noul pământ
3. Ce va creşte pe Noul Pământ pentru a asigura hrana şi sănătatea
copiilor Împăratului? Păstrând în minte atât trecutul, cât şi
viitorul, ce trebuie să facă poporul lui Dumnezeu astăzi pentru a-şi
păstra sănătatea cât mai bine? Isaia 65:21, Ezechiel 47:12.
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Acolo se va trăi viaŃa din Eden, viaŃa din grădină şi de pe câmp. [Citat:
Isaia 65:21,22.].” –EducaŃia, p. 303.
“Poporul lui Dumnezeu, care se pregăteşte să devină sfânt, curat şi
desăvârşit, pentru a putea face cunoştinŃă cu societatea îngerilor cereşti,
va continua, oare, să ia viaŃa creaturilor lui Dumnezeu spre a se hrăni cu
carnea lor, ca fiind un deliciu? Din cele ce mi-a arătat Domnul, această
stare de lucruri se va schimba şi poporul ales al lui Dumnezeu va
practica cumpătarea în toate lucrurile.” –2T, p. 63.
“Cei care au primit instrucŃiuni privind relele care rezultă din folosirea
alimentelor din carne, a ceaiului şi cafelei şi a preparatelor bogate şi
nesănătoase şi care sunt hotărâŃi să facă un legământ cu Dumnezeu prin
jertfă nu vor continua să-şi îngăduie apetitul pentru o mâncare despre
care ştiu că este nesănătoasă. Dumnezeu cere ca pofta să fie curăŃită şi
ca tăgăduirea de sine să fie practicată în privinŃa acelor lucruri care nu
sunt bune. Aceasta este o lucrare ce trebuie înfăptuită înainte ca poporul
Său să poată sta înaintea Lui ca un popor ce a atins desăvârşirea.” –
Dietă şi Hrană, p. 36.
Modestie şi decenŃă în aspectul exterior
4. Pentru că trupurile noastre sunt temple ale lui Dumnezeu, cum
trebuie să arate aparenŃa exterioară şi vieŃile noastre spre slava
Creatorului divin? 1 Timotei 2:9,10, 1 Petru 3:2-4.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“ÎmbrăcaŃi-vă aşa cum ar trebui să se îmbrace creştinii: simplu, modest
şi cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care mărturisesc că sunt
evlavioase.” –Îndrumarea Copilului, p. 421.
“ÎnvăŃătura se aplică credincioşilor din toate veacurile. "După roadele
lor îi veŃi cunoaşte" (Mat. 7,20). Podoaba unui duh blând şi liniştit este
nespus de preŃioasă. În viaŃa adevăratului creştin, împodobirea
exterioară este totdeauna în armonie cu pacea şi sfinŃenia lăuntrică.
"Dacă voieşte cineva să vină după Mine", spunea Hristos, "să se lepede
de sine, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze" (Mat. 16,24). Lepădarea şi
sacrificiul de sine vor caracteriza viaŃa creştinului. Dovada că gustul
este convertit se va vedea în îmbrăcămintea tuturor acelora care merg pe
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calea rânduită pentru cei răscumpăraŃi ai Domnului.” –Istoria Faptelor
Apostolilor, p. 523.
ImportanŃa cumpătării
5. Ce echilibru trebuie să menŃinem, fără a Ńine seama de ideile şi
practicile societăŃii? Care trebuie să fie scopul nostru în mâncare,
băutură, îmbrăcăminte, vorbire şi tot ceea ce facem? 2 Petru 1:6,
Galateni 5:22,23, 1 Corinteni 10:31-33.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Puterea ispitei de a ne îngădui apetitul poate fi evaluată numai după
chinul de nespus al Răscumpărătorului nostru în timpul acelui post lung
din pustie. El ştia că satisfacerea unui apetit pervertit avea să amorŃească
într-atât receptivitatea omului, încât lucrurile sacre nu mai puteau fi
deosebite. Adam a căzut prin îngăduirea apetitului; Hristos a biruit prin
tăgăduirea apetitului. Şi singura noastră speranŃă de a recâştiga Edenul
este printr-un autocontrol ferm. Dacă puterea apetitului satisfăcut apăsa
cu atâta putere asupra neamului omenesc încât, pentru a-i frânge
strânsoarea, Fiul divin al lui Dumnezeu, în locul omului, a fost nevoit să
rabde un post de aproape şase săptămâni, ce lucrare stă înaintea
creştinului! Cu toate acestea, oricât de mare ar fi lupta, el poate birui.
Cu ajutorul acelei puteri divine care a învins cele mai arzătoare ispite pe
care le-a putut inventa Satana, şi el poate avea un succes total în
războiul pe care-l duce împotriva răului şi, la sfârşit, va putea să poarte
cununa celui biruitor în ÎmpărăŃia lui Dumnezeu.” –Dietă şi Hrană, 167.
Păstrarea trupului şi a minŃii sfinte
6. În timpul slujirii Sale, Isus a curăŃit templul de două ori, cu toate
că urma să fie distrus. Astăzi, templul lui Dumnezeu pe pământ este
trupul fiecăruia. Ce trebuie să facem pentru a păstra curate
trupurile noastre? 2 Corinteni 7:1, 1 Tesaloniceni 5:23,24.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Aceasta este adevărata sfinŃire. Nu este doar o teorie, o emoŃie sau o
alcătuire de cuvinte, ci un principiu viu, activ, care intră în viaŃa de
fiecare zi. Acesta presupune ca obiceiurile noastre de a mânca, de a bea
şi de a ne îmbrăca să fie de aşa natură, încât să asigure păstrarea
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sănătăŃii fizice, mintale şi morale, pentru a putea aduce trupurile noastre
înaintea Domnului - nu ca jertfă stricată de obiceiuri greşite, ci - "ca o
jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu".” –Dietă şi Hrană, p. 165.
Sănătatea şi binecuvântarea
7. Dacă dorim binecuvântarea Domnului, care va fi scopul vieŃii
noastre? Care va fi rezultatul imediat dacă urmăm cu bucurie
lumina cerească şi ascultăm vocea Maestrului? 2 Corinteni 5:15,
Exodul 15:26, Proverbele 4:18,22.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Dumnezeu dorea să facă din poporul Său, Israel, o pricină de slavă şi
de laudă. Lor le-a fost dată plinătatea binecuvântărilor spirituale.
Dumnezeu n-a reŃinut de la ei nimic care să-i ajute la formarea
caracterului, care să-i facă reprezentanŃi ai Săi.” –Parabolele Domnului
Hristos, p. 288.
“Ascultarea de Legea lui Dumnezeu i-ar fi dus la o uimitoare
prosperitate în comparaŃie cu naŃiunile pământului. El, care putea să le
dea înŃelepciune şi iscusinŃă în toate lucrările dificile, putea fi, în
continuare, ÎnvăŃătorul lor şi putea să-i înnobileze, să-i înalŃe prin
ascultarea de Legea Sa. Dacă rămâneau ascultători, ei ar fi fost ocrotiŃi
de bolile ce bântuiau în celelalte naŃiuni şi ar fi fost binecuvântaŃi cu o
deosebită vigoare intelectuală. Slava lui Dumnezeu, maiestatea şi
puterea Sa, aveau să fie descoperite în întreaga lor prosperitate. Ei aveau
să fie o împărăŃie de preoŃi şi conducători. Dumnezeu le-a dat tot ceea
ce le era necesar pentru a ajunge naŃiunea cea mai mare de pe pământ.”
–Parabolele Domnului Hristos, p. 288.
Pentru studiu adiŃional:
Apocalipsa 22:2; 1 Petru 4:2; Romani 14:7, 8
“Surorile noastre să se îmbrace simplu, aşa cum fac multe, având
hainele dintr-un material bun, durabil, adecvat cu timpurile acestea. Nu
lăsaŃi ca subiectul îmbrăcămintei să vă umple mintea. Surorile noastre ar
trebui să se îmbrace cu simplitate, în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială.
DaŃi lumii o pildă vie a împodobirii lăuntrice cu harul lui Dumnezeu.” –
Îndrumarea Copilului, p. 414. .
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“Adam şi Eva au căzut din cauza unui apetit nestăpânit. Hristos a venit
şi a rezistat înaintea celei mai grozave ispite a lui Satana şi pentru
neamul omenesc a biruit pofta, arătând că omul poate birui. Tot aşa cum
Adam a căzut din pricina poftei şi a pierdut Edenul cel binecuvântat,
copiii lui Adam pot birui apetitul prin Hristos şi recâştiga Edenul prin
cumpătare în toate lucrurile.” –Dietă şi Hrană, p. 70.
***
26
Sabatul din 26 Decembrie, 2015

CREŞTINUL ŞI GUVERNUL
“În Numele Domnului, noi trebuie să mergem mai departe, desfăşurând
steagul Lui, apărând Cuvântul Lui. Când autorităŃile ne poruncesc să nu
facem lucrul acesta; când ne interzic să vestim poruncile lui Dumnezeu
şi credinŃa lui Isus, atunci este de datoria noastră să spunem aşa cum au
spus apostolii: "JudecaŃi voi dacă este drept să ascultăm mai mult de voi
decât de Dumnezeu; căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut
şi am auzit" (Faptele Ap. 4,19-20).” –Mărturii, vol. 6, p. 395.
Originea şi funcŃia guvernului
1. Ce ni se scrie despre originea şi existenŃa guvernelor? Care este
scopul lor atât timp cât rămân în limita dată lor de Dumnezeu?
Romani 13:1,3,4.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“De aceea, cine trebuie considerat Conducătorul naŃiunilor? Domnul
Dumnezeu cel Atotputernic. ToŃi împăraŃii, conducătorii şi naŃiunile
sunt ale Lui, sub conducerea şi împărăŃia Sa.” –Comentariile Biblice
AZŞ, vol. 6, p. 1081.
“Conducătorii sunt servii lui Dumnezeu, ei trebuie să slujească ca
învăŃăcei ai Lui. Este foarte bine ca ei să urmeze cu credincioşie un clar
„Aşa zice Domnul,” păzind căile Domului pentru a face judecată şi
dreptate. Ei trebuie să îşi folosească puterea fără părtinire şi ipocrizie, să
refuze să fie cumpărat sau vândut, să dispreŃuiască mita şi să stea în
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independenŃă şi demnitate morală înaintea lui Dumnezeu. Ei nu trebuie
să încuviinŃeze vreun act de necinste sau nedreptate. Ei nu trebuie să
facă nimic josnic, nedrept, nici să susŃină pe cineva în fapte de
opresiune. Conducătorii înŃelepŃi nu vor permite ca oamenii să fie
apăsaŃi de invidia şi răutatea celor care dispreŃuiesc legea lui
Dumnezeu…. ToŃi trebuie să privească spre veşnicie şi să nu facă nimic
ce nu poate fi aprobat de Dumnezeu în judecata din curŃile cereşti.” –
CBAZŞ, vol. 6, 1081.
2. Care este datoria noastră faŃă de fiecare autoritate
guvernamentală când promovează binele şi pedepsesc răul? Când
îşi duce la îndeplinire mandatul legal, există vreun motiv pentru a
pune la îndoială autoritatea sa? 1 Petru 2:13-15.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Am văzut că de fiecare dată este de datoria noastră să ne supunem
legilor Ńării noastre, atâta timp cât nu intră în conflict cu legea mai înaltă
pe care Dumnezeu a rostit-o cu glas tare pe Sinai şi apoi a săpat-o în
piatră cu Însuşi degetul Lui. "Voi pune legile Mele în mintea lor şi le
voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul
Meu"(Evrei 8,10). Cel care are Legea lui Dumnezeu scrisă în inima lui
va asculta mai degrabă de Dumnezeu decât de oameni şi nu va da
ascultare oamenilor pentru a devia câtuşi de puŃin de la porunca lui
Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu, învăŃat prin inspiraŃia adevărului şi
condus printr-o conştiinŃă bună să trăiască prin fiecare cuvânt care vine
de la Dumnezeu, va socoti Legea Sa, scrisă în inimile lor, ca singura
autoritate pe care o pot recunoaşte şi căreia pot consimŃi să i se supună.
ÎnŃelepciunea şi autoritatea Legii divine sunt supreme.” –Mărturii, vol.
1, p. 361.
Nu toate legile şi decretele sunt bune şi drepte
3. Putem spune că toate legile şi hotărârile sunt corecte şi drepte,
având scopul hotărât de a Ńine în frâu răul şi a promova binele?
Care sunt unele exemple ale abuzurilor şi neregulilor
guvernamentale? Exodul 1:8-10,15,16, 1 Samuel 22:11,16.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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“Oamenii lumeşti sunt călăuziŃi de principii lumeşti. Nu se pot aprecia
unul pe altul. Politica lumii şi opinia publică reprezintă principiul de
acŃiune care îi călăuzeşte şi îi conduce să practice facerea de bine de
formă. Însă poporul lui Dumnezeu nu poate fi călăuzit de astfel de
motive. Cuvintele şi poruncile lui Dumnezeu, scrise în suflet, constituie
spirit şi viaŃă şi există putere în ele pentru a produce supunere şi
ascultare.” –Mărturii, vol. 1, p. 361.
Când guvernul îşi depăşeşte atribuŃiile
4. Care principiu trebuie să îl respecte creştinul când există vreun
conflict între Legea lui Dumnezeu şi cerinŃele Cezarului? În timp de
război, poate un creştin să ia arma şi să-l ucidă pe aproapele său
dacă guvernul o cere? Matei 22:15-17,21, Exodul 20:13.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Cuvintele lui Hristos: "DaŃi... lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu"
era o aspră mustrare pentru iudeii intriganŃi. Dacă şi-ar fi împlinit cu
credincioşie datoriile faŃă de Dumnezeu, ei n-ar fi ajuns o naŃiune
lepădată, supusă unei puteri străine. Nici un steag roman n-ar fi fluturat
deasupra Ierusalimului, nici o santinelă romană n-ar fi stat la porŃile lui,
nici un guvernator roman n-ar fi dormit înăuntrul zidurilor lui. NaŃiunea
iudaică plătea pedeapsa îndepărtării de Dumnezeu.
“Când fariseii au auzit răspunsul lui Hristos, "miraŃi de cuvintele
acestea, ei L-au lăsat şi au plecat". El le-a mustrat făŃărnicia şi
îngâmfarea şi, în acelaşi timp, a stabilit un mare principiu, un principiu
care precizează lămurit limitele datoriei omului faŃă de cârmuirea civilă
şi datoriile lui faŃă de Dumnezeu.” –Hristos Lumina Lumii, 602, 603.
5. De exemplu, au îndeplinit servii împăratului Saul porunca sa
nedreaptă şi nelegiuită? Ce poziŃie fermă au luat cei trei tovarăşi ai
lui Daniel când li s-a poruncit să se închine imaginii făcute de regele
Babilonian? 1 Samuel 22:17, Daniel 3:15-18.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“ÎnvăŃaŃi-i pe oameni să se conformeze în toate privinŃele legilor
statului, când pot face lucrul acesta fără a veni în conflict cu Legea lui
Dumnezeu.” –Mărturii, vol. 9, p. 238.
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“Cele Zece Precepte ale lui Iehova constituie temelia tuturor legilor
drepte şi bune. Cei care iubesc poruncile lui Dumnezeu se vor conforma
oricărei legi bune a Ńării. Însă, dacă cerinŃele conducătorilor intră în
conflict cu legile lui Dumnezeu, singura întrebare care trebuie să se
pună este aceasta: Vom asculta noi de Dumnezeu sau de om?” –
Mărturii, vol. 1, pp. 361, 362.
6. Urmând acelaşi principiu de credincioşie faŃă de Dumnezeu, ce
au răspuns ucenicii autorităŃilor Evreieşti când li s-a poruncit să nu
mai predice în numele lui Isus? Faptele Ap. 4:18; 5:28,29.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

“Principiul acesta trebuie să-l Ńinem şi noi cu tărie în zilele noastre.
Stindardul adevărului şi al libertăŃii religioase, Ńinut sus de întemeietorii
bisericii Evangheliei şi de către martorii lui Dumnezeu în decursul
secolelor care s-au scurs de atunci încoace, în această ultimă bătălie, a
fost aşezat în mâinile noastre. Răspunderea pentru acest mare dar stă
asupra acelora pe care Dumnezeu i-a binecuvântat cu o cunoaştere a
Cuvântului Său. Noi trebuie să primim acest cuvânt ca pe o autoritate
supremă. Noi trebuie să recunoaştem autoritatea omenească ca o
orânduire stabilită de Dumnezeu şi să învăŃăm ascultarea de ea ca fiind
o datorie sacră, în cadrul sferei ei legale. Dar, când cerinŃele ei vin în
conflict cu cerinŃele lui Dumnezeu, atunci trebuie să ascultăm mai mult
de Dumnezeu decât de oameni. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie
recunoscut mai presus de toate legiuirile omeneşti. Un "aşa zice
Domnul" nu trebuie dat la o parte pentru un "aşa zice biserica" sau un
"aşa zice statul". Cununa lui Hristos trebuie să fie înălŃată mai presus de
diademele mai marilor pământului.” –Istoria Faptelor Apostolilor, pp.
68, 69.
PerseverenŃa şi coroana vieŃii
7. Ce sacrificiu mare a făcut poporul lui Dumnezeu pentru a fi
credincios până la sfârşit? Ce promisiune este dată tuturor celor care
rabdă împotrivire, persecuŃie sau chiar moarte pentru Domnul?
Apocalipsa 12:11; 2:10.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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“ToŃi cei care vor, pot fi biruitori. Să ne luptăm cu zel să ajungem
standardul pus înaintea noastră. Hristos ne cunoaşte slăbiciunile şi
putem merge zilnic la El pentru ajutor. Nu este necesar să adunăm
putere cu o lună înainte. Noi trebuie să biruim zi de zi.” –Comentariile
Biblice AZŞ, vol. 7. p. 974.
“...Principiile dezvoltării ei (ÎmpărăŃiei Domnului Hristos) sunt
diametral opuse cu acelea care conduc împărăŃiile acestei lumi.
Cârmuirile pământeşti se folosesc de forŃa fizică; ele îşi menŃin
stăpânirea prin războaie; dar întemeietorul împărăŃiei celei noi este
PrinŃul Păcii. Duhul Sfânt înfăŃişează împărăŃiile pământeşti prin
simbolul unor fiare sălbatice de pradă; dar Domnul Hristos este "Mielul
lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii." Ioan 1,29. În planul Său de
guvernare nu există folosirea forŃei brute pentru forŃarea conştiinŃei.
Iudeii aşteptau ca împărăŃia lui Dumnezeu să fie stabilită în acelaşi fel
ca împărăŃiile lumii. Pentru a promova dreptatea, ei făceau apel la
mijloace externe. Ei concepeau metode şi planuri. Dar Domnul Hristos
sădeşte înăuntrul omului un principiu. Sădind adevărul şi neprihănirea,
El combate rătăcirea şi păcatul.” –Parabolele Domnului Hristos, p. 77.
Pentru studiu adiŃional:
Matei 2:16; Matei 5:21, 22; Matei 10:17, 18, 22.
“Puterea lui David era dată de Dumnezeu, iar aceasta doar pentru a fi
exercitată în armonie cu Legea divină. Când el a ordonat lucruri
contrare Legii lui Dumnezeu, ascultarea a devenit un păcat. "Stăpânirile
care sunt au fost rânduite de Dumnezeu" (Rom. 13,1), dar nu înseamnă
să ascultăm de ele împotriva Legii lui Dumnezeu. Apostolul Pavel,
scriind corintenilor, scoate în evidenŃă principiul de care trebuie să fim
călăuziŃi. El zice: "CălcaŃi pe urmele mele, întrucât şi eu calc pe urmele
lui Hristos" (1 Cor. 11,1).” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 719.
***
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RAPORTUL MISIONAR PENTRU
PĂZITORUL SABATULUI
A se citi în Sabatul din 26 Decembrie, 2015
Colecta Specială a Şcolii de Sabat se va strânge în
Sabatul din 2 Ianuarie, 2016
O chemare de a sprijini Lucrarea de PublicaŃii
PublicaŃiile scoase din tiparniŃele noastre au rostul de a pregăti un
popor care să-L întâmpine pe Dumnezeu. În toată lumea ele trebuie să
îndeplinească aceeaşi lucrare pe care a făcut-o Ioan Botezătorul pentru
naŃiunea iudaică. Prin solii mişcătoare de avertizare, profetul lui
Dumnezeu i-a trezit pe oameni din visul lor lumesc. Prin el Dumnezeu a
chemat la pocăinŃă pe Israelul apostaziat. Prin prezentarea adevărului el
a dat în vileag rătăcirile populare. În contrast cu teoriile false ale
timpului, adevărul din învăŃăturile lui apărea ca o certitudine veşnică.
"PocăiŃi-vă, căci ÎmpărăŃia cerurilor este aproape", era solia lui Ioan
(Mat. 3,2). Exact aceeaşi solie, prin publicaŃiile ieşite din tiparniŃele
noastre, urmează să fie prezentată lumii de astăzi.
ProfeŃia pe care a împlinit-o misiunea lui Ioan schiŃează lucrarea
noastră: "PregătiŃi calea Domnului, neteziŃi-i cărările" (Mat. 3,2.3).
După cum Ioan a pregătit calea pentru prima venire a Mântuitorului, tot
la fel urmează să pregătim calea pentru a doua venire a Mântuitorului.
Casele noastre de editură trebuie să înalŃe cerinŃele Legii lui Dumnezeu
călcate în picioare. Stând înaintea lumii ca reformatori, ele trebuie să
arate că Legea lui Dumnezeu este temelia oricărei reforme durabile. În
linii clare şi distincte, ele trebuie să prezinte necesitatea ascultării de
toate poruncile Sale. Mânate de dragostea lui Hristos, ele trebuie să
conlucreze cu El, refăcând locurile pustii şi înălŃând iarăşi temeliile
străbune. Ele trebuie să stea ca dregători de spărturi, reconstructori ai
căilor pentru a face Ńara bună de locuit. Prin mărturia lor, Sabatul
poruncii a patra trebuie să stea ca o mărturie, ca un veşnic monument de
aducere aminte a lui de Dumnezeu, pentru a atrage atenŃia şi a trezi
cercetarea care să îndrume mintea oamenilor la Creatorul lor.
Să nu se uite niciodată că instituŃiile acestea trebuie să conlucreze
cu slujitorii Evangheliei, delegaŃi ai cerului. Ele fac parte din grupul
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instrumentelor reprezentate prin îngerul care zboară "prin mijlocul
cerului, cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor
pământului, oricărui neam, oricărei seminŃii, oricărei limbi şi oricărui
norod, zicând cu glas tare: 'TemeŃi-vă de Dumnezeu, şi daŃi-I slavă, căci
a venit ceasul judecăŃii Lui'" (Apoc. 14,6.7).
De la ele trebuie să pornească teribila denunŃare: "A căzut, a căzut
Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul
mâniei curviei ei!" (Apoc. 14,8).
Ele sunt reprezentate prin îngerul al treilea care a urmat "zicând cu
glas tare: 'Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul
ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui
Dumnezeu'"(Apoc. 14,8.9).
Iar într-o mare măsură, prin casele noastre de editură urmează să se
realizeze lucrarea celuilalt înger care se coboară din cer cu o putere
mare şi care luminează pământul cu slava lui.
Solemnă este răspunderea care zace asupra caselor noastre de
editură. Aceia care conduc aceste instituŃii, aceia care editează revistele
şi pregătesc cărŃile stând în lumina planului lui Dumnezeu şi care sunt
chemaŃi să dea lumii avertizarea, sunt socotiŃi de Dumnezeu
răspunzători de sufletele semenilor lor. Şi lor, ca şi slujitorilor
Cuvântului, li se aplică solia dată de Dumnezeu profetului Său din
vechime: "Fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie
să asculŃi Cuvântul care iese din gura Mea şi să-i înştiinŃezi din partea
Mea. Când zic celui rău: 'Răule, vei muri negreşit!' şi tu nu-i spui, ca săl întorci de la calea lui cea rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar
sângele lui îl voi cere din mâna ta." (Ezechiel 33:7, 8.)
Niciodată solia aceasta nu s-a aplicat cu o mai mare putere ca
astăzi….
Fiecărei fiinŃe omeneşti din lumea întreagă care vrea să ia aminte,
noi trebuie să-i explicăm principiile în dezbatere în marea luptă principii de care depinde destinul veşnic al sufletului. Noi trebuie să
punem oamenilor de pretutindeni următoarea întrebare: "Îl urmaŃi voi pe
marele apostat în neascultare de Legea lui Dumnezeu, sau Îl urmaŃi pe
Fiul lui Dumnezeu, care a declarat: Eu am Ńinut poruncile Tatălui Meu?”
Aceasta e lucrarea care ne stă în faŃă; în acest scop au fost înfiinŃate
casele noastre de editură; aceasta e lucrarea pe care Dumnezeu o
aşteaptă din partea lor….
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Nu încurajaŃi criticarea şi plângerile. De pe buzele voastre să nu
pornească murmure sau plângeri; aduceŃi-vă aminte că îngerii aud
cuvintele acestea. ToŃi trebuie făcuŃi să înŃeleagă că aceste instituŃii sunt
rânduite de Dumnezeu. Aceia care le discreditează pentru a-şi servi
propriul lor scop urmează să dea socoteală lui Dumnezeu. El vrea ca tot
ce e în legătură cu lucrarea Sa să fie tratat ca fiind ceva sacru….
Dumnezeu doreşte ca noi să cultivăm mai mult rugăciunea şi mai
puŃin vorbăria.
FraŃilor şi surorilor, Domnul va fi plăcut impresionat dacă veŃi
acŃiona din inimă la susŃinerea instituŃiei editurii prin rugăciunile şi
mijloacele voastre. RugaŃi-vă în fiecare dimineaŃă şi în fiecare seară ca
ea să poată primi cea mai bogată binecuvântare a lui Dumnezeu. – 7T,
139-142, 182, 183.
Ellen G. White
Darurile strânse în Sabatul viitor vor ajuta la publicare revistei
Păzitorul Sabatului. Pe lângă rugăciunile şi darurile voastre vă rugăm să
ne transmiteŃi şi sugestii, articole spirituale, ştiri şi experienŃe personale.
Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toŃi în slujba Sa.
– Larry Watts
Responsabilul Departamentului de PublicaŃii
al ConferinŃei Generale
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DEVOłIONAL

BIRUIEŞTE RĂUL PRIN BINE.
Cu versete biblice,
un gând inspirat al Spiritului Profetic
şi „Biblia la rând.”
(plan de citire a Bibliei într-un an)
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IULIE
1 Iulie, Ioan 4:10,11, Biblia la rând: 2 Regi 15-17,
Iubirea profundă a lui Ioan pentru Hristos era ceea ce îl făcea totdeauna
să dorească să fie cât mai aproape de El. Mântuitorul îi iubea pe toŃi cei
doisprezece, dar Ioan era spiritul cel mai primitor. El era mai tânăr decât
ceilalŃi şi, cu o încredere mult mai mare ca aceea a unui copil, şi-a
deschis inima lui Isus. În felul acesta, a ajuns să fie cel mai iubit de
Hristos, şi prin el au fost vestite oamenilor cele mai profunde învăŃături
spirituale ale Mântuitorului. – Faptele apostolilor, pag. 545
2 Iulie, 1 Ioan 3: 1,2, Biblia la rând: Osea 1-4,
Isus îi iubeşte pe aceia care Îl reprezintă pe Tatăl, şi Ioan putea vorbi
despre iubirea Tatălui, aşa cum nu o putea face nici unul dintre ceilalŃi
apostoli. El a descoperit semenilor săi ceea ce simŃea în propriul său
suflet, reprezentând în caracterul său atributele lui Dumnezeu. Slava
Domnului era arătată pe faŃa lui. De pe faŃa sa, frumuseŃea sfinŃeniei
care îl transformase strălucea cu o strălucire asemănătoare celei a lui
Hristos. În adorare şi iubire, el L-a privit pe Mântuitorul până ce
asemănarea cu Hristos şi părtăşia cu El au devenit singura lui dorinŃă,
iar în caracterul său s-a reflectat caracterul ÎnvăŃătorului său. – Faptele
apostolilor, pag. 545
3 Iulie, 1 Ioan 3:15, Biblia la rând: Osea 5-7,
După coborârea Duhului Sfânt, când ucenicii au pornit să vestească un
Mântuitor viu, singura lor dorinŃă era mântuirea sufletelor. Ei se
bucurau de o dulce părtăşie cu sfinŃii. Ei erau blânzi, cu judecată, plini
de abnegaŃie, gata să facă orice sacrificiu pentru cauza adevărului. În
zilnica lor părtăşie unii cu alŃii, ei au dat pe faŃă iubirea pe care Hristos
le-o recomandase. Prin cuvinte şi fapte neegoiste, ei se străduiau să
aprindă această iubire şi în inimile altora…. Credincioşii urmau să
cultive mereu o asemenea iubire. – Faptele apostolilor, pag. 547
4 Iulie, Ioan 13: 3,4, Biblia la rând: Osea 8-10,
Atunci când fuseseră rostite aceste cuvinte, ucenicii nu le-au putut
înŃelege; dar, după ce fuseseră martori la suferinŃele lui Hristos, după
răstignirea, învierea şi înălŃarea Lui la cer şi după coborârea Duhului
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Sfânt peste ei, în Ziua Cincizecimii, ei au avut o înŃelegere mai clară a
iubirii lui Dumnezeu şi a naturii acelei iubiri pe care ei trebuia să o aibă
unul faŃă de altul. Atunci, Ioan a putut să spună conlucrătorilor săi
apostoli: – Faptele apostolilor, pag. 547
5 Iulie, Matei 5:16, Biblia la rând: Osea 11-14,
În acelaşi fel, ucenicii lui Hristos sunt aşezaŃi ca purtători de lumină pe
calea spre ceruri. Prin ei, îndurarea şi bunătatea Tatălui sunt înfăŃişate
înaintea lumii cufundate în întunericul înŃelegerii greşite a lui
Dumnezeu. Văzând faptele lor bune, ceilalŃi ajung să-L mărească pe
Tatăl de sus, deoarece este evident că există un Dumnezeu pe tronul
universului, al cărui caracter este vrednic de laudă şi de a fi imitat.
Dragostea divină, care străluceşte în inimă, şi armonia creştină
manifestată în viaŃă sunt ca un crâmpei de cer oferit oamenilor de pe
pământ, pentru ca ei să-i poată aprecia desăvârşirea. În felul acesta,
oamenii ajung să creadă „dragostea pe care o are Dumnezeu faŃă de noi”
(1 Ioan 4,16). În felul acesta, inimile care altădată erau păcătoase şi
stricate sunt curăŃite şi transformate, ca ei să se poată înfăŃişa „fără
prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale” (Iuda 24). – Cugetări de
pe Muntele Fericirilor, pag. 41, 42
6 Iulie, Efeseni 2:4-6, Biblia la rând: 2 Regi 18-19,
Ar trebuie să medităm cu seriozitate şi în mod continuu la desăvârşirea
caracterului lui Isus Hristos, ca să le împărtăşim altora binecuvântările
Sale şi să îi ajutăm pe oameni să meargă pe urmele Sale. – Signs of the
Times, 10 iulie 1893
7 Iulie, Evrei 11:5, Biblia la rând: Isaia 1-3,
Timp de trei sute de ani, Enoh căutase curăŃia de inimă, spre a putea fi
în armonie cu cerul. Timp de trei secole, el umblase cu Dumnezeu. Zi
de zi, tânjise după o relaŃie mai strânsă; comuniunea devenise din ce în
ce mai apropiată, până ce Dumnezeu l-a luat la Sine. El se aflase pe
pragul lumii veşnice, la numai un pas de Ńara celor fericiŃi; şi acum,
porŃile se deschideau, umblarea cu Dumnezeu, atât de îndelung exersată
pe pământ, continua, şi el a trecut prin porŃile CetăŃii Sfinte – primul
dintre oameni care a intrat acolo. …
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La o astfel de comuniune ne cheamă Dumnezeu. SfinŃenia de caracter a
celor răscumpăraŃi dintre oameni la a doua venire a Domnului trebuie să
fie ca aceea a lui Enoh. – Mărturii, vol. 8, pag. 331
8 Iulie, Luca 17:26,27, Biblia la rând: Isaia 4-6,
Oamenii din generaŃia aceea nu erau idolatri păgâni, în cel mai deplin
sens al termenului. MulŃi dintre ei Îl cunoşteau, într-o anumită măsură,
pe Dumnezeu şi Legea Sa, însă ei nu numai că au respins personal solia
predicatorului credincios al neprihănirii, ci şi-au folosit influenŃa ca să-i
împiedice şi pe alŃii să asculte de Dumnezeu. Pentru fiecare soseşte o zi
a încercării şi a încrederii. GeneraŃia aceea a beneficiat de o zi de
oportunităŃi şi de privilegii în perioada în care Noe rostea cuvântul de
avertizare despre distrugerea iminentă; însă ei şi-au supus mintea sub
controlul lui Satana şi nu sub controlul lui Dumnezeu, iar el i-a amăgit,
la fel cum i-a amăgit pe primii noştri părinŃi. El le-a pus înainte
întunericul şi minciuna, în locul luminii şi adevărului; iar ei au acceptat
argumentele lui false şi minciunile lui, pentru că li se păreau acceptabile
şi în armonie cu viaŃa lor coruptă, în timp ce au respins ca pe o
înşelăciune adevărul care ar fi putut să îi salveze. MulŃi oameni nu s-au
aflat de partea adevărului. – Signs of the Times, 1 aprilie 1886
9 Iulie, Geneza 6:6-8, Biblia la rând: Isaia 7-9,
Solia pe care o predica era pentru Noe o realitate. În mijlocul
batjocurilor şi glumelor răutăcioase ale lumii, el a fost un martor
neînduplecat al lui Dumnezeu. Smerenia şi neprihănirea lui străluceau în
contrast cu ticăloşiile, intrigile şi violenŃa, practicate continuu în jurul
lui. Cuvintele lui erau însoŃite de putere, căci era glasul lui Dumnezeu
adresat omului prin intermediul slujitorului Lui. RelaŃia cu Dumnezeu la întărit cu forŃa puterii infinite şi, timp de o sută douăzeci de ani, glasul
lui solemn de avertizare a ajuns la urechile oamenilor din generaŃia
aceea, vorbindu-le despre nişte evenimente care, după înŃelepciunea
omenească, păreau imposibile. Unii au avut o convingere profundă şi ar
fi luat seama la cuvintele de avertizare, însă erau atât de mulŃi oameni
care glumeau şi ridiculizau, încât s-au alăturat şi ei acestui spirit, s-au
împotrivit invitaŃiilor îndurării, au refuzat să se schimbe şi, nu după
mult timp, s-au numărat printre cei mai curajoşi şi mai sfidători
batjocoritori; căci nici un om nu este atât de pierdut şi nu se afundă atât
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de mult în păcat, precum cel care a avut odată lumina, dar care s-a
împotrivit Duhului lui Dumnezeu care încerca să îl convingă. …Cât de
simplă şi de copilărească era credinŃa lui Noe, în mijlocul lumii
batjocoritoare. … El a arătat lumii cum trebuie să crezi întocmai ce a
spus Domnul. – Signs of the Times, 1 aprilie 1886
10 Iulie, Geneza 6:22, Biblia la rând: Isaia 10-12,
Noe nu a amestecat înşelăciunile dulci şi plăcute ale lui Satana cu
mesajul lui. El nu era de acord cu simŃământul multor oameni din
vremea lui, care declarau că Dumnezeu este prea milos ca să facă un
lucru atât de teribil. MulŃi susŃineau că Dumnezeu avea să le acorde
nelegiuiŃilor o a doua perioadă de probă; însă Noe nu le-a dat nici cea
mai slabă speranŃă că aceia care neglijau ocazia prezentă, care
respingeau mesajul prezent, aveau să primească o altă ocazie pentru
mântuire. … El cunoştea puterea lui Dumnezeu şi a înŃeles că
Dumnezeu avea să-Şi împlinească cuvântul. Teama lui de Dumnezeu nu
l-a despărŃit de El, ci l-a apropiat mai mult de El şi l-a determinat să îşi
reverse sufletul în rugăciuni stăruitoare. – Signs of the Times, 18 aprilie
1895
11 Iulie, Geneza 12:1,2, Biblia la rând: Isaia 13-15
Ascultarea plină de încredere a lui Avraam reprezintă unul dintre cele
mai remarcabile exemple de credinŃă şi de încredere în Dumnezeu din
Raportul Sacru. Numai cu făgăduinŃa simplă că urmaşii lui aveau să ia
în stăpânire Canaanul, fără nici cea mai mică dovadă vizibilă, el a pornit
într-acolo unde avea să-l conducă Dumnezeu, conformându-se pe deplin
şi cu sinceritate condiŃiilor puse de El, încrezător că Domnul avea să-Şi
împlinească cu credincioşie cuvântul. Patriarhul a mers oriunde i-a
arătat Dumnezeu că era datoria lui să meargă; el a trecut fără teamă prin
pustiuri; a mers printre naŃiunile idolatre, cu un singur gând:
„Dumnezeu a vorbit; eu ascult de glasul Lui; El mă va călăuzi şi mă va
ocroti”.
Mesagerii lui Dumnezeu de astăzi au nevoie exact de credinŃa şi de
încrederea pe care le-a avut Avraam. Dar mulŃi dintre cei pe care
Domnul i-ar putea folosi nu vor să înainteze, să asculte şi să se supună
Glasului care este mai presus de toate celelalte glasuri. … Domnul ar
face mult mai mult pentru slujitorii Săi, dacă ei ar fi pe deplin consacraŃi
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Lui, preŃuind slujirea Lui mai mult decât legăturile de rudenie şi decât
toate celelalte relaŃii pământeşti. – Mărturii, vol. 4, pag. 523, 524
12 Iulie, Geneza 22:2, Biblia la rând: Isaia 16-18
Avraam i-a lăsat pe slujitori pe cale şi le-a propus să meargă singur cu
fiul lui, ca să se închine la o oarecare depărtare de ei… Acest tată serios,
iubitor şi suferind mergea înainte cu hotărâre, alături de fiul lui. Când au
ajuns la locul pe care i-l arătase Dumnezeu, Avraam a construit acolo un
altar, a aşezat lemnele în ordine, gata pentru jertfă, şi apoi i-a spus lui
Isaac despre porunca lui Dumnezeu de a-l aduce ca ardere de tot. I-a
repetat făgăduinŃa pe care i-o făcuse Dumnezeu de câteva ori, şi anume
că prin Isaac avea să devină un neam mare şi că, prin ascultarea poruncii
Domnului de a-l jertfi, Dumnezeu Îşi va împlini făgăduinŃa. …
Isaac a crezut în Dumnezeu. … După ce l-a îmbrăŃişat cu dragoste pe
tatăl lui, s-a lăsat legat şi aşezat pe lemne. Iar când mâna tatălui s-a
ridicat ca să-l jertfească pe fiu, un înger al lui Dumnezeu, care văzuse
toată credincioşia lui Avraam…, l-a strigat din cer şi a zis: „Avraame!
… Să nu pui mâna pe băiat… căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu,
întrucât n-ai cruŃat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine”. –
Istoria mântuirii, pag. 80-82
13 Iulie, Geneza 50:19,20, Biblia la rând: Isaia 19-21
Atunci, gândurile i s-au îndreptat spre Dumnezeul tatălui său. În
copilărie, el fusese învăŃat să-L iubească şi să se teamă de El. Adesea, în
cortul tatălui său, el ascultase istorisirea viziunii pe care o avusese
Iacov, pe când fugise departe de casă. I se povestise despre făgăduinŃele
făcute de Dumnezeu lui Iacov şi despre modul în care acestea se
împliniseră – cum, atunci când a fost nevoie, îngerii lui Dumnezeu au
venit să-l înveŃe, să-l mângâie şi să-l ocrotească. El aflase despre
dragostea lui Dumnezeu, manifestată în faptul că a dat oamenilor un
Răscumpărător. Toate aceste lecŃii preŃioase îi veneau acum cu putere în
minte. Iosif credea că Dumnezeul părinŃilor lui va fi şi Dumnezeul lui.
Atunci şi acolo, el s-a consacrat pe deplin Domnului şi s-a rugat ca
Păzitorul lui Israel să fie cu el în Ńara exilului său. Sufletul său a tresăltat
de bucurie când a luat hotărârea supremă de a se dovedi credincios faŃă
de Dumnezeu – de a se comporta în toate împrejurările aşa cum se
cuvine unui supus al Împăratului cerului. El avea să-I slujească
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Domnului cu o inimă neîmpărŃită. … ExperienŃa unei singure zile a fost
punctul de cotitură din viaŃa lui Iosif. Nenorocirea ei teribilă l-a
schimbat dintr-un copil răsfăŃat, într-un bărbat serios, curajos şi stăpân
pe sine. – Patriarhi şi profeŃi, pag. 213, 214
14 Iulie, Evrei 11:24:25, Biblia la rând: Isaia 22-24
Din căminul umil din Gosen, fiul lui Iochebed a ajuns în palatul
faraonilor, sub tutela prinŃesei Egiptului, întâmpinat fiind de aceasta ca
fiu preaiubit. Moise a primit în şcolile Egiptului cea mai înaltă educaŃie
civilă şi militară. De un farmec personal deosebit, nobil în înfăŃişare şi
statură, cu o minte cultivată şi o Ńinută princiară, renumit ca lider
militar, el a devenit mândria naŃiunii. Împăratul Egiptului era, în acelaşi
timp, şi membru al castei preoŃeşti; iar Moise, deşi a refuzat să participe
la închinarea păgână, a fost iniŃiat în toate misterele religiei egiptene.
Întrucât Egiptul mai era încă la data aceea cea mai puternică şi mai
civilizată naŃiune, Moise, ca viitor suveran, era moştenitor al celor mai
înalte onoruri pe care le putea oferi această lume. Dar alegerea lui a fost
una mai nobilă. De dragul onoarei lui Dumnezeu şi al izbăvirii
poporului Său asuprit, Moise a renunŃat la onorurile Egiptului. De
atunci, într-un sens special, Dumnezeu S-a ocupat de educaŃia lui. …
El mai trebuia totuşi să-şi însuşească lecŃia dependenŃei de puterea
divină. … În sălbăticia Madianului, Moise a petrecut patruzeci de ani ca
îngrijitor la oi. …
În mijlocul maiestăŃii solemne din singurătatea munŃilor, Moise era
singur cu Dumnezeu. … Aici, spiritul lui de independenŃă a fost şters cu
desăvârşire. – EducaŃie, pag. 61-63.
15 Iulie, Deuteronomul 3:1-3, Biblia la rând: Isaia 25-27
CredinŃa liniştită a conducătorului le-a inspirat oamenilor încredere în
Dumnezeu. Ei şi-au pus toată încrederea în braŃul Lui atotputernic şi El
nu i-a părăsit. În faŃa Căpeteniei oştirii Domnului nu puteau sta nici
uriaşii cei tari, nici cetăŃile întărite cu ziduri, nici cetele înarmate, nici
întăriturile munŃilor. Domnul conducea oştirea; Domnul l-a lovit pe
vrăjmaş; Domnul a biruit pentru Israel. Împăratul şi oştirea lui uriaşă au
fost nimiciŃi şi israeliŃii au pus curând stăpânire pe toată Ńara. …
Oştile Basanului cedaseră în faŃa puterii tainice, ascunse în stâlpul de
nor. – Patriarhi şi profeŃi, pag. 435-438
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16 Iulie, Judecători 5:7,8, Biblia la rând: Isaia 28-30
IsraeliŃii s-au aşezat într-un loc întărit din munŃi, ca să aştepte o ocazie
prielnică pentru un atac. Încurajat de asigurarea Deborei că zorii zilei
anunŃau în mod vădit biruinŃa, Barac a coborât în fruntea oştirii pe
câmpia deschisă şi a provocat duşmanul cu curaj. Dumnezeul oştirilor a
luptat pentru Israel şi nici iscusinŃa în lupte şi nici superioritatea
numerică şi a înarmării oştirii nu au putut să le stea împotrivă. Oştirile
lui Sisera au intrat în panică. … Numai Dumnezeu putea să îi înfrângă
pe duşmani, iar biruinŃa putea să fie pusă numai pe seama Lui. – Signs
of the Times, 16 iunie 1881
17 Iulie, Judecători 6:14, Biblia la rând: Isaia 31-33
Cei trei sute de bărbaŃi aleşi nu numai că aveau curaj şi stăpânire de
sine, dar erau şi bărbaŃi ai credinŃei. … Dumnezeu putea să-i
călăuzească. …
La miezul nopŃii, când trâmbiŃa lui Ghedeon a dat semnalul, cele trei
cete au sunat din trâmbiŃele lor; apoi, spărgând ulcioarele şi înălŃând
făcliile aprinse, s-au aruncat asupra duşmanului, cu înspăimântătorul
strigăt de război: „Sabia Domnului şi a lui Ghedeon!”… Au căzut nu
mai puŃin de o sută douăzeci de mii de năvălitori. … Cuvintele nu pot
descrie spaima popoarelor înconjurătoare, când au aflat cu ce mijloace
simple au câştigat biruinŃa asupra puterii unui popor războinic şi viteaz.
– Patriarhi şi profeŃi, pag. 546-553
18 Iulie, Judecători 8:3, Biblia la rând: Isaia 34-36
Duhul geloziei ar fi putut să transforme cu uşurinŃă discuŃia într-o ceartă
care ar fi provocat conflicte şi vărsări de sânge, dar răspunsul modest al
lui Ghedeon a potolit mânia bărbaŃilor lui Efraim, care s-au întors în
pace la casele lor. Puternic şi neclintit când era vorba de principii, iar în
război viteaz, Ghedeon a manifestat un spirit de consideraŃie cum
rareori s-a văzut.
În recunoştinŃa lui pentru eliberarea de madianiŃi, poporul i-a propus lui
Ghedeon să-l facă împărat şi tronul să le rămână urmaşilor lui.
Propunerea aceasta era o directă nesocotire a principiului teocraŃiei.
Dumnezeu era Împăratul lui Israel, iar aşezarea pe tron a unui om
însemna respingerea Suveranului divin. Ghedeon a recunoscut acest
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fapt; răspunsul lui a arătat cât de adevărate şi de nobile erau motivaŃiile
lui. El a declarat: „Eu nu voi domni peste voi, nici fiii mei nu vor domni
peste voi, ci Domnul va domni peste voi”. – Patriarhi şi profeŃi, pag.
554, 555
19 Iulie, 1 Samuel 25:23,24, Biblia la rând: Isaia 37-39
„Abigail i-a vorbit lui David cu mult respect, ca şi cum s-ar fi aflat în
faŃa unui monarh încoronat.… Ea a încercat să-i potolească iritarea prin
cuvinte amabile…. Dintr-un spirit cu totul neegoist, ea i-a cerut să o
considere pe ea vinovată de situaŃia aceea şi nu pe soŃul ei sărman şi
greşit. …
Ce spirit a manifestat ea! Abigail a arătat că este devotată casei ei fără
ostentaŃie sau mândrie, ci cu multă înŃelepciune şi dragoste pentru
Dumnezeu. Indiferent de atitudinea soŃului ei, el era totuşi soŃul ei şi ea
i-a explicat conducătorului indignat că purtarea neomenoasă a soŃului ei
nu era nicidecum premeditată şi că nu trebuia considerată un atac la
persoană. – Signs of the Times, 26 octombrie 1888
20 Iulie, 1 Samuel 25:32,33, Biblia la rând: Isaia 40-42
Abigail s-a bucurat că misiunea ei a avut succes şi că a ajutat la
izbăvirea familiei ei de la moarte. David s-a bucurat că, datorită sfatului
ei venit la momentul potrivit, a fost împiedicat să săvârşească fapte de
violenŃă şi de răzbunare. Când a reflectat, şi-a dat seama că ele ar fi fost
nişte fapte reprobabile pentru Israel şi că amintirea lor avea să-i aducă
mereu remuşcările cele mai profunde. A înŃeles că împreună cu oamenii
lui aveau cel mai mare motiv să fie recunoscători.… Când a ajuns la el
vestea despre moartea lui Nabal, David I-a mulŃumit lui Dumnezeu că
S-a ocupat personal de această răzbunare. – Signs of the Times, 26
octombrie 1888
21 Iulie, 2 Samuel 8:15, Biblia la rând: Isaia 43-45
Aceste experienŃe i-au stimulat şi dezvoltat capacitatea de a lucra cu
oamenii, compasiunea faŃă de cei oprimaŃi şi ura faŃă de nedreptate. Dea lungul anilor de aşteptare şi de primejdie, David a învăŃat să-şi
găsească în Dumnezeu liniştea, sprijinul, viaŃa. A învăŃat că putea
ajunge la tron numai prin puterea lui Dumnezeu; că putea să conducă în
mod înŃelept numai prin înŃelepciunea Sa. Numai datorită educaŃiei
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primite în şcoala greutăŃilor şi a suferinŃei a putut David să lase în urmă
acest raport – măcar că după aceea a fost întinat de marele său păcat –
anume că „David a împărăŃit peste Israel şi făcea judecată şi dreptate la
tot poporul lui.” – EducaŃie, pag. 152
22 Iulie, 1 ÎmpăraŃi 3:7-9, Biblia la rând: Isaia 46-48
În anii săi de pe urmă, întorcându-se obosit şi însetat de la puŃurile
crăpate ale pământului, Solomon a venit să bea din izvorul vieŃii. Prin
Duhul InspiraŃiei, el a consemnat istoria anilor pe care i-a irosit,
împreună cu lecŃia lor de avertizare pentru generaŃiile care au urmat. Şi
astfel, deşi roadele aduse de sămânŃa pe care o semănase fuseseră culese
de poporul său sub forma unor recolte ale răului, lucrarea vieŃii lui
Solomon nu a fost cu totul pierdută. În cele din urmă, disciplina
suferinŃei şi-a împlinit lucrarea şi pentru el.
Dar cu asemenea zori, cât de glorios ar fi putut fi miezul zilei vieŃii lui
Solomon, dacă ar fi învăŃat în tinereŃea sa lecŃia pe care alŃii au învăŃat-o
prin suferinŃă! – EducaŃie, pag. 152-154
23 Iulie, 2 ÎmpăraŃi 2:6, Biblia la rând: Isaia 49-51
Pe măsură ce timpul trecea şi Ilie se pregătea pentru luarea la cer, Elisei
se pregătea să devină succesorul acestuia. CredinŃa şi hotărârea lui au
fost din nou puse la încercare. ÎnsoŃindu-l pe Ilie în slujba pe care o
îndeplinea…, era invitat mereu de către profet să se întoarcă. … Ori de
câte ori era invitat să se întoarcă, răspunsul lui era: „Viu este Domnul şi
viu este sufletul tău că nu te voi părăsi” (2 ÎmpăraŃi 2,2). … EducaŃia
timpurie pe care a primit-o Elisei sub călăuzirea lui Dumnezeu l-a
pregătit pentru această lucrare. – EducaŃie, pag. 58-61

24 Iulie, 2 ÎmpăraŃi 5:2,3, Biblia la rând: Isaia 52-54
Ferice de părinŃii a căror viaŃă este o reflectare fidelă a celei divine,
astfel încât făgăduinŃele şi poruncile lui Dumnezeu trezesc în copil
recunoştinŃă şi respect; de părinŃii a căror blândeŃe, dreptate şi îndelungă
răbdare ilustrează pentru copil dragostea, dreptatea şi îndelunga răbdare
a lui Dumnezeu şi care, învăŃându-l pe copil să-i iubească, să se
încreadă în ei şi să-i asculte, îl învaŃă să-L iubească, să se încreadă şi săL asculte pe Tatăl din ceruri. PărinŃii care-i dau copilului un astfel de
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dar l-au înzestrat cu o comoară mai preŃioasă decât bogăŃia tuturor
veacurilor, o comoară care dăinuieşte cât veşnicia. …
Când au educat-o pentru Dumnezeu, părinŃii acelei fete israelite nu-i
cunoşteau viitorul. Dar ei au fost credincioşi însărcinării lor, iar în
căminul comandantului oştirii siriene, copila lor a dat mărturie despre
Dumnezeul pe care învăŃase să-L cinstească. Naaman a auzit de
cuvintele pe care fetiŃa le spusese stăpânei ei şi, primind îngăduinŃă de
la împărat, a plecat să-şi caute vindecarea. – ProfeŃi şi regi, pag. 244246
25 Iulie, Isaia 6:8, Biblia la rând: Isaia 55-57
În timp ce tremura şi în timp ce conştiinŃa îl mustra, din cauza necurăŃiei
lui în prezenŃa acestei slave neasemuite, Isaia spune: „Dar unul dintre
serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l
luase cu cleştele de pe altar. Mi-a atins gura cu el şi a zis: ‚Iată,
atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este
îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit!’ Am auzit glasul Domnului,
întrebând: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?’ Eu am
răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!’” – Review and Herald, 16 octombrie
1888
26 Iulie, 1 Timotei 1:16, Biblia la rând: Isaia 58-60
Marele ÎnvăŃător a venit în lumea noastră ca să fie Căpetenia omenirii,
pentru ca, în felul acesta, să înalŃe şi să sfinŃească omenirea prin
ascultarea Sa sfântă faŃă de toate cerinŃele lui Dumnezeu, arătându-ne că
este posibil să ascultăm de toate Poruncile lui Dumnezeu. El a
demonstrat că este posibil să trăieşti toată viaŃa în ascultare. Astfel, El îi
oferă lumii oameni aleşi şi reprezentativi, aşa cum Tatăl L-a dat pe Fiul,
ca să exemplifice, prin viaŃa lor, viaŃa lui Isus Hristos. – Manuscript 1,
1892
27 Iulie, Matei 11:28-30, Biblia la rând: Isaia 61-63
El este idealul desăvârşit. Hristos a venit în lume să descopere acest
ideal ca fiind singurul standard adevărat care trebuie atins; să arate ce ar
putea deveni orice făptură omenească; ce ar putea deveni, prin trăirea
divinului în uman, toŃi cei ce L-au primit. A venit să arate cum trebuie
să fie pregătiŃi oamenii pentru a fi demni de numele de fii ai lui
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Dumnezeu; cum trebuie să practice pe pământ principiile şi să ducă o
viaŃă cerească. – EducaŃie, pag. 73, 74
28 Iulie, Marcu 12:42-44, Biblia la rând: Isaia 64-66
Recolta este o reproducere a seminŃei semănate. Fiecare sămânŃă dă rod
după specia ei. Tot aşa este şi cu trăsăturile de caracter pe care le
cultivăm. Egoismul, iubirea de sine, înălŃarea propriei persoane,
îngăduinŃa de sine se înmulŃesc, iar sfârşitul este nenorocire şi ruină. …
Iubirea, compasiunea şi bunătatea aduc rezultatul binecuvântării, o
recoltă care este nepieritoare. „Cine seamănă puŃin, puŃin, va secera; iar
cine seamănă mult, mult, va secera” . … Aruncând sămânŃa,
semănătorul o înmulŃeşte. Dăruind deci, ne sporim binecuvântările.
FăgăduinŃa lui Dumnezeu ne asigură îndestularea, pentru ca noi să
putem continua să oferim.
Mai mult de-atât: oferind binecuvântările acestei vieŃi, recunoştinŃa
celui ce le primeşte îi pregăteşte inima să primească adevărul spiritual,
iar consecinŃa este o recoltă pentru viaŃa veşnică. – EducaŃie, pag. 108110
29 Iulie, Faptele Ap. 16:25, Biblia la rând: Mica 1-4
Întreg cerul se interesa de aceia care sufereau din pricina lui Hristos şi
îngeri au fost trimişi să viziteze închisoarea. La sosirea lor, pământul s-a
cutremurat. Uşile cele grele şi ferecate ale închisorii s-au dat în lături;
lanŃurile şi cătuşele au căzut de la mâinile şi picioarele întemniŃaŃilor; şi
închisoarea a fost inundată de o lumină strălucitoare. … Temnicerul
adormise cu aceste sunete în urechi, dar a fost trezit de cutremur şi de
zgâlŃâirea zidurilor închisorii.
Sărind iute în picioare, el a văzut cu spaimă că toate uşile închisorii erau
deschise şi, deodată, îl străfulgeră teama că întemniŃaŃii au scăpat. …
Trăgând sabia, era pe punctul să se omoare când glasul lui Pavel s-a
auzit în cuvinte pline de îmbărbătare: „Să nu-Ńi faci nici un rău, căci toŃi
suntem aici”. ToŃi erau la locurile lor, constrânşi de puterea lui
Dumnezeu, exercitată printr-unul dintre întemniŃaŃi. …
Temnicerul a azvârlit sabia… După aceea, scoŃându-i afară, i-a întrebat:
„Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” – Faptele apostolilor,
pag. 212-216
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30 Iulie, Faptele Ap. 16:14,15, Biblia la rând: Mica 5-7
„În ziua Sabatului”, [declară] Luca, „am ieşit afară pe poarta cetăŃii,
lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am şezut jos
şi am vorbit femeilor care erau adunate laolaltă. Una dintre ele, numită
Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare
de Dumnezeu şi asculta. Domnul i-a deschis inima.” Lidia a primit cu
bucurie adevărul. Ea şi casa ei s-au convertit şi au fost botezaŃi şi Lidia
a stăruit de apostoli să facă din casa ei un cămin al lor. – Faptele
apostolilor, pag. 212
31 Iulie, Coloseni 2:8, Biblia la rând: Naum 1-3
Lucrarea înaltei critici… distruge credinŃa în Biblie – ca revelaŃie divină
îi răpeşte Cuvântului lui Dumnezeu puterea de a stăpâni, de a înălŃa şi
de a inspira viaŃa oamenilor. Prin spiritualism, mulŃimi de oameni sunt
învăŃate să creadă că dorinŃa este legea cea mai înaltă, că desfrâul
înseamnă libertate şi că omul este răspunzător numai faŃă de sine însuşi.
… Puterea unei vieŃi mai înalte, mai curate şi mai nobile este lucrul de
care avem cea mai mare nevoie. – Faptele apostolilor, pag. 473-478
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AUGUST
1 August, Ioan 21:15, Biblia la rând: 2 Regi 20-21
Hristos i-a arătat lui Petru că există o singură condiŃie pentru slujire –
„Mă iubeşti?” Aceasta este calificarea esenŃială. … Dragostea lui
Hristos nu este un sentiment schimbător, ci un principiu viu, care
trebuie să se manifeste ca o putere dăinuitoare în inimă. …Felul în care
Mântuitorul s-a purtat cu Petru a constituit o lecŃie atât pentru el, cât şi
pentru fraŃii lui. Deşi Petru Îl tăgăduise pe Domnul său, iubirea pe care
Isus o avea pentru el nu s-a clătinat nicidecum. Şi, când avea să înceapă
lucrarea de slujire a Cuvântului pentru alŃii, apostolul avea să-l
întâmpine pe cel greşit cu răbdare, înŃelegere, iubire şi iertare.
Amintindu-şi de propria slăbiciune şi cădere, el avea să trateze oile şi
mieii turmei care i-a fost lăsată în grijă cu aceeaşi bunătate cu care
Hristos S-a purtat cu el. – Faptele apostolilor, pag. 515-516
2 August, Luca 22:32, Biblia la rând: łefania 1-3
Cuvintele acestea erau semnificative pentru lucrarea amplă şi eficientă
pe care acest apostol urma să o aducă la îndeplinire în viitor, pentru
aceia care aveau să vină la credinŃă.
ExperienŃa personală a lui Petru cu păcatul, suferinŃa şi pocăinŃa l-au
pregătit pentru această lucrare. De-abia după ce şi-a dat seama de
slăbiciunea lui, a putut să înŃeleagă nevoia credinciosului de a depinde
de Hristos. În mijlocul furtunii ispitei, el a ajuns să înŃeleagă faptul că
omul poate umbla în siguranŃă, numai dacă se sprijină pe Mântuitorul şi
nu îşi pune deloc încrederea în sine. …– Faptele apostolilor, pag. 515516
3 August, Isaia 35:10, Biblia la rând: Habacuc 1-3
Credincioşia faŃă de Dumnezeu i-a distins pe eroii credinŃei din toate
veacurile. …lumina lor a strălucit cu putere. Ascultarea lor faŃă de
porunca lui Hristos, „MergeŃi”, i-a determinat pe ceilalŃi să Îl laude pe
Dumnezeu.
Există azi bărbaŃi şi femei cu un caracter moral, care duc o viaŃă nobilă,
de tăgăduire de sine. Ei nu-şi doresc să devină celebri în lume. VoinŃa
lor este supusă voinŃei lui Dumnezeu. Dragostea faŃă de Dumnezeu le
inspiră lucrarea. Obiectivul lor cel mai înalt este acela de a face bine şi
de a salva sufletele. – Manuscript 51, 1900
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4 August, Isaia 43:12, Biblia la rând: 2 Regi 22-25
Cei care trăiesc aşa cum a trăit Hristos, cei care sunt răbdători, sensibili,
amabili, umili şi smeriŃi cu inima, cei care trag la jug împreună cu
Hristos şi care Îi poartă poverile, cei care îi iubesc pe oameni aşa cum ia iubit El – aceştia vor intra în bucuria Domnului lor. Ei se vor bucura
împreună cu Hristos de truda sufletului Lui şi se vor înviora. Cerul va
triumfa, căci locurile rămase goale în cer după căderea lui Satana şi a
îngerilor lui vor fi ocupate de cei răscumpăraŃi ai Domnului. – Review
and Herald, 29 mai 1900
5 August, Ioan 17:18, Biblia la rând: Obadia; Ieremia 1-2
Dumnezeu aşteaptă de la cei care poartă Numele lui Hristos să-L
reprezinte. Gândurile lor trebuie să fie curate, iar cuvintele, nobile şi
înălŃătoare. Religia lui Hristos trebuie să se întrepătrundă cu tot ceea ce
fac şi spun ei. Ei trebuie să fie un popor curat şi sfânt, care oferă lumină
tuturor celor cu care intră în contact. Scopul lui Dumnezeu este ca,
exemplificând adevărul în viaŃa lor, creştinii să fie o laudă pe pământ.
Harul lui Hristos este îndeajuns pentru aceasta. Cei care fac parte din
poporul lui Dumnezeu nu trebuie să uite că, numai crezând şi respectând
principiile Evangheliei, pot îndeplini acest scop. Numai predându-şi
capacităŃile date de Dumnezeu în slujba Lui, se vor bucura de plinătatea
şi de puterea făgăduinŃei pe care biserica a fost chemată să se
întemeieze. – Sfaturi pentru părinŃi, educatori şi elevi, pag. 322
6 August, Maleahi 3:3, Biblia la rând: Ieremia 3-5
Prin intermediul încercărilor, Dumnezeu îi conduce pe copiii Săi la o
încredere desăvârşită. „În lume veŃi avea necazuri”, ne spune Hristos;
„dar în Mine, veŃi avea pace”. În ÎmpărăŃia lui Dumnezeu vom ajunge
prin multe necazuri. … Fără cruce, nu există nici o cunună de biruinŃă.
Cum vom fi tari în Domnul, dacă nu trecem prin încercări? Ca să avem
putere fizică, trebuie să facem exerciŃii. Ca să avem o credinŃă
puternică, trebuie să fim aduşi în acele circumstanŃe în care credinŃa ne
va fi verificată. Fiecare ispită învinsă, fiecare încercare îndurată ne oferă
o nouă experienŃă şi ne ajută să progresăm în lucrarea de formare a
caracterului. Mântuitorul nostru a fost încercat în toate felurile, însă El a
fost biruitor în Dumnezeu întotdeauna. Avem privilegiul de a fi tari în
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puterea lui Dumnezeu şi de a ne lăuda cu crucea lui Hristos în orice
circumstanŃă. – Signs of the Times, 5 februarie 1902
7 August, 1 ÎmpăraŃi 19:4, Biblia la rând: Ieremia 6-8
Când se afla în pustie, Ilie nu ştia ce spune când a zis că a trăit destul şi
se ruga să moară. În îndurarea Sa, Domnul nu a Ńinut seama de cuvintele
acestea. Ilie avea de îndeplinit o mare lucrare, iar la sfârşitul lucrării nu
avea să moară descurajat şi singur în deşert. Partea lui nu era să coboare
în Ńărâna pământului, ci să fie înălŃat în slavă, însoŃit de alaiul carelor
cereşti, până la tronul de sus. … Isus aduce vindecare fiecărui suflet
lovit. ViaŃa de lipsuri, durere şi suferinŃă o putem trăi cu seninătate,
când descoperim semnele preŃioase ale prezenŃei Sale. – Signs of the
Times, 5 februarie 1902
8 August, Evrei 4:15, Biblia la rând: Ieremia 9-12
Slavă Domnului că avem un Mare Preot milos şi bun, care ne cunoaşte
slăbiciunile. Aici nu ne putem aştepta la odihnă. Nu, nu. Calea către cer
înseamnă să purtăm crucea; drumul este drept şi îngust, dar vom înainta
pe el cu bucurie, ştiind că Împăratul slavei a mers pe el înaintea noastră.
Nu ne vom plânge de asprimea cărării, ci vom fi urmaşi smeriŃi ai lui
Isus, călcând pe urmele Lui. El a fost un om al durerii şi obişnuit cu
suferinŃa. El S-a făcut sărac de dragul nostru, pentru ca noi să ne
îmbogăŃim prin sărăcia Lui. Ne vom bucura în strâmtorări şi vom păstra
în minte răsplata, „tot mai mult o greutate veşnică de slavă”. – Letter
9,185
9 August, Psalmii 34:15, Biblia la rând: Ieremia 13-16
Nu trebuie să cădeŃi în descurajare. Cei slabi de inimă vor fi întăriŃi; cei
deznădăjduiŃi vor primi speranŃă. Dumnezeu Se îngrijeşte cu duioşie de
poporul Său. Urechea Lui este gata să asculte strigătul lor. Nu mă tem
pentru cauza lui Dumnezeu. El Însuşi va avea grijă de ea. Datoria
noastră este să împlinim rolul care ne-a fost desemnat, să trăim… cu
smerenie la piciorul crucii şi să trăim cu credincioşie o viaŃă sfântă
înaintea Lui. Dacă vom face aşa, nu vom fi daŃi de ruşine, ci sufletul
nostru se va încrede în El cu o îndrăzneală sfântă.– Letter 2a, 1856
10 August, Efeseni 6:13, Biblia la rând: Ieremia 17-20
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Acelaşi Isus care a făcut aceste lucruri minunate este astăzi Mântuitorul
nostru şi este la fel de dispus să Îşi manifeste puterea în favoarea
noastră, cum era şi în zilele lui Ioan Botezătorul. Când suntem
înconjuraŃi de circumstanŃe adverse, când suntem asaltaŃi de dificultăŃi
ce par imposibil de depăşit, nu trebuie să murmurăm, ci să ne amintim
de bunătăŃile Domnului din trecut. Privind la Isus, Căpetenia şi
Desăvârşirea credinŃei noastre, putem să rămânem în picioare şi să-L
vedem pe Cel nevăzut, iar lucrul acesta ne va păstra mintea neumbrită
de norul necredinŃei. – Signs of the Times, 17 septembrie 1896
11 August, Matei 11:4-6, Biblia la rând: Ieremia 21-23
Prin experienŃa lui Hristos cu ucenicii lui Ioan Botezătorul, ne este
oferită o lecŃie de credinŃă. Fiind singur în închisoarea dezolantă, Ioan a
căzut în descurajare şi şi-a trimis ucenicii la Isus cu întrebarea: „Tu eşti
Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?” Hristos ştia cu ce
însărcinare veniseră aceşti soli şi, printr-o manifestare deosebită a
puterii Sale, le-a oferit dovezi neîndoielnice cu privire la divinitatea Sa.
Întorcându-Se către mulŃimea de oameni, El a vorbit şi cel surd I-a auzit
glasul. A vorbit iar şi ochii orbului s-au deschis ca să privească
frumuseŃile naturii. … Şi-a întins mâna şi, la atingerea Sa, febra îi
părăsea pe cei bolnavi. La porunca Sa, demonizaŃii au fost vindecaŃi, au
căzut la picioarele Lui şi I s-au închinat. Apoi, întorcându-Se spre
ucenicii lui Ioan, le-a zis: „DuceŃi-vă de spuneŃi lui Ioan ce aŃi văzut şi
auzit”.
12 August, Exodul 17:1, Biblia la rând: Ieremia 24-26
Tatăl nostru ceresc are puterea de a transforma stânca cea tare într-un
izvor răcoritor şi înviorător. Nu vom afla decât atunci când Îl vom vedea
pe Dumnezeu faŃă către faŃă…, câte poveri a purtat în locul nostru şi cât
de multe poveri ar mai fi purtat, dacă le-am fi adus la El cu o credinŃă
copilărească. – Signs of the Times, 10 septembrie 1896
13 August, Ioan 14:8, Biblia la rând: Ieremia 27-29
De prea multe ori Îl întristăm pe Isus prin necredinŃa noastră. CredinŃa
noastră este mioapă şi permitem încercărilor să scoată la iveală
tendinŃele noastre, moştenite şi cultivate, de a face rău. Când suntem
aduşi în nişte circumstanŃe nefavorabile, Îl dezonorăm pe Dumnezeu
pentru Semestrul II, 2015

161

prin cârtirile şi prin nemulŃumirile noastre. Dimpotrivă, ar trebui să
arătăm că am învăŃat în şcoala lui Hristos, oferindu-le ajutor celor care
sunt într-o situaŃie mai rea decât noi, celor care caută lumina, dar care
nu pot să o găsească. Aceştia au o nevoie specială de compasiune din
partea noastră, dar, în loc să încercăm să îi ridicăm, trecem pe partea
cealaltă a drumului, absorbiŃi de preocupările sau de încercările noastre.
Dacă nu ne manifestăm necredinŃa în mod făŃiş, dovedim un spirit de
cârtire şi de nemulŃumire. – Signs of the Times, 17 septembrie 1896
14 August, Matei 14:31, Biblia la rând: Ieremia 30-32
„PuŃin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?” Hristos a dovedit că este
Mântuitorul nostru, care ne însoŃeşte pretutindeni. El cunoaşte totul
despre circumstanŃele în care ne aflăm şi, în ceasul încercării, nu ne
putem ruga ca Dumnezeu să ne dea Duhul Său cel Sfânt, ca să ne aşeze
în minte multele dovezi ale puterii Sale în favoarea noastră? Nu putem
să credem că El este dornic să ne ajute la fel ca şi mai înainte? Modul în
care S-a purtat cu slujitorii Săi în trecut să nu fie dat uitării, ci să fie
păstrat mereu în minte, ca să ne dea putere şi să ne susŃină. Nici o
strâmtorare nu ne poate despărŃi de Hristos… Atunci, oare să nu ne
înălŃăm glasul ca să Îl lăudăm şi să Îi fim recunoscători pentru îndurările
Sale din trecut şi să nu mergem noi mai departe cu asigurarea deplină că
El ne vine mereu în ajutor, la vreme de nevoie? – Signs of the Times, 17
sept. 1896
15 August, Ioan 15:1,2, Biblia la rând: Ieremia 33-36
„Acum voi sunteŃi curaŃi, din pricina cuvântului pe care vi l-am spus.
RămâneŃi în Mine şi Eu voi rămâne în voi.”Aceeaşi sevă şi aceleaşi
substanŃe care hrănesc viŃa hrănesc şi mlădiŃa care rămâne în viŃă.
Hristos este reprezentat prin viŃa-de-vie, care oferă hrană, vitalitate,
viaŃă, spirit şi putere, pentru ca mlădiŃa să poată aduce roade şi pentru
ca, atunci când vin suferinŃa şi dezamăgirea, să aduceŃi un cu totul alt tip
de roade decât lumea. Aceasta este dovada că aveŃi o relaŃie cu Isus
Hristos şi că există o putere care vă susŃine prin toate suferinŃele,
dezamăgirile şi încercările; puterea aceasta şi harul acesta îndulcesc
orice durere. [Când] paharul suferinŃei ne este pus la gură, avem un
Mângâietor şi un Sprijin. Paharul mângâierii ne este pus în mână şi
perioada aceasta se poate dovedi a fi cea mai fericită din viaŃa noastră.–
Manuscript 43, 1894
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16 August, Matei 14:25-27, Biblia la rând: Ieremia 37-39
A ridicat vreodată cineva mâinile spre Isus, spunând: „Scapă-ne,
Doamne, că pierim”, şi a fost trecut cu vederea? Niciodată, niciodată! El
este Acel Isus care aude şi cel mai slab strigăt. Nici unul dintre noi nu
trebuie să cadă, să plângă sau să fie descurajat. Nu trebuie să ni se
înmoaie inima pentru că, la fel ca Petru, privim la întunericul şi la
încercările din jurul nostru. … Domnul l-a luat pe Petru de mână şi l-a
scăpat. Astfel, avem un Mântuitor şi, în fiecare încercare, trebuie să ne
încredem în Domnul Dumnezeul lui Israel, iar El va fi Sprijinul nostru.
– Manuscript 10, 1891
17 August, Isaia 55:8, Biblia la rând: Ieremia 40-42
Să ne gândim puŃin la experienŃa lui Pavel. Chiar în momentul în care se
părea că era cea mai mare nevoie de activitatea apostolului, pentru
întărirea bisericii încercate şi persecutate, libertatea i-a fost restrânsă şi a
fost pus în lanŃuri. Însă acela era momentul ca Domnul să lucreze şi să
obŃină victorii preŃioase. Când se părea că Pavel nu putea face decât
foarte puŃin, tocmai atunci, adevărul a găsit o cale de intrare în palatul
regal. AtenŃia acestor oameni mari nu a fost atrasă de predicile
remarcabile ale lui Pavel, ci de lanŃurile lui. Prin această întemniŃare, el
a devenit un biruitor pentru Hristos. Răbdarea şi smerenia cu care s-a
supus perioadei lungi şi nedrepte de încarcerare, i-au determinat pe
aceşti oameni să îi evalueze caracterul. În ultimul său mesaj transmis
fraŃilor lui de credinŃă iubiŃi, Pavel îşi uneşte cuvintele cu salutările din
partea acestor sfinŃi din casa Cezarului, pentru sfinŃii din alte cetăŃi. –
Signs of the Times, 21 februarie 1900
18 August, Filipeni 1:14, Biblia la rând: Ieremia 43-46
Prin exemplul său [al lui Pavel], creştinii erau îndemnaŃi la o şi mai
mare râvnă, ca apărători ai lucrării din a cărei activitate publică Pavel
fusese scos. În felul acesta, lanŃurile lui Pavel aveau influenŃă, aşa că,
atunci când puterea şi utilitatea lui păreau înlăturate şi când, după toate
aparenŃele, el putea face cel mai puŃin, atunci el a strâns snopi pentru
Hristos din câmpurile de unde se părea că era cu totul înlăturat.–
Faptele apostolilor, pag. 464
19 August, Filipeni 1:13; 4: 22, Biblia la rând: Ieremia 47-49
Urmaşul lui Hristos să nu considere că, atunci când nu mai este în stare
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să lucreze în mod public şi activ pentru Dumnezeu şi pentru adevărul
Său, nu mai are de făcut nici o lucrare şi nu mai poate dobândi nici o
răsplată. AdevăraŃii martori ai lui Hristos nu sunt niciodată daŃi la o
parte. Când sunt sănătoşi şi când sunt bolnavi, când sunt în viaŃă, cât şi
atunci când sunt morŃi, Dumnezeu încă îi foloseşte. Când servii lui
Hristos au fost prigoniŃi din cauza răutăŃii lui Satana şi când lucrarea lor
neobosită a fost împiedicată, când au fost aruncaŃi în închisoare sau
târâŃi la eşafod sau la rug, toate acestea s-au întâmplat pentru ca
adevărul să obŃină o şi mai mare biruinŃă. Când aceşti credincioşi au
sigilat mărturia cu sângele lor, suflete care până atunci stăteau la
îndoială şi în nesiguranŃă au fost convinse despre credinŃa lui Hristos şi,
pline de curaj, au luat poziŃie pentru El. Din cenuşa martirilor a răsărit
un îmbelşugat seceriş pentru Dumnezeu. …– Faptele apostolilor, pag.
465-466
20 August, 1 Petru 4:12,13, Biblia la rând: Ieremia 50-52
Privind înainte, în viziune profetică, spre vremurile primejdioase în care
avea să intre biserica lui Hristos, apostolul [Petru] îi îndemna stăruitor
pe credincioşi să rămână statornici în faŃa încercărilor şi a suferinŃei.
„PreaiubiŃilor”, scria el, „nu vă miraŃi de încercarea de foc din mijlocul
vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce”.
Încercarea face parte din educaŃia primită în şcoala lui Hristos, care are
ca scop curăŃirea copiilor lui Dumnezeu de zgura firii pământeşti.
ExperienŃele care-i pun la încercare vin asupra lor pentru că Dumnezeu
îi conduce pe copiii Săi. Încercările şi piedicile sunt metodele de
disciplinare alese de El şi condiŃiile succesului rânduite de El.– Faptele
apostolilor, pag. 524
21 August, Matei 16:22, Biblia la rând: Plângeri
Autocompătimirea care l-a făcut să se retragă de la părtăşia cu Hristos în
suferinŃă l-a determinat pe Petru să rostească dojana. Pentru ucenic, a
fost o învăŃătură amară, pe care a învăŃat-o până la urmă, dar greu, şi
anume că viaŃa lui Hristos pe pământ trebuia să treacă prin agonie şi
umilinŃă. Dar el avea să înveŃe lecŃia acesta numai în dogoarea
cuptorului aprins.” – Faptele apostolilor, 525
22 August, 1 Ioan 1:5, Biblia la rând: 1 Cronici 1-3
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Ioan avea să-şi continue lucrarea cu mari piedici. Satana nu lenevea. El
i-a instigat pe oamenii răi să întrerupă viaŃa folositoare a acestui om al
lui Dumnezeu, însă îngerii sfinŃi l-au protejat de asalturile lor. …
Biserica prigonită avea nevoie de mărturia lui.
Emisarii lui Satana au încercat, prin răstălmăcire şi minciună, să
stârnească opoziŃia faŃă de Ioan şi faŃă de învăŃătura lui Hristos. În
consecinŃă, disensiunile şi ereziile puneau în pericol existenŃa bisericii.
Ioan a întâmpinat aceste erori fără şovăire. El a îngrădit eforturile
adversarilor adevărului. El a scris şi a stăruit ca reprezentanŃii acestor
erezii să nu fie nicidecum încurajaŃi.– The Sanctified Life, pag. 64
23 August, 1 Ioan 2:4, Biblia la rând: 1 Cronici 4-6
În vremea noastră, a liberalismului mult trâmbiŃat, cuvintele acestea ar
putea fi etichetate ca bigotism. Însă apostolul arată că, deşi trebuie să
dăm dovadă de politeŃe creştină, suntem autorizaŃi să numim păcatul şi
păcătoşii pe numele pe care îl merită – fapt care este în concordanŃă cu
dragostea adevărată. Trebuie să iubim sufletele pentru care a murit
Hristos şi să lucrăm pentru mântuirea lor, dar aceasta nu înseamnă că
putem face compromis cu păcatul. Nu trebuie să ne unim cu cei
răzvrătiŃi şi să spunem că aceasta este dragoste.
Dumnezeu vrea ca poporul Său din vremea aceasta să rămână neclintit
de partea dreptăŃii, la fel ca Ioan, împotrivindu-se erorilor care distrug
sufletele. – The Sanctified Life, pag. 65
24 August, Iov 5:17-19, Biblia la rând: 1 Cronici 7-9
Când vin asupra noastră strâmtorări, câŃi dintre noi nu suntem asemenea
lui Iacov! Credem că suntem atacaŃi de un vrăjmaş şi luptăm orbeşte în
întuneric, până când puterile noastre ajung la epuizare, fără să găsim
nici o mângâiere şi nici o eliberare. Atingerea divină, din zorii zilei, l-a
făcut pe Iacov să-L recunoască pe Acela cu care se luptase – Îngerul
legământului. Plângând, copleşit de simŃământul neputinŃei, el a căzut în
braŃele Dragostei Infinite, cerând binecuvântarea pe care sufletul lui o
dorea cu disperare. Trebuie să învăŃăm că încercările sunt spre binele
nostru. Să nu dispreŃuim mustrarea Domnului şi nici să nu ne prăbuşim,
când suntem certaŃi şi corectaŃi de El.– Cugetări de pe Muntele
Fericirilor, pag. 11
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25 August, Matei 5:4, Biblia la rând: 1 Cronici 10-13
ToŃi cei care sunt urmaşi ai lui Hristos vor avea parte de o experienŃă
asemănătoare. Dacă vor avea dragostea Lui, ei se vor angaja în lucrarea
Lui de salvare a celor pierduŃi. Pentru că sunt părtaşi la suferinŃele lui
Hristos, ei vor fi părtaşi şi la slava Lui. Pentru că iau parte cu El la
lucrarea Lui şi pentru că beau împreună cu El paharul durerii, vor lua
parte şi la bucuria Lui. … Celui ce plânge, Domnul îi oferă un dar
special, iar acest dar are puterea de a impresiona, de a schimba şi de a
câştiga inima oamenilor. – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 13
26 August, 2 Corinteni 4:17, Biblia la rând: 1 Cronici 14-16
Isus nu le oferă urmaşilor Săi speranŃa de a câştiga slava şi bogăŃiile
pământeşti; El nu le promite că vor trăi o viaŃă uşoară, dar le acordă
privilegiul de a umbla alături de Domnul lor, pe calea renunŃării la sine
şi a ocării, deoarece lumea nu-i înŃelege şi nu-i apreciază. …
Atât oamenii, cât şi îngerii răi s-au unit într-o confederaŃie nemiloasă,
pentru a lupta contra Domnului Păcii. Deşi fiecare cuvânt şi fiecare
faptă a Sa erau o expresie a compasiunii divine, faptul că El nu Se
asemăna cu lumea Îi atrăgea din partea acesteia cea mai înverşunată
împotrivire. …– Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 29
27 August, Daniel 3:16-17, Biblia la rând: 1 Cronici 17-19
Dacă veŃi fi chemaŃi să treceŃi prin cuptorul aprins al suferinŃei, pentru
cauza lui Isus, El va fi alături de voi, aşa cum a fost alături de cei trei
tineri credincioşi din Babilon. Cei care Îl iubesc pe Răscumpărătorul lor
se vor bucura de fiecare ocazie de a fi părtaşi umilinŃei şi ocării pe care
le-a suferit El. Iubirea pentru Domnul lor le va îndulci suferinŃa pentru
cauza Lui. …
Ei Îl urmează pe Hristos, trecând prin conflicte dureroase; suportă cu
răbdare renunŃarea la sine şi trec prin dezamăgiri amare; dar această
experienŃă dureroasă îi ajută să înŃeleagă caracterul blestemat şi vinovat
al păcatului şi să simtă repulsie faŃă de el. Pentru că sunt părtaşi ai
suferinŃelor lui Hristos, ei vor fi părtaşi şi ai slavei Sale.– Cugetări de pe
Muntele Fericirilor, pag. 31
28 August, Iacov 5:10, Biblia la rând: 1 Cronici 20-23
Nici o fiinŃă omenească nu a fost batjocorită cu mai multă cruzime decât
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Fiul omului. El a fost luat în derâdere şi a fost batjocorit datorită
ascultării Sale neabătute de principiile Legii sfinte a lui Dumnezeu.
Oamenii L-au urât fără motiv. Totuşi Domnul a rămas liniştit în faŃa
vrăjmaşilor Lui, declarând că ocara este o parte a moştenirii creştinului,
şi i-a învăŃat pe urmaşii Lui cum să înfrunte săgeŃile răutăŃii,
îndemnându-i să nu se descurajeze când sunt persecutaŃi.– Cugetări de
pe Muntele Fericirilor, pag. 32
29 August, Evrei 11:27, Biblia la rând: 1 Cronici 24-26
Deşi pot păta numele bun al cuiva, vorbele neadevărate nu pot păta
caracterul. Acesta se află în paza lui Dumnezeu. Atâta timp cât nu
suntem de acord cu păcatul, nici o putere, fie satanică, fie omenească,
nu este capabilă să ne păteze sufletul. Omul a cărui inimă stă neclintită
de partea lui Dumnezeu rămâne acelaşi atât în încercările cele mai
dureroase şi în circumstanŃele cele mai descurajatoare, cât şi atunci când
prosperă, iar lumina şi favoarea lui Dumnezeu par să se reverse asupra
lui. Cuvintele lui, motivele lui, acŃiunile lui pot fi interpretate tendenŃios
şi pot fi falsificate, dar el nu ia în considerare faptul acesta, întrucât are
în vedere scopuri mai măreŃe. Asemenea lui Moise, el suportă cu
răbdare, „ca şi cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut” – Cugetări de pe
Muntele Fericirilor, pag. 32
30 August, Luca 21:36, Biblia la rând: 1 Cronici 27-29
„VegheaŃi dar în tot timpul şi rugaŃi-vă.” Este mare nevoie de veghere
nu numai pentru noi înşine, ci şi pentru influenŃa noastră asupra altora.
InfluenŃa noastră ajunge până departe. … Trebuie să vorbim şi să
umblăm în aşa fel încât Duhul lui Dumnezeu să rămână în inima noastră
şi binecuvântarea Sa, în casele noastre. – Signs of the Times, 7 ianuarie
1886
31 August, Psalmii 91:3-10, Biblia la rând: 2 Cronici 1-3
Poporul lui Dumnezeu nu va fi scutit de suferinŃă, dar când este
persecutat şi chinuit, când suferă lipsuri şi nu are hrană, el nu va fi lăsat
să piară. Dumnezeul acela, care a avut grijă de Ilie, nu va trece pe lângă
nici unul dintre copiii Lui care au dat dovadă de sacrificiu de sine. El,
care numără toŃi perii capului, va avea grijă de ei şi, în timp de foamete,
vor fi săturaŃi. În timp ce nelegiuiŃii mor de foame şi de boli, îngerii îi
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vor ocroti pe cei neprihăniŃi şi le vor împlini nevoile. Pentru cei care
„umblă în neprihănire”, făgăduinŃa este: „I se va da pâine şi apa nu-i va
lipsi” (Isaia 33,15.16). „Cei nenorociŃi şi cei lipsiŃi caută apă şi nu este;
li se usucă limba de sete. Eu, Domnul, îi voi asculta; Eu, Dumnezeul lui
Israel, nu-i voi părăsi.” (Isaia 41,17)– Tragedia veacurilor, pag. 629
SEPTEMBRIE
1 Septembrie, Luca 2:13,14, Biblia la rând: 2 Cronici 4-6, Apoi,
urechile omului muritor au auzit o muzică cerească, iar corul îngeresc sa retras la cer, încheindu-şi imnul memorabil. Lumina s-a stins încet, iar
umbrele nopŃii au revenit pe dealurile şi pe câmpiile Betleemului; însă
în inimile păstorilor a rămas cea mai strălucitoare imagine pe care o pot
privi muritorii şi făgăduinŃa şi asigurarea binecuvântată a venirii în
lumea noastră a Mântuitorului oamenilor, care le-au umplut inimile cu
bucurie şi veselie, amestecate cu credinŃa şi cu dragostea minunată faŃă
de Dumnezeu. – Review and Herald, 9 decembrie 1884
2 Septembrie, Isaia 61:3, Biblia la rând: 2 Cronici 7-9
Când popoarele răscumpărate Îl privesc pe Mântuitorul lor şi văd slava
veşnică a Tatălui, strălucind pe faŃa Sa, când privesc tronul Său, care
este din veci şi Ńine până în veci, şi ştiu că ÎmpărăŃia Sa nu va avea
sfârşit, izbucnesc în cântarea răpitoare: „Vrednic, vrednic este Mielul
care a fost junghiat şi ne-a răscumpărat pentru Dumnezeu prin sângele
lui preŃios!”… Mila, bunătatea şi dragostea părintească se văd unite cu
sfinŃenia, dreptatea şi puterea. Când privim maiestatea tronului Său
înălŃat şi onorat, Îi vedem caracterul în manifestările Lui iubitoare şi
înŃelegem, ca niciodată mai înainte, însemnătatea acelui nume scump:
„Tatăl nostru”. – Tragedia veacurilor, pag. 652
3 Septembrie, Psalmii 27:5, Biblia la rând: 2 Cronici 10-13
Scumpul nostru Mântuitor ne va trimite ajutorul chiar atunci când vom
avea nevoie de el. Calea spre ceruri este sfinŃită de urmele paşilor Săi.
Orice spin care ne răneşte picioarele le-a rănit pe ale Sale. Orice cruce
pe care suntem chemaŃi să o purtăm, El a purtat-o înaintea noastră.
Domnul îngăduie conflictele pentru a pregăti sufletul pentru pace.
Timpul strâmtorării este o grea încercare pentru poporul lui Dumnezeu,
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dar el este un timp când fiecare credincios adevărat trebuie să privească
în sus şi, prin credinŃă, să vadă curcubeul făgăduinŃei care îl înconjoară.
…– Tragedia veacurilor, pag. 632
4 Septembrie, Maleahi 3:17, Biblia la rând: 2 Cronici 14-16
Ochiul Domnului, privind de-a lungul veacurilor, s-a oprit asupra crizei
pe care o va avea de întâmpinat poporul Său atunci când puterile
pământeşti se vor alinia împotriva lui. Asemenea robilor captivi, copiii
lui Dumnezeu se vor teme de moartea prin înfometare sau prin violenŃă.
Dar Cel Sfânt, care a despărŃit Marea Roşie înaintea lui Israel, Îşi va
manifesta marea Sa putere şi va pune capăt robiei lor.– Tragedia
veacurilor, pag. 633
5 Septembrie, Isaia 53:2, Biblia la rând: 2 Cronici 17-19
Cu toate acestea, Dumnezeu îi alesese pe copiii lui Israel. El îi chemase
ca să păstreze între oameni cunoaşterea Legii Sale şi a simbolurilor şi
profeŃiilor ce arătau spre Mântuitorul. El a dorit ca ei să devină izvoare
de mântuire pentru lume. Ceea ce Avraam a fost în pământul pribegiei
sale, ceea ce Iosif a fost în Egipt şi Daniel la curŃile din Babilon,
poporul evreu trebuia să fie pentru toate naŃiunile. El trebuia să
descopere oamenilor pe Dumnezeu….
Dar israeliŃii şi-au pus nădejdea într-o mărire lumească. De la intrarea
lor în Ńara Canaan, ei s-au depărtat de poruncile lui Dumnezeu şi au
umblat pe căile păgânilor. În zadar le-a trimis Dumnezeu avertizări prin
profeŃii Săi. În zadar au suferit pedeapsa asupririi păgâne. Orice reformă
era urmată de o şi mai profundă apostazie. Dar israeliŃii şi-au pus
nădejdea într-o mărire lumească. – Hristos lumina lumii pag. 28
6 Septembrie, Galateni 4:4,5, Biblia la rând: 2 Cronici 20-22
Venirea Mântuitorului a fost prevestită în Eden. Când au auzit prima
dată făgăduinŃa, Adam şi Eva aşteptau să se împlinească în foarte scurt
timp. Ei au primit cu mare bucurie pe primul lor născut, sperând că el
putea fi Eliberatorul. Dar împlinirea făgăduinŃei a întârziat. Cei care au
primit-o pentru prima dată au murit fără să-i vadă împlinirea. Începând
de la Enoh, făgăduinŃa a fost repetată prin patriarhi şi profeŃi, păstrând
vie nădejdea arătării Sale; şi, cu toate acestea, El nu a venit. ProfeŃia lui
Daniel descoperea timpul venirii Sale, dar nu toŃi au interpretat corect
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solia. Veacurile au trecut unul după altul; glasurile proorocilor au tăcut.
- Hristos lumina lumii pag. 31
7 Septembrie, Psalmii 112:4, Biblia la rând: 2 Cronici 23-25
Pe câmpiile unde tânărul David îşi condusese turma, păstorii încă mai
vegheau în timpul nopŃii. În orele acelea de linişte, ei vorbeau împreună
despre Mântuitorul făgăduit şi se rugau pentru venirea Împăratului pe
tronul lui David. "Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăŃişat înaintea
lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte
tare. Dar îngerul le-a zis: 'Nu vă temeŃi: căci vă aduc o veste bună, care
va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi Sa născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul'."
La cuvintele acestea, privelişti de slavă inundă inimile păstorilor care
ascultă. A venit Liberatorul lui Israel! Putere, mărire, triumf sunt legate
de venirea Sa. Dar îngerul trebuie să-i pregătească pentru a-L
recunoaşte pe Mântuitorul lor în sărăcie şi umilinŃă. "Iată semnul după
care-L veŃi cunoaşte: veŃi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o
iesle." - Hristos lumina lumii pag. 47
8 Septembrie, Exodul 5:2, Biblia la rând: 2 Cronici 26-29
Domnul a lucrat pentru poporul Său prin semne şi minuni, trimiŃând
judecăŃi grele asupra lui Faraon. În cele din urmă, îngerului pierzător i sa poruncit să-i ucidă pe întâii născuŃi ai egiptenilor şi ai vitelor lor. Ca
să fie cruŃaŃi, israeliŃilor li s-au dat instrucŃiuni să ungă uşorii uşilor cu
sângele unui miel înjunghiat. Fiecare casă trebuia să poarte semnul
acesta, pentru ca, atunci când venea să-şi îndeplinească misiunea de
nimicire, îngerul să poată trece pe lângă casele israeliŃilor. - Hristos
lumina lumii pag. 51
9 Septembrie, Faptele Ap. 3:22, Biblia la rând: 2 Cronici 30-32
El nu s-a gândit că acest prunc era Cel a cărui slavă ceruse Moise să o
vadă. Dar în braŃele preotului se afla Unul mai mare decât Moise; şi
când înregistră numele copilului, el scrise numele Aceluia care era
temelia întregului sistem iudaic. Acel nume avea să fie garanŃia
desfiinŃării acestui sistem; deoarece sistemul jertfelor şi al darurilor se
învechise, tipul aproape îşi ajunsese antitipul, iar umbra, realitatea ei.
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Şechina se depărtase de la sanctuar, dar Copilul din Betleem era învăluit
în slava în faŃa căreia îngerii se prosternau. Acest prunc neştiutor era
sămânŃa făgăduită, către care arăta primul altar de la poarta Edenului. …
Vlăstarul lui David şi Luceafărul strălucitor de dimineaŃă. Numele
acelui plăpând pruncuşor, înscris în registrul lui Israel, care-L declara ca
fiind fratele nostru, era nădejdea neamului omenesc decăzut. - Hristos
lumina lumii pag. 54
10 Septembrie, Evrei 11:8, Biblia la rând: 2 Cronici 33-36
După cum, prin credinŃă, Avraam a plecat la chemarea lui Dumnezeu,
"fără să ştie unde se duce", după cum, prin credinŃă, Israel a urmat
stâlpul de nor către łara Făgăduită, tot aşa şi aceştia dintre neamuri au
plecat să-L găsească pe Mântuitorul făgăduit. Orientul avea din
abundenŃă lucruri preŃioase şi magii n-au pornit la drum cu mâna goală.
Era obiceiul ca prinŃilor sau altor personalităŃi de seamă să li se ofere
daruri, ca un act de omagiu, şi astfel cele mai valoroase daruri pe care
acea Ńară le putea oferi au fost aduse ca o jertfă de închinare înaintea
Aceluia în care toate neamurile pământului aveau să fie binecuvântate. Hristos lumina lumii. 60
11 Septembrie, Luca 2:52, Biblia la rând: Ezechiel 1-3
Mintea Sa era activă şi pătrunzătoare, cu o gândire şi o înŃelepciune ce
depăşeau vârsta Sa. Pe lângă acestea, caracterul Său era armonios.
Puterile minŃii şi ale corpului se dezvoltau treptat, urmând legile
naturale ale copilăriei.
În copilărie, Isus a dat dovadă de o drăgălăşenie deosebită în purtare.
Mâinile Sale binevoitoare erau totdeauna gata să-i ajute pe alŃii.
Manifesta o răbdare pe care nimic nu o putea tulbura şi o credincioşie
care niciodată nu sacrifica integritatea. Neclintit ca o stâncă în privinŃa
principiilor, viaŃa Sa dădea pe faŃă gingăşia amabilităŃii neegoiste. Hristos lumina lumii pag. 68-69
12 Septembrie, Faptele Ap. 17:27, Biblia la rând: Ezechiel 4-7
În zilele Domnului Hristos, oraşul sau cetatea care nu se îngrijea de
educaŃia religioasă a tinerilor era socotită ca fiind sub blestemul lui
Dumnezeu. Cu toate acestea, învăŃătura se ocupa mai mult de forme.
TradiŃia înlocuise în mare parte Sfintele Scripturi. Adevărata educaŃie ipentru Semestrul II, 2015
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ar fi determinat pe tineri "să caute pe Dumnezeu, şi să se silească să-L
găsească bâjbâind". Dar învăŃătorii iudei acordau atenŃie lucrurilor care
priveau ceremoniile. Mintea era încărcată de învăŃături care nu-i erau de
folos celui care le învăŃa şi care nu vor fi recunoscute de şcoala mai
înaltă din curŃile cereşti. ExperienŃa care se obŃine printr-o acceptare
personală a Cuvântului lui Dumnezeu nu avea loc în sistemul lor de
educaŃie. - Hristos lumina lumii pag. 69
13 Septembrie, Ioan 7:15, Biblia la rând: Ezechiel 8-11
Întrebarea pusă în timpul lucrării Mântuitorului: "Cum are omul acesta
învăŃătură, căci n-a învăŃat niciodată?" nu arată că Isus nu ştia să
citească, ci numai faptul că El nu primise o educaŃie rabinică. Deoarece
El Şi-a obŃinut cunoştinŃa aşa cum o putem obŃine şi noi, cunoaşterea
profundă a Sfintelor Scripturi arată câtă stăruinŃă a depus El în anii
tinereŃii Sale pentru studierea Cuvântului lui Dumnezeu. În faŃa Lui se
desfăşura şi marea bibliotecă a lucrurilor create de Dumnezeu. El, care
făcuse toate lucrurile, studia acum învăŃăturile pe care mâna Sa le
scrisese pe pământ, pe apă şi pe bolta cerului. - Hristos lumina lumii
pag. 70
14 Septembrie, Ioan 1:46, Biblia la rând: Ezechiel 12-14
ViaŃa Domnului Isus a fost trăită în deplină armonie cu Dumnezeu. Cât
a fost copil, El a gândit şi a vorbit ca un copil; dar nici o urmă de păcat
nu a întinat chipul lui Dumnezeu din El. Cu toate acestea, n-a fost scutit
de ispite. Locuitorii din Nazaret erau proverbiali din cauza stricăciunii
lor. Proasta reputaŃie, pentru care erau în general cunoscuŃi, se vede din
întrebarea lui Natanael: "Poate ieşi ceva bun din Nazaret?". Isus a fost
pus în locuri unde caracterul Său avea să fie probat. Era necesar ca El să
vegheze necontenit pentru a-Şi păstra curăŃia. A fost supus la toate
luptele pe care trebuie să le ducem şi noi, pentru ca să ne fie o pildă în
copilărie, tinereŃe şi maturitate. - Hristos lumina lumii pag. 70
15 Septembrie, Ioan 9:4, Biblia la rând: Ezechiel 15-18
În tot timpul vieŃii Sale pe pământ, Isus a fost un lucrător zelos şi
statornic. El Se aştepta să realizeze mult, de aceea a lucrat mult. Isus nu
S-a sustras de la griji şi răspunderi, aşa cum fac mulŃi care pretind că
sunt urmaşi ai Săi. Tocmai pentru că încearcă să ocolească aceste lucruri
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sunt aşa de mulŃi slabi şi incapabili. Ei pot să aibă însuşiri preŃioase şi
plăcute, dar sunt fără râvnă şi aproape că nu sunt buni de nimic atunci
când au de înfruntat greutăŃi sau piedici de învins. Încrederea şi râvna,
statornicia şi tăria de caracter manifestate în Hristos trebuie să se
dezvolte şi în noi, prin aceeaşi disciplină pe care El a suportat-o. Şi
harul pe care El l-a primit ne va fi dat şi nouă. - Hristos lumina lumii
pag. 73
16 Septembrie, Isaia 42:1, Biblia la rând: Ezechiel 19-21
Isus este exemplul nostru. Sunt mulŃi care se ocupă cu interes de
perioada slujirii Sale publice, în timp ce trec cu vederea învăŃăturile ce
decurg din primii Săi ani. Dar tocmai în viaŃa Sa de familie El este
model pentru toŃi copiii şi toŃi tinerii. Mântuitorul a consimŃit să Se
coboare în sărăcie, pentru ca să ne înveŃe cât de aproape putem umbla
cu Dumnezeu, chiar şi atunci când avem de dus o viaŃă umilă. El a trăit
pentru a mulŃumi, onora şi proslăvi pe Tatăl Său în lucrurile obişnuite
ale vieŃii. Lucrarea Sa a început prin binecuvântarea lucrului umil al
meseriaşilor care trudeau pentru pâinea lor zilnică. El îndeplinea
lucrarea lui Dumnezeu tot atât de mult atunci când lucra la tejgheaua
dulgherului, ca şi atunci când făcea minuni pentru mulŃime. Şi fiecare
tânăr care urmează exemplul lui Hristos de credincioşie şi ascultare în
familia Lui umilă îşi poate însuşi aceleaşi cuvinte spuse despre El de
către Tatăl, prin Duhul Sfânt - Hristos lumina lumii pag. 74
17 Septembrie, Luca 1:32,33, Biblia la rând: Ezechiel 22-24
Maria cugetase la cuvintele acestea în inima ei, dar, deşi credea că fiul
ei urma să fie Mesia pentru Israel, nu înŃelegea misiunea Lui. Nici de
data aceasta nu înŃelegea cuvintele Lui, dar îşi dădea seama că El nega
legăturile de sânge cu Iosif şi Se înfăŃişa ca Fiu al lui Dumnezeu.
Isus nu a neglijat legătura cu părinŃii Săi pământeşti. De la Ierusalim, Sa întors acasă cu ei şi i-a ajutat în viaŃa lor de muncă grea. El ascunsese
în inimă taina misiunii Sale, aşteptând cu supunere timpul hotărât pentru
El de a-Şi începe lucrarea. Timp de optsprezece ani, de când înŃelesese
că era Fiul lui Dumnezeu, El a recunoscut legătura care-L unea cu
familia din Nazaret şi Şi-a îndeplinit obligaŃiile de fiu, de frate, de
prieten şi de cetăŃean. - Hristos lumina lumii pag. 82

pentru Semestrul II, 2015

173

18 Septembrie, 2 Corinteni 3:18, Biblia la rând: Ezechiel 25-27
Ar fi bine pentru noi ca în fiecare zi să petrecem o oră de meditaŃie
asupra vieŃii lui Hristos. Să cercetăm viaŃa Sa punct cu punct şi să ne
lăsăm imaginaŃia să prindă fiecare scenă şi în special pe cele din partea
finală. Când ne ocupăm în felul acesta de jertfa Lui cea mare, pe care a
adus-o pentru noi, încrederea noastră în El va fi statornică, iubirea
noastră faŃă de El va fi stimulată şi noi vom fi tot mai mult pătrunşi de
Spiritul Său. Dacă vrem ca, în cele din urmă, să fim mântuiŃi, trebuie să
învăŃăm lecŃia răbdării şi umilinŃei la piciorul crucii. - Hristos lumina
lumii pag. 83
19 Septembrie, 2 Corinteni 8:9, Biblia la rând: Ezechiel 28-30
Era Fiul lui Dumnezeu şi totuşi un copil neajutorat. Era Creatorul
lumilor, Stăpân al pământului, şi totuşi sărăcia marca experienŃa vieŃii
Sale la fiecare pas. Avea o demnitate şi o personalitate cu totul
deosebite de aroganŃa şi de închipuirea omenească; nu Se lupta pentru
mărire lumească şi era mulŃumit cu situaŃia cea mai umilă. Lucrul acesta
îi umplea de mânie pe fraŃii Lui. Ei nu puteau înŃelege de ce era liniştit
atunci când Se afla în greutăŃi şi lipsuri. Ei nu ştiau că pentru binele
nostru Se făcuse sărac. Nu puteau înŃelege taina misiunii Lui, aşa cum
prietenii lui Iov nu înŃeleseseră umilinŃa şi suferinŃa acestuia. - Hristos
lumina lumii pag. 88-89
20 Septembrie, Matei 23:23, Biblia la rând: Ezechiel 31-33
Hristos era neînŃeles de fraŃii Lui pentru că nu le semăna. Idealul Lui nu
era idealul lor. Pentru că se luaseră după oameni, ei se depărtaseră de
Dumnezeu şi în viaŃa lor nu se manifesta puterea Lui. Formele religiei
pe care le Ńineau ei nu puteau să transforme caracterul. Ei dădeau
"zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen", dar lăsau nefăcute "cele
mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia"
Exemplul lui Hristos era pentru ei o provocare continuă. El nu ura decât
un singur lucru pe lume, şi acesta era păcatul. El nu putea să fie de faŃă
când se săvârşea ceva rău fără să aibă un sentiment de durere, pe care
nu-l putea ascunde. - Hristos lumina lumii pag. 89
21 Septembrie, Psalmii 119:9,11, Biblia la rând: Ezechiel 34-36
Dar, la fiecare ispită, El avea un singur răspuns: "Stă scris". Rareori
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mustra vreo faptă rea a fraŃilor Săi, dar avea totdeauna să le spună un
cuvânt de la Dumnezeu. Adesea Îl acuzau de laşitate, dacă nu voia să li
Se alăture în vreo faptă oprită; dar El răspundea: Stă scris: "Frica de
Domnul, aceasta este înŃelepciunea; depărtarea de rău este pricepere"
(Iov 28,28). Unii căutau să fie aproape de El, pentru că acolo simŃeau
pace; dar mulŃi se fereau de El, pentru că erau mustraŃi de viaŃa Lui
nepătată. Tinerii stăruiau pe lângă El să facă la fel ca ei. El era inteligent
şi avea o purtare atrăgătoare; se bucurau de prezenŃa Lui şi de
răspunsurile Lui vioaie; dar erau iritaŃi de scrupulele Lui şi-L declarau
îngust şi rigid. - Hristos lumina lumii pag. 89-90
22 Septembrie, Palmii 119:14-16, Biblia la rând: Ezechiel 37-39
Isus nu Se lupta pentru drepturile Sale. Adesea I se făcea munca mai
grea decât era nevoie, tocmai pentru că El era bun şi nu Se plângea. Cu
toate acestea, n-a greşit şi nici nu S-a descurajat. El a trăit mai presus de
toate aceste greutăŃi, de parcă era în lumina feŃei lui Dumnezeu. El nu
Se răzbuna când oamenii se purtau aspru cu El, ci, plin de răbdare,
suferea insulta. … Avea înfăŃişarea unei persoane consacrate pentru
ceva deosebit. Clipele Lui de fericire erau atunci când Se găsea singur
împreună cu Dumnezeu şi cu natura. De câte ori avea ocazie, Se
retrăgea din locul muncii Sale, pentru a merge în câmpii, să mediteze în
văile înverzite, pentru a fi în strânsă legătură cu Dumnezeu pe colinele
munŃilor sau printre copacii pădurii. De multe ori, zorile dimineŃii Îl
găseau în vreun loc retras, meditând, cercetând Scripturile sau rugânduSe. - Hristos lumina lumii pag. 90
23 Septembrie, Ieremia 31:33,34, Biblia la rând: Ezechiel 40-42
Binecuvântarea lui Dumnezeu le este asigurată oamenilor care au Legea
Lui scrisă în inimă. Ei sunt una cu El. Dar iudeii se depărtaseră de
Dumnezeu. Din cauza păcatelor, ei sufereau sub judecăŃile Lui. De
aceea se şi găseau robi la o naŃiune păgână. Din cauza păcatelor, mintea
le era întunecată şi, pentru că, pe vremuri, Dumnezeu avusese milă de
ei, îşi scuzau păcatele. Se amăgeau că sunt mai buni ca alŃi oameni şi că
au drept la binecuvântările Lui. - Hristos lumina lumii pag. 106
24 Septembrie, Matei 3:11, Biblia la rând: Ezechiel 403-45
Pe timpul lui Ioan Botezătorul, Hristos era aproape să Se arate, pentru a
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face cunoscut caracterul lui Dumnezeu. Însăşi prezenŃa Lui urma să-i
facă pe oameni să-şi dea seama de păcatele lor. Numai dacă voiau să fie
curăŃaŃi de păcat puteau să vină în comuniune cu El. Numai cei cu inima
curată puteau rămâne în faŃa Lui. Aşa a dus Ioan Botezătorul lui Israel
solia lui Dumnezeu. MulŃi au luat aminte la învăŃătura lui. MulŃi au
sacrificat totul, numai ca să asculte. MulŃimile mergeau după acest nou
învăŃător din loc în loc şi nu erau puŃini aceia care nutreau nădejdea că
el ar fi Mesia. Dar, când Ioan i-a văzut pe oameni îndreptându-se către
el, a căutat orice ocazie să le îndrepte credinŃa către Acela care trebuia
să vină. - Hristos lumina lumii pag. 108
25 Septembrie, Matei 3:15, Biblia la rând: Ezechiel 46-48
Isus n-a primit botezul ca o mărturisire a unei vinovăŃii proprii. El S-a
făcut una cu păcătoşii, mergând pe calea pe care trebuia să mergem noi
şi făcând lucrul pe care trebuia să-l facem noi. ViaŃa Sa plină de
suferinŃă şi de răbdare după botez ne este, de asemenea, o pildă.
Îndată ce a ieşit din apă, Isus S-a plecat în rugăciune pe malul râului. În
faŃa Lui se deschidea o eră nouă şi însemnată. Acum începea lupta vieŃii
Sale pe o scară mai largă. Cu toate că era Domnul Păcii, venirea Lui
trebuia să fie ca străfulgerarea unei săbii. ÎmpărăŃia pe care venise s-o
întemeieze era contrară aceleia dorite de iudei. El, care era temelia
ritualurilor şi organizării poporului Israel, urma să fie privit ca
vrăjmaşul şi distrugătorul lui. El, care proclamase Legea pe Sinai, urma
să fie condamnat ca unul care o calcă. El, care venise să sfărâme puterea
lui Satana, urma să fie acuzat ca fiind Beelzebul. - Hristos lumina lumii
pag. 111
26 Septembrie, Matei 3:17, Biblia la rând: Daniel 1-3
Cuvintele acestea de recunoaştere au fost date pentru a inspira credinŃă
în inima celor de faŃă şi pentru a-L întări pe Mântuitorul în lucrarea Lui.
Cu toate că păcatele unei lumi vinovate se adunau asupra lui Hristos, cu
toate că Se umilise ca să ia asupră-Şi firea noastră decăzută, glasul venit
din cer L-a declarat ca Fiu al Celui Veşnic.
Ioan fusese adânc mişcat văzându-L pe Isus plecat în rugăciune,
stăruind cu lacrimi pentru aprobarea Tatălui. Când slava lui Dumnezeu
L-a înconjurat şi s-a auzit glasul din cer, Ioan a recunoscut semnul
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făgăduit de Dumnezeu. Ştia acum că botezase pe Răscumpărătorul
omenirii. - Hristos lumina lumii pag. 112
27 Septembrie, Matei 4:1-2, Biblia la rând: Daniel 4-6
"Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul
în pustie. … Când a fost dus în pustie pentru a fi ispitit, Isus a fost
mânat de Duhul lui Dumnezeu. El nu a chemat ispita. S-a dus în pustie
ca să fie singur şi să mediteze asupra misiunii şi lucrării Sale. Prin post
şi rugăciune, El avea să-Şi întărească sufletul pentru cărarea însângerată
pe care trebuia să meargă. Dar Satana ştia că Isus S-a dus în pustie şi a
socotit că acela era timpul cel mai potrivit pentru a se apropia de El. Hristos lumina lumii pag. 114
28 Septembrie, Geneza 3:15, Biblia la rând: Daniel 7-9
Satana a ştiut că nu are o stăpânire absolută asupra lumii. Se vedea că în
oameni lucrează o putere împotriva stăpânirii lui. Cu interes profund, el
a urmărit jertfele aduse de Adam şi de fiii lui. În ceremoniile acestea, el
a întrezărit simbolul unei legături între pământ şi cer. S-a hotărât să se
interpună în această legătură şi s-o rupă. El a prezentat în mod fals atât
pe Dumnezeu, cât şi formele care îi duceau pe oameni la Mântuitorul.
Oamenii au fost făcuŃi să se teamă de Dumnezeu ca de Unul care avea
plăcere să-i distrugă. Jertfele care ar fi trebuit să descopere iubirea Sa
erau aduse numai ca să potolească mânia Lui. Satana îi aŃâŃa pe oameni
la patimi urâte, ca astfel să-i poată stăpâni mai bine. Când s-a dat
Cuvântul scris al lui Dumnezeu, Satana a studiat profeŃiile cu privire la
venirea Mântuitorului. Din generaŃie în generaŃie, el a lucrat ca să-i
orbească pe oameni faŃă de aceste profeŃii, şi ei să-L lepede pe Hristos la
venirea Lui. - Hristos lumina lumii pag. 115
29 Septembrie, Ioan 16:33, Biblia la rând: Daniel 10-12
Acela care se luptă împotriva forŃelor poftei să privească la Mântuitorul
în pustia ispitei, să-L vadă în agonie pe cruce, când a strigat: "Mi-e
sete". El a suportat tot ce putem suporta şi noi. BiruinŃa Lui este biruinŃa
noastră.
Isus S-a sprijinit pe înŃelepciunea şi tăria Tatălui Său ceresc. El declară:
"Domnul Dumnezeu M-a ajutat; de aceea nu M-am ruşinat... ştiind că
nu voi fi dat de ruşine... Iată, Domnul Dumnezeu Mă ajută". Arătând
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spre pilda pe care ne-o dă, El ne spune: "Cine dintre voi se teme de
Domnul...! Cine umblă în întuneric şi n-are lumină, să se încreadă în
Numele Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui!" - Hristos lumina
lumii pag. 123
30 Septembrie, Ioan 14:30, Biblia la rând: Estera 1-3
În El nu se găsea nimic care să răspundă la amăgirile lui Satana. El nu
S-a lăsat ademenit de păcat. Nici chiar printr-un gând nu S-a supus
ispitei. Aşa poate să fie şi cu noi. Natura omenească a lui Hristos era
unită cu cea dumnezeiască; El era pregătit de luptă prin locuirea
lăuntrică a Duhului Sfânt. Iar El a venit să ne facă părtaşi de natura Lui
dumnezeiască. Câtă vreme suntem legaŃi de El prin credinŃă, păcatul nu
mai are putere asupra noastră. Dumnezeu apucă mâna credinŃei noastre
şi o ajută să se Ńină tare de dumnezeirea lui Hristos, ca noi să putem
ajunge la desăvârşire de caracter. - Hristos lumina lumii pag. 123
OCTOMBRIE
1 Octombrie, Psalmii 119:11, Biblia la rând: Estera 4-7
Şi Hristos ne-a arătat cum se ajunge aici. Prin ce mijloc a biruit El în
lupta cu Satana? Prin Cuvântul lui Dumnezeu. El n-a putut să Se
împotrivească ispitei decât prin Cuvânt. "Stă scris", a spus El. Nouă neau fost date "făgăduinŃele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să
vă faceŃi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aŃi fugit de stricăciunea care
este în lume prin pofte" (2 Petru 1,4). Nouă ne aparŃine fiecare
făgăduinŃă din Cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să trăim "prin orice
cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu". Când sunteŃi atacaŃi de ispite,
nu priviŃi la împrejurări sau la slăbiciunile personale, ci la puterea
Cuvântului. - Hristos lumina lumii pag. 123
2 Octombrie, Evrei 11:6, Biblia la rând: Estera 8-1
Dar credinŃa nu e în nici un fel amestecată cu încumetarea. Numai acela
care are adevărata credinŃă este sigur faŃă de încumetare. Căci
încumetarea este credinŃa contrafăcută de Satana. CredinŃa cere
împlinirea făgăduinŃelor lui Dumnezeu şi aduce roade în ascultare.
Încumetarea se întemeiază şi ea pe făgăduinŃe, dar le foloseşte la fel ca
Satana, pentru a scuza nelegiuirea. CredinŃa i-ar fi făcut pe primii noştri
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părinŃi să se încreadă în iubirea lui Dumnezeu şi să asculte de poruncile
Lui. Încumetarea i-a făcut să calce Legea Lui, crezând că iubirea Lui
cea mare îi va scăpa de urmările păcatului lor. Aceea nu este credinŃă,
care cere favoarea cerului, dar nu împlineşte condiŃiile pe baza cărora
urmează să se acorde harul. Adevărata credinŃă se întemeiază pe
făgăduinŃele şi pe rânduielile Sfintei Scripturi. - Hristos lumina lumii
pag. 126
3 Octombrie, Marcu 14:38, Biblia la rând: Ezra 1-4
MeditaŃia şi rugăciunea ne vor feri de a ne arunca de bunăvoie în calea
primejdiei şi în felul acesta vom fi scăpaŃi de multe înfrângeri.
Cu toate acestea, să nu ne pierdem curajul atunci când suntem atacaŃi de
ispită. Adesea, când ajungem într-o încercare, ne îndoim că Duhul Sfânt
ne-a condus până acolo. Dar Duhul L-a condus pe Isus în pustie, ca să
fie ispitit de Satana. Când ne duce într-o încercare, Dumnezeu are un
plan de îndeplinit pentru binele nostru. Isus nu S-a încrezut cu
îngâmfare în făgăduinŃele lui Dumnezeu, mergând fără să fie nevoie în
ispită, nici nu S-a lăsat pradă. - Hristos lumina lumii pag. 128
4 Octombrie, Daniel 4:17, Biblia la rând: Hagai 1-2; Zaharia 1-2
Satana poate exercita stăpânirea smulsă prin înşelăciune numai atât cât
îi îngăduie Dumnezeu. Când I-a oferit lui Hristos împărăŃia şi slava
lumii, ispititorul a propus de fapt ca Hristos să predea adevăratul Lui
drept de a împărăŃi asupra lumii şi să aibă stăpânirea ca un supus al lui
Satana. O asemenea împărăŃie doreau să aibă şi iudeii. Ei doreau
împărăŃia acestei lumi. Dacă Hristos ar fi voit să le dea o asemenea
împărăŃie, L-ar fi primit cu mare bucurie. Dar asupra ei zăcea blestemul
păcatului, cu toate nenorocirile aduse de el. Hristos i-a spus atunci
ispititorului: "Înapoia Mea, Satano! Este scris: 'Domnului Dumnezeului
tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti'". - Hristos lumina lumii pag.
130
5 Octombrie, Iacov 4:7,8, Biblia la rând: Zaharia 3-6
Noi nu ne putem salva singuri din puterea ispititorului. El a biruit
omenirea şi, atunci când încercăm să-i stăm împotrivă prin puterile
noastre, ajungem cu siguranŃă o pradă a vicleniei lui. .. După ce
vrăjmaşul s-a depărtat, Isus a căzut sfârşit de puteri la pământ, cu faŃa
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palidă, ca mort. Îngerii cerului vegheaseră asupra luptei privind la
iubitul lor Conducător, care trecea prin suferinŃe aşa de mari pentru a ne
deschide o cale de scăpare. El a suferit încercarea aceasta, mai mare
decât vom fi chemaŃi să suportăm noi vreodată. Îngerii Îi slujeau acum
Fiului lui Dumnezeu, care zăcea ca mort la pământ. A fost întărit cu
hrană, mângâiat prin cuvinte pline de iubire din partea Tatălui Său şi
prin asigurarea că tot cerul a triumfat prin biruinŃa Lui. - Hristos lumina
lumii pag. 131
6 Octombrie, Matei 11:14, Biblia la rând: Zaharia 7-10
De asemenea, se credea că, înainte de venirea lui Mesia, se va arăta Ilie.
Ioan s-a referit la această aşteptare, pe care a respins-o, dar cuvintele lui
aveau un înŃeles mai adânc. Mai târziu, Isus a spus cu privire la Ioan:
"Dacă vreŃi să înŃelegeŃi, el este Ilie, care trebuia să vină". Ioan a venit
în spiritul şi puterea lui Ilie, ca să facă o lucrare precum a făcut-o şi Ilie.
Dacă iudeii l-ar fi primit, lucrul acesta s-ar fi împlinit pentru ei. Dar ei
n-au primit solia lui. Pentru ei, el nu era Ilie. El nu putea să împlinească
pentru ei lucrarea pentru care venise. - Hristos lumina lumii pag. 135
7 Octombrie, Ioan 1:26,27, Biblia la rând: Zaharia 11-14
DelegaŃii din Ierusalim îl întrebaseră pe Ioan: "De ce botezi?" Şi acum
aşteptau răspunsul. Deodată, când privirea lui se îndrepta asupra
mulŃimii, ochii i s-au aprins, faŃa i-a fost luminată şi întreaga lui făptură
a fost zguduită de o emoŃie profundă…. Mesajul era clar şi hotărât, aşa
că putea fi dat ca răspuns Sinedriului. Cuvintele lui Ioan nu se puteau
aplica decât la Cel de atâta vreme făgăduit. Mesia era în mijlocul lor.
Plini de uimire, preoŃii şi mai marii începură să privească împrejurul lor,
cu speranŃa că Îl vor descoperi pe Acela despre care vorbise Ioan. Dar
nu L-au putut deosebi din mulŃime. - Hristos lumina lumii pag. 136
8 Octombrie, Ioan 3:43, Biblia la rând: Ezra 5-7
Filip a ascultat porunca şi îndată a devenit lucrător pentru Hristos. Filip
l-a chemat pe Natanael. Acesta din urmă se aflase şi el în mulŃime, când
Ioan Botezătorul arătase către Isus ca Miel al lui Dumnezeu. Când a
privit la Isus, Natanael a fost dezamăgit. Se putea ca omul acesta, care
purta semnele sărăciei şi muncii, să fie Mesia? Cu toate acestea,
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Natanael nu se putea hotărî să-L lepede pe Isus, deoarece cuvintele lui
Ioan îi pătrunseseră în inimă. - Hristos lumina lumii pag. 136
9 Octombrie, Ioan 3:47-48, Biblia la rând: Ezra 8-10
În timpul când Filip îl căuta, Natanael era retras într-o livadă liniştită,
pentru a medita la cele spuse de Ioan şi la cele scrise de profeŃi cu
privire la Mesia. El s-a rugat ca, dacă persoana arătată de Ioan era
Liberatorul, să i se facă lucrul acesta cunoscut, şi Duhul Sfânt a venit
asupra lui, dându-i asigurarea că Dumnezeu a cercetat pe poporul Său,
ridicându-i un Mântuitor. Filip ştia că prietenul lui cercetează profeŃiile
şi, în timp ce Natanael se ruga sub un smochin, Filip a descoperit
ascunzişul lui. În locul acesta liniştit, adăpostit de frunziş, se rugaseră ei
de multe ori împreună….. Natanael nu L-ar fi găsit niciodată pe Isus,
dacă s-ar fi încrezut în rabini, ca ei să-l conducă. El a devenit ucenic
numai pentru că a căutat să vadă şi să judece singur. - Hristos lumina
lumii pag. 140
10 Octombrie, Ioan 2:5-7, Biblia la rând: Neemia 1-3
Isus nu şi-a început lucrarea săvârşind vreo faptă deosebită în faŃa
Sinedriului din Ierusalim. La o întâlnire familială dintr-un mic sat
galilean, puterea Lui s-a manifestat pentru a contribui la bucuria unei
sărbători de nuntă. În felul acesta, Şi-a arătat iubirea faŃă de oameni şi
dorinŃa de a lucra pentru fericirea lor. În pustia ispitei, El băuse un pahar
de durere. După aceea, a venit să le dea oamenilor un pahar de fericire,
ca, prin binecuvântarea Lui, să sfinŃească relaŃiile din viaŃa oamenilor. Hristos lumina lumii pag. 144
11 Octombrie, Marcu 11:17, Biblia la rând: Neemia 4-6
La sărbătoarea aceasta veneau oameni suferinzi, săraci şi nenorociŃi.
Erau acolo orbi, schilozi şi surzi. Unii erau aduşi pe paturile lor. MulŃi
dintre ei erau prea săraci ca să poată cumpăra măcar cel mai umil dar
pentru Domnul, prea săraci ca să poată cumpăra măcar hrana cu care săşi astâmpere foamea. Oamenii aceştia erau foarte întristaŃi din cauza
cerinŃelor preoŃimii. PreoŃii se făleau cu evlavia lor; ei pretindeau că
sunt păzitorii poporului, dar nu aveau nici milă, nici iubire. În zadar
cereau săracii şi bolnavii muribunzi să li se dea un ajutor cât de mic.
SuferinŃele lor nu trezeau milă în inima preoŃilor.
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Când a intrat în templu, Isus a văzut tot ce se petrecea acolo. A văzut
tranzacŃiile necinstite. A văzut durerea săracilor, care credeau că fără
jertfire de sânge nu puteau obŃine iertare de păcate. El a văzut curtea din
afară a templului transformată într-un loc de negustorie nesfântă.
Cuprinsul locului sfânt ajunsese un imens târg. - Hristos lumina lumii
pag. 157
12 Octombrie, Psalmii 69:9, Biblia la rând: Neemia 7-9
Un sentiment de panică a străbătut prin mulŃimea care s-a simŃit umbrită
de dumnezeirea Lui. Strigăte de groază ieşeau de pe sute de buze palide.
Până şi ucenicii tremurau. Ei erau uluiŃi de cuvintele şi purtarea lui Isus,
aşa de neobişnuite la El. Îşi aminteau că stă scris despre El: "Râvna
casei Tale Mă mănâncă" (Psalmii 69,9). Foarte repede templul
Domnului a fost golit de gloata zgomotoasă şi de mărfurile ei. CurŃile au
fost curăŃate de negoŃul acela josnic şi, în locul scenelor de mai înainte,
s-a aşternut o linişte adâncă şi solemnă. PrezenŃa Domnului, care
sfinŃise pe vremuri muntele, a sfinŃit acum templul ridicat în cinstea Sa.
Prin curăŃirea templului, Isus Şi-a anunŃat misiunea Sa mesianică şi Şi-a
început lucrarea. - Hristos lumina lumii pag. 160-161
13 Octombrie, Ioan 3:30, Biblia la rând: Neemia 10-13
Succesul lucrării lui Hristos, pe care Ioan îl primise cu atâta bucurie, a
fost vestit şi cârmuitorilor din Ierusalim. PreoŃii şi rabinii fuseseră geloşi
datorită influenŃei lui Ioan, când au văzut că oamenii părăsesc
sinagogile şi se duc în pustie; dar aici era Cineva care avea o putere şi
mai mare de a atrage mulŃimile. …
Ioan fusese chemat să fie în frunte ca reformator. Din cauza aceasta,
ucenicii erau în primejdie să-şi îndrepte atenŃia asupra lui, crezând că
succesul lucrării ar depinde de lucrarea lui şi pierzând din vedere faptul
că el era numai o unealtă prin care lucrase Dumnezeu. Dar lucrarea lui
Ioan nu era îndestulătoare pentru a pune temelia. - Hristos lumina lumii
pag. 181
14 Octombrie, Ioan 4:7-10, Biblia la rând: Maleahi 1-4
O femeie din Samaria s-a apropiat şi, părând că nu ia seama la prezenŃa
Lui, şi-a umplut ulciorul cu apă. Când s-a întors să plece, Isus i-a cerut
să-I dea de băut. Un oriental n-ar fi refuzat un astfel de lucru. În răsărit,
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apa era numită "darul lui Dumnezeu". A da de băut unui călător însetat
era considerat ca o datorie atât de sfântă, încât arabii din deşert şi-ar fi
părăsit drumul numai pentru scopul acesta. Ura dintre iudei şi
samariteni o oprea pe femeie să-I facă un bine lui Isus, dar Mântuitorul
căuta un drum către inima ei şi, cu tactul izvorât din iubirea Sa divină, a
cerut, nu a oferit, o facere de bine. Un dar oferit ar fi fost refuzat, dar
încrederea trezeşte încredere. Împăratul cerului a venit la această fiinŃă
dispreŃuită, cerându-i un serviciu. Acela care a făcut oceanul, care
stăpâneşte apele adâncului celui mare, Acela care a deschis izvoarele şi
pâraiele pământului Se odihnea de oboseală la fântâna lui Iacov şi avea
nevoie de bunăvoinŃa unui străin pentru a primi apă în dar. - Hristos
lumina lumii pag. 183-184
15 Octombrie, Ioan 4:16-17, Biblia la rând: Matei 1-4
Femeia s-a cutremurat. O mână misterioasă întorcea paginile din istoria
vieŃii ei şi scotea la iveală lucrurile pe care ea le credea ascunse pentru
totdeauna. Cine era Acela care putea să citească tainele vieŃii ei? I-au
venit în minte gânduri cu privire la veşnicie, la judecata viitoare, când
toate cele ascunse vor fi descoperite. În lumina aceasta, conştiinŃa ei s-a
trezit.
Nu putea să nege nimic; dar a încercat să ocolească orice aluzie cu
privire la un subiect atât de neplăcut. Cu adânc respect, I-a zis:
"Doamne, văd că eşti prooroc". Atunci, nădăjduind să-şi aducă la tăcere
conştiinŃa, s-a îndreptat spre probleme de controversă religioasă. Dacă
Acesta era cu adevărat un profet, fără îndoială că putea să-i dea
îndrumări asupra acestor probleme, care fuseseră atât de mult discutate.
- Hristos lumina lumii pag. 188
16 Octombrie, Ioan 4:20-21, Biblia la rând: Matei 5-7,
În timp ce vorbea cu Isus, femeia a fost impresionată de cuvintele Lui.
Ea n-a auzit niciodată asemenea lucruri nici de la preoŃii poporului ei şi
nici de la iudei. Când i-a fost descris trecutul vieŃii, şi-a dat seama de
lipsa ei cea mare. A simŃit setea sufletului, pe care apele fântânii din
Sihar n-o puteau stinge niciodată. Nimic din ceea ce întâlnise până aici
n-a atras-o către o Ńintă mai înaltă. Isus a convins-o că citea tainele vieŃii
ei şi cu toate acestea a simŃit că îi este prieten, plin de milă şi de iubire.
În timp ce curăŃia prezenŃei Lui îi condamnase păcatul, El nu rostise nici
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un cuvânt de acuzare, dar îi vorbise de harul Lui care-i putea înnoi
sufletul. Ea a început să se convingă despre natura Lui. În mintea ei s-a
ridicat întrebarea: "Nu cumva acesta este Mesia aşteptat de atâta
vreme?" - Hristos lumina lumii pag. 190
17 Octombrie, Ioan 4:25-26, Biblia la rând: Matei 8-11
Când femeia a auzit aceste cuvinte, în inima ei a răsărit credinŃa. Ea a
primit vestea cea minunată din gura ÎnvăŃătorului divin. Femeia aceasta
era capabilă să înŃeleagă. Era gata să primească cea mai nobilă
descoperire; pentru că se interesa de Scripturi, şi Duhul Sfânt îi
pregătise mintea pentru a primi mai multă lumină. Studiase făgăduinŃa
Vechiului Testament: "Domnul, Dumnezeul tău, îŃi va ridica din
mijlocul tău, dintre fraŃii tăi, un prooroc ca mine: să ascultaŃi de El!"
(Deut. 18,15). Ea dorea să înŃeleagă această profeŃie. Mintea i-a fost
deodată luminată. Apa vieŃii, viaŃa spirituală pe care Hristos o dă
fiecărui suflet însetat, a început să Ńâşnească în inima ei. Duhul
Domnului lucra în ea. - Hristos lumina lumii pag. 190
18 Octombrie, Ioan 5:28,29, Biblia la rând: Matei 12-15
Asigurarea aceasta de viaŃă veşnică era aşteptată cu mult dor de toŃi
israeliŃii şi ei sperau să o primească la venirea lui Mesia. Unica lumină
care putea să lumineze în întunericul mormântului strălucea deasupra
lor. Dar încăpăŃânarea este oarbă. Isus călcase tradiŃiile rabinilor şi
desconsiderase autoritatea lor şi de aceea nu voiau să-L creadă.
Timpul, locul, împrejurarea, sentimentele vii care stăpâneau adunarea,
totul se combina pentru a face şi mai impresionante cuvintele lui Isus în
faŃa Sinedriului. AutorităŃile religioase cele mai înalte căutau viaŃa
Aceluia care Se declarase reziditor al lui Israel. Domnul Sabatului era în
faŃa unui tribunal pământesc, pentru a răspunde la acuzaŃia că a călcat
legea Sabatului. - Hristos lumina lumii pag. 211
19 Octombrie, Ioan 5:39, Biblia la rând: Matei 16-19
În toate paginile, de istorie, de învăŃătură sau de profeŃie, Scripturile
Vechiului Testament sunt luminate de slava Fiului lui Dumnezeu.
Întrucât era o instituŃie dumnezeiască, întregul sistem al iudaismului era
o prefigurare concisă a Evangheliei….Conducătorii iudei studiaseră
învăŃăturile profeŃilor cu privire la împărăŃia lui Mesia, dar nu făcuseră
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lucrul acesta cu dorinŃa sinceră de a cunoaşte adevărul, ci cu scopul de a
găsi dovezi care să le susŃină speranŃele ambiŃioase. Când Hristos a
venit într-un mod contrar aşteptărilor lor, n-au vrut să-L primească; şi,
pentru a se scuza, au încercat să-L dovedească a fi un înşelător. O dată
ce şi-au aşezat piciorul pe această cărare, i-a fost uşor lui Satana să-i
întărească în împotrivirea lor faŃă de Hristos. - Hristos lumina lumii 212
20 Octombrie, Marcu 1:14,15, Biblia la rând: Matei 20-22
Venirea lui Mesia se vestise mai întâi în Iudea. În Templul din
Ierusalim, naşterea înainte-mergătorului îi fusese prevestită lui Zaharia,
pe când slujea în faŃa altarului. Pe dealurile Betleemului, îngerii au
vestit naşterea lui Isus. La Ierusalim, magii au venit să-L caute. În
templu, Ana şi Simeon au mărturisit despre dumnezeirea Lui.
"Ierusalimul şi toată Iudea" ascultaseră predicarea lui Ioan Botezătorul,
iar delegaŃia trimisă de Sinedriu împreună cu toată mulŃimea auziseră
mărturia lui despre Isus. În Iudea, Hristos îi primise pe cei dintâi ucenici
ai Săi. Aici petrecuse El o mare parte din timp, la începutul lucrării Sale.
Străfulgerarea dumnezeirii Sale la curăŃirea templului, minunile Sale de
vindecare şi învăŃăturile pline de adevăr dumnezeiesc ce porneau de pe
buzele Sale, toate proclamau ceea ce declarase El în faŃa Sinedriului,
după vindecarea săvârşită la Betesda, că era Fiul Celui Veşnic. - Hristos
lumina lumii pag. 231
21 Octombrie, Matei 13:55, Biblia la rând: Matei 23-25
În timpul copilăriei şi tinereŃii Sale, Isus a luat parte la serviciul de cult
împreună cu fraŃii Săi, în sinagoga din Nazaret. De când Îşi începuse
lucrarea, nu mai fusese printre ei, dar ei nu erau în necunoştinŃă cu
privire la ce se întâmplase cu El. Când S-a arătat din nou printre ei,
interesul şi aşteptările lor au fost stârnite până la încordare. Erau acolo
feŃele cunoscute ale acelora pe care îi cunoscuse din copilărie. Erau
acolo mama Lui, fraŃii şi surorile Lui şi toŃi ochii s-au îndreptat spre El,
când a intrat în sinagogă în ziua Sabatului şi a luat loc între credincioşi.
- Hristos lumina lumii. 236
22 Octombrie, Matei 8:2-3, Biblia la rând: Matei 26-28
Leprosul a fost îndrumat către Mântuitorul. Isus învăŃa lângă lac pe
oamenii adunaŃi în jurul Său. Stând departe, leprosul prinde câteva
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cuvinte de pe buzele Mântuitorului. … RestricŃiile care-i erau impuse,
protecŃia oamenilor şi teama cu care îl privesc toŃi sunt uitate. El se
gândeşte numai la fericirea sperată a vindecării.
ÎnfăŃişarea lui era îngrozitoare. Boala a săpat făgaşe adânci şi corpul lui
în descompunere e îngrozitor la privit. La arătarea lui, oamenii se dau
înapoi îngroziŃi. Se îmbulzesc unii în alŃii, vrând să scape de atingerea
lui. Unii încearcă să-l oprească să se apropie de Isus, dar în zadar. Nu-i
vede şi nu-i aude. Cuvintele lor de scârbă nu-l impresionează. Îl vede
numai pe Fiul lui Dumnezeu. Aude numai glasul care rosteşte viaŃă
celor care sunt gata să moară. Înaintând către Isus, se aruncă la
picioarele Lui cu strigătul: "Doamne, dacă vrei, poŃi să mă cureŃi." Hristos lumina lumii. 263
23 Octombrie, Marcu 3:13, Biblia la rând: Marcu 1-3
Chemarea celor doisprezece la apostolat şi Predica de pe Munte au avut
loc la adăpostul copacilor, pe o colină a muntelui, nu departe de Marea
Galileii. Câmpurile şi dealurile erau locurile preferate ale lui Isus şi
mare parte din învăŃătura Lui a fost dată sub cerul liber, mai mult decât
în templu sau în sinagogi. Nici o sinagogă n-ar fi putut cuprinde
mulŃimea de oameni care-L urma; dar nu numai pentru motivul acesta a
ales El să-i înveŃe pe oameni în câmpii şi în crânguri. Lui Isus Îi plăceau
scenele din natură. Pentru El, fiecare loc retras şi liniştit era un templu
sfânt. - Hristos lumina lumii. 290
24 Octombrie, Fapte 9:22, Biblia la rând: Marcu 4-6
„Uciderea unui general în luptă înseamnă o pierdere pentru armata lui,
însă moartea sa nu îi dă puteri noi duşmanului. Dar. când un bărbat cu
perspective se alătură forŃelor oponente, nu numai că se pierd serviciile
lui, dar cei cărora li se alătură dobândesc un categoric avantaj. Saul din
Tars, în drumul spre Damasc, ar fi putut să fie foarte uşor lovit de
moarte de Domnul şi, astfel, puterea prigonitoare ar fi slăbit foarte mult.
Dar, în providenŃa Sa, Dumnezeu nu numai că a cruŃat viaŃa lui Saul, ci
l-a şi convertit, în felul acesta transferând un luptător de frunte din
tabăra vrăjmaşului în cea a lui Hristos. Vorbitor elocvent şi critic aspru,
Pavel, cu o fire hotărâtă şi un curaj neabătut, avea tocmai acele însuşiri
de care era nevoie în biserica primară." Faptele apostolilor. pag. 124
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25 Octombrie, Fapte 8:5, Biblia la rând: Marcu 7-10
„Acest etiopian reprezintă o categorie numeroasă de oameni care au
nevoie să fie învăŃaŃi de misionari ca Filip - oameni care vor asculta de
glasul lui Dumnezeu şi vor merge acolo unde El îi trimite. Simt mulŃi
aceia care, citind Scripturile, nu pot înŃelege adevăratul lor sens.
Pretutindeni în lume, bărbaŃi şi femei privesc cu încordare spre cer.
Rugăciuni, lacrimi şi cereri se ridică din sufletele doritoare după lumină,
har şi Duhul Sfânt. MulŃi se găsesc pe pragul împărăŃiei, aşteptând doar
să fie luaŃi înăuntru." Faptele apostolilor, pag. 109
26 Octombrie, Fapte 6:3, Biblia la rând: Marcu 11-13
„[Dumnezeu] cere ca ordinea şi sistemul să fie respectate în conducerea
treburilor bisericii de azi, ca şi în zilele din vechime. El doreşte ca
lucrarea Sa să înainteze în mod desăvârşit şi cu exactitate, pentru ca,
astfel, să poată pune asupra ei pecetea aprobării Sale. Creştin să fie unit
cu creştin, biserică unită cu biserică, mijloacele omeneşti conlucrând cu
cele divine, fiecare instrument supunându-se Duhului Sfânt, şi toate
împreună pentru a duce lumii vestea bună a harului lui Dumnezeu."
Faptele apostolilor, pag. 96
27 Octombrie, Fapte 5:41, Biblia la rând: Marcu 14-16
“În ce a constat puterea acelora care au suferit în trecut persecuŃii
pentru Hristos? în unirea cu Dumnezeu, unirea cu Duhul Sfânt, unirea
cu Hristos. Ocara şi prigoana i-au despărŃit pe mulŃi de prieteni
pământeşti, dar niciodată de iubirea lui Hristos. Niciodată sufletul
încercat de furtună nu este mai iubit de Mântuitorul decât atunci când
suferă ocara pentru adevăr. 'Eu îl voi iubi', spunea Hristos, 'şi Mă voi
arăta lui' (Ioan 14,21). Când din cauza adevărului credinciosul stă la
bara tribunalului pământesc, Hristos stă alături de el. Când este închis
între zidurile temniŃei, Hristos i Se arată şi îi mângâie inima cu iubirea
Sa. Când suferă moartea pentru Hristos, Mântuitorul îi spune: Ei pot
ucide trupul, dar nu pot vătăma sufletul. 'îndrăzniŃi, Eu am biruit lumea'
(Ioan 16,33)." Faptele apostolilor, pag. 85, 86
28 Octombrie, Ioan 14:16-18, Biblia la rând: Luca 1-3
„Sunt unii care, în loc să profite în mod înŃelept de ocaziile prezente,
aşteaptă în lenevie vreun timp special de înviorare spirituală, în care
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capacitatea lor de a-i lumina pe alŃii să crească mult mai mult. Ei
neglijează astfel datoriile şi privilegiile prezente şi îngăduie ca lumina
lor să ardă slab, aşteptând în viitor un moment în care, fără nici un efort
din partea lor, să primească o binecuvântare deosebită prin care să fie
transformaŃi şi făcuŃi apŃi pentru lucrare." Faptele apostolilor, pag. 54
29 Octombrie, Fapte 2:1, Biblia la rând: Luca 4-6
„Numai argumentele apostolilor, deşi clare şi convingătoare, nu ar fi
înlăturat prejudecăŃile care se împotriviseră unor dovezi atât de mari.
însă Duhul Sfânt a lucrat astfel încât argumentele să ajungă la inimă,
însoŃite de putere divină. Cuvintele apostolilor erau ca săgeŃile ascuŃite
ale Celui Atotputernic, convingându-i pe oameni de teribila lor vină,
aceea că L-au respins şi răstignit pe Domnul slavei." Faptele
apostolilor, pag. 45
30 Octombrie, Matei 25:10, Biblia la rând: Luca 7-9
„Religia lui Hristos înseamnă mai mult decât iertarea păcatelor. Ea
înseamnă îndepărtarea acestora şi umplerea golului rămas cu darurile
Duhului Sfânt. [...] înseamnă o inimă golită de egoism şi binecuvântată
cu prezenŃa continuă a Domnului Hristos. [...] Parfumul plăcut şi
frumuseŃea caracterului Domnului Hristos, manifestate în viaŃa
credincioşilor, dovedesc faptul că Dumnezeu L-a trimis cu adevărat pe
Fiul Său în lume pentru a fi Mântuitorul ei." Parabolele Domnului
Hristos, pag. 419, 420
31 Octombrie, Matei 20:14,15, Biblia la rând: Luca 10-13
„Secretul succesului nu constă în pregătirea noastră intelectuală, în
numărul şi în complexitatea talentelor noastre şi nici în voinŃa
omenească. Trebuie să-L contemplăm pe Domnul Hristos, recunoscând
neputinŃa noastră şi, prin Acela care este izvorul întregii puteri, [...] cel
ascultător şi hotărât va câştiga biruinŃă după biruinŃă." Parabolele
Domnului Hristos, pag. 404
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NOIEMBRIE
1 Noiembrie, Luca 10:36,37, Biblia la rând: Luca 14-17
„SfinŃirea sufletului prin lucrarea Duhului Sfânt este sădirea naturii
Domnului Hristos în natura umană. Religia Evangheliei înseamnă
prezenŃa Domnului Hristos în viaŃa omului, ca un principiu viu şi activ.
înseamnă harul lui Hristos manifestat în caracter şi exprimat în fapte
bune. Principiile Evangheliei nu pot fi separate de nici un domeniu al
vieŃii practice. Fiecare ramură a experienŃei şi lucrării creştine trebuie să
constituie o reprezentare a vieŃii Domnului Hristos.'' Parabolele
Domnului Hristos, pag. 384
2 Noiembrie, Luca 16:13, Biblia la rând: Luca 18-21
„LecŃia acestei parabole este valabilă pentru toată lumea. Fiecare om va
trebui să dea socoteală pentru harul care i-a fost acordat prin Domnul
Hristos. ViaŃa este prea solemnă pentru a fi absorbită de lucruri
trecătoare şi pământeşti. Domnul doreşte să le oferim şi altora bunurile
pe care le primim din partea Celui Veşnic şi nevăzut." Parabolele
Domnului Hristos, pag. 373
3 Noiembrie, Matei 25:15, Biblia la rând: Luca 22-24
„Pentru slava Domnului, ambiŃionaŃi-vă să cultivaŃi fiecare trăsătură
frumoasă a caracterului. [...] Un caracter format în conformitate cu
modelul divin este singura comoară pe care o putem lua din lumea
aceasta în cea viitoare. Cei care sunt conduşi de învăŃăturile Domnului
Hristos în lumea aceasta vor lua cu ei în locaşurile cereşti fiecare reuşită
spirituală. Iar în ceruri, vom continua să ne dezvoltăm neîncetat. Prin
urmare, cât de importantă este formarea caracterului în viaŃa aceasta!"
Parabolele Domnului Hristos, 332
4 Noiembrie, Matei 7:21, Biblia la rând: Ioan 1-3
„Scopul principal al lucrărilor providenŃei lui Dumnezeu este acela de ai încerca pe oameni, de a le da ocazia să-şi dezvolte caracterul. In felul
acesta, El îi verifică pentru a vedea dacă sunt sau nu ascultători de
poruncile Sale. Faptele bune nu cumpără iubirea lui Dumnezeu, dar
arată că avem această iubire. Dacă ne supunem faŃă de voinŃa lui
Dumnezeu, nu vom acŃiona pentru a câştiga iubirea lui Dumnezeu.
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Iubirea Sa este un dar care va fi primit în suflet şi, dacă vom fi motivaŃi
de iubirea faŃă de El, vom simŃi plăcere să ascultăm de poruncile Sale."
Parabolele Domnului Hristos, pag. 283
5 Noiembrie, Matei 18:21, Biblia la rând: Ioan 4-6
„Noi nu suntem iertaŃi pentru că îi iertăm pe alŃii, ci aşa cum îi iertăm
pe alŃii. Temeiul oricărei iertări se află în iubirea nemeritată a lui
Dumnezeu şi, prin atitudinea faŃă de alŃii, noi arătăm dacă ne-am însuşit
sau nu această iubire. De aceea, Domnul Hristos spune: 'Căci cu ce
judecată judecaŃi, veŃi fi judecaŃi şi cu ce măsură măsuraŃi, vi se va
măsura' (Matei 7,2)." Parabolele Domnului Hristos, pag. 251
6 Noiembrie, Luca 13:6, Biblia la rând: Ioan 7-10
„Inima care nu răspunde la influenŃele divine ajunge să fie tot mai
împietrită, până când încetează să fie sensibilă la influenŃa Duhului
Sfânt. Când ajunge astfel, sunt rostite cuvintele: Taie-l! La ce să mai
cuprindă şi pământul degeaba?' (Luca 13,7)" Parabolele Domnului
Hristos, pag. 218
7 Noiembrie, Luca 15:1,2, Biblia la rând: Ioan 11-13
„Multe suflete merg spre ruină, deoarece nici o mână nu este întinsă
pentru a le salva. Poate că aceia care greşesc par nepăsători şi aspri, dar,
dacă ar fi beneficiat de aceleaşi avantaje pe care le-au avut alŃii, ar fi
manifestat mult mai multă nobleŃe sufletească şi o aplecare mai mare
pentru slujire. [...] îngerii plâng în timp ce ochii oamenilor sunt lipsiŃi de
lacrimi şi inima lor este fără compasiune." Parabolele Domnului
Hristos, pag. 191, 192
8 Noiembrie, Luca 18:7,8, Biblia la rând: Ioan 14-17
„Nimic nu doreşte Domnul Hristos atât de mult cum doreşte să-Şi
răscumpere moştenirea de sub stăpânirea lui Satana. Dar înainte de a fi
eliberaŃi de sub puterea lui care acŃionează în afara noastră, trebuie să
fim eliberaŃi de sub puterea lui care acŃionează înăuntrul nostru.
Dumnezeu îngăduie încercările, ca să putem fi eliberaŃi de tot ce este
firesc, de egoism şi de orice trăsături de caracter aspre şi necreştineşti.
[...] Adesea intrăm în cuptorul încercărilor cu sufletul întunecat de
egoism. Dar, dacă rămânem răbdători în încercarea crucială a vieŃii
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noastre, vom ieşi din ea reflectând caracterul divin." Parabolele
Domnului Hristos, pag. 174, 175
9 Noiembrie, 1 Corinteni 3:9, Biblia la rând: Ioan 18-21
„În legile lui Dumnezeu din natură, efectul urmează cauzei cu o
certitudine care nu dă greş. Secerişul va arăta cum s-a realizat
semănatul. Agricultorul leneş este condamnat chiar de lucrarea lui.
Recolta va fi o mărturie împotriva lui. Tot aşa este şi în domeniul
spiritual: credincioşia fiecărui lucrător este evaluată prin rezultatele
muncii sale. Recolta dezvăluie caracterul lucrării, arătând dacă a fost
atentă sau neglijentă. Astfel, soarta lucrătorului se hotărăşte pentru
veşnicie." Parabolele Domnului Hristos, pag. 84
10 Noiembrie, Proverbe 3:5-8, Biblia la rând: Fapte 1-2
„Ne putem aştepta la noi greutăŃi în lupta viitoare a credinŃei şi vieŃii,
dar putem privi la cele din trecut, ca şi la cele ce vor veni şi să spunem:
"Până aici ne-a ajutat Dumnezeu". "Şi puterea ta să Ńină cât zilele tale"
(Deuteronomul 33,25). Încercările nu vor fi mai mari decât puterea care
ne-a fost dată ca să le suportăm. De aceea, să punem mâna la lucru,
oriunde este ceva de făcut, având încredinŃarea că, orice ar veni, ne va fi
dată puterea necesară, proporŃională cu încercările prin care trecem.”
Calea către Hristos, pag. 125
11 Noiembrie, 1 Petru 2:1-3, Biblia la rând: Fapte 3-5
„Consacră-te în fiecare dimineaŃă lui Dumnezeu pentru ziua aceea!
Supune-I toate planurile tale, ca ele să fie aduse la îndeplinire sau
abandonate, după cum va hotărî El, în providenŃa Sa. În acest fel, zi de
zi să-Ńi încredinŃezi viaŃa în mâinile lui Dumnezeu şi, astfel viaŃa ta va fi
din ce în ce mai mult modelată după viaŃa Domnului Hristos.” Calea
către Hristos, pag. 70
12 Noiembrie, 1 Corinteni 7:24, Biblia la rând: Fapte 6-9
„Nu trebuie să aştepŃi ocazii mari, speciale sau talente extraordinare
pentru ca numai atunci să lucrezi pentru Dumnezeu. Nu trebuie să te
gândeşti ce va gândi lumea despre tine. Dacă viaŃa ta zilnică este o
mărturie despre curăŃia şi sinceritatea credinŃei tale şi dacă şi ceilalŃi

pentru Semestrul II, 2015

191

sunt convinşi că dorinŃa ta este să le fi de folos, atunci eforturile tale nu
vor fi în totul zadarnice.” Calea către Hristos, pag. 83
13 Noiembrie, Psalmi 139:23, 24, Biblia la rând: Fapte 10-12
„Domnul Hristos este gata să ne elibereze de păcat, dar El nu forŃează
niciodată voinŃa; şi dacă prin păcătuire continuă, voinŃa a ajuns cu totul
robită şi noi nu dorim să ne eliberăm şi nu vrem să primim harul Său, ce
ar putea face El mai mult? Ne-am nimicit singuri prin respingerea
hotărâtă a iubirii Sale.” Calea către Hristos, pag. 34
14 Noiembrie, Isaia 27:6, Biblia la rând: Fapte 13-14
„Ceea ce Dumnezeu a urmărit să facă pentru lume, prin Israel, naŃiunea
aleasă, va aduce la îndeplinire până la urmă, prin biserica Sa de pe
pământ, de astăzi. El "a dat via altor vieri", chiar poporului care păzeşte
legământul Său şi care, cu credincioşie, "Îi dau roadele la vremea lor".
Niciodată Domnul nu S-a lăsat fără reprezentanŃi adevăraŃi pe pământ,
care au făcut din interesele Sale propriile lor interese.” ProfeŃi şi Regi,
pag. 713, 714
15 Noiembrie, Neemia 13:8, 9, Biblia la rând: Iacov 1-2
„În lucrarea de reformă, ce urmează să fie făcută astăzi, este nevoie de
bărbaŃi care, asemenea lui Ezra şi Neemia, nu vor acoperi şi nu vor
scuza păcatul, nici nu se vor da înapoi de la apărarea onoarei lui
Dumnezeu. Aceia asupra cărora zace povara acestei lucrări nu-şi vor
găsi pacea când se săvârşeşte răul şi nici nu vor acoperi păcatul cu un
veşmânt de milă falsă. Ei îşi vor aduce aminte că Dumnezeu nu caută la
faŃa oamenilor şi că asprimea pentru câŃiva se poate dovedi a fi, milă
pentru mulŃi.” ProfeŃi şi Regi, pag. 675
16 Noiembrie, Estera 4:14, Biblia la rând: Iacov 3-5
„Satana va stârni indignarea împotriva minorităŃii care refuză să accepte
obiceiurile şi tradiŃiile larg răspândite. BărbaŃi cu răspundere şi renume
se vor uni cu nelegiuiŃii şi cu oamenii de nimic pentru a se sfătui
împotriva poporului lui Dumnezeu.” ProfeŃi şi Regi, pag. 605
17 Noiembrie, Ieremia 29:11, Biblia la rând: Galateni 1-3
„Atunci când clădirea caracterului este neglijată, când împodobirea
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sufletului lipseşte, când simplitatea evlaviei este dispreŃuită, mândria şi
dorinŃa de etalare cer edificii bisericeşti măreŃe, împodobiri splendide şi
ceremonii impunătoare. ... El apreciază biserica Sa nu pentru avantajele
exterioare, ci pentru evlavia sinceră care o deosebeşte de lume. El o
apreciază după creşterea membrilor ei în cunoaşterea lui Hristos, după
înaintarea ei în experienŃa spirituală. El caută principiile dragostei şi ale
bunătăŃii.” ProfeŃi şi Regi, pag. 565, 566
18 Noiembrie, Isaia 43:2, Biblia la rând: Galateni 4-6
„Aşa cum a fost în zilele lui Şadrac Meşac şi Abed-Nego, tot aşa şi în
perioada de încheiere a istoriei pământului, Dumnezeu va lucra cu
putere în favoarea acelora care vor sta neclintiŃi pentru dreptate. Acela
care a umblat cu demnitarii iudei în cuptorul încins, va fi cu urmaşii Săi
oriunde se vor afla. PrezenŃa Lui dăinuitoare îi va mângâia şi-i va
susŃine. În timpul de strâmtorare, o strâmtorare care nu a mai fost de
când există naŃiunile, cei aleşi ai Săi vor sta neclintiŃi.” ProfeŃi şi Regi,
pag. 513
19 Noiembrie, 1 Samuel 2:30, Biblia la rând: Fapte 15-18:11
„Succesul adevărat în orice ramură de lucru nu este urmarea şansei, a
întâmplării sau a destinului. Este lucrarea providenŃelor lui Dumnezeu,
răsplata credinŃei şi a înŃelepciunii, a virtuŃii şi a stăruinŃei. CalităŃile
mintale curate şi un nivel moral înalt nu sunt urmarea întâmplării.
Dumnezeu oferă ocaziile, succesul depinde de felul cum le folosim.”
ProfeŃi şi Regi, pag. 486
20 Noiembrie, Ieremia 20:9, Biblia la rând: 1 Tesaloniceni 1-5
„Planul lui Dumnezeu nu este să trimită soli care să măgulească şi să
placă păcătoşilor; El nu dă solii de pace pentru a legăna pe cei nesfinŃiŃi
într-o siguranŃă falsă. Din contră, aşează poveri grele asupra conştiinŃei
făcătorului de rele şi îi străpunge sufletul cu săgeŃile ascuŃite ale
simŃământului vinovăŃiei. Îngerii slujitori îi prezintă judecăŃile de temut
ale lui Dumnezeu, pentru a-i adânci simŃământul nevoii şi a-l aduce la
strigătul agonizant: "Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?" (Fapte 16,30).
Însă Mâna care umileşte până la pământ, mustră păcatul şi face de
ruşine mândria şi ambiŃia, este Mâna care-l înalŃă pe el pocăit şi zdrobit.
… Când omul a păcătuit împotriva unui Dumnezeu sfânt şi milos, el nu
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poate urma o cale mai nobilă decât să se pocăiască sincer.” ProfeŃi şi
Regi, 435
21 Noiembrie, Ieremia 6:16, Biblia la rând: 2 Tesaloniceni 1-3; Faptele
Ap. 18:12-19:20
„Ce lecŃie este aceasta pentru bărbaŃii care ocupă poziŃii de răspundere
astăzi în biserica lui Dumnezeu! Ce avertizare solemnă de a trata cu
credincioşie păcatele care aduc dezonoare cauzei adevărului! Nimeni
dintre aceia care pretind a fi depozitarii legii lui Dumnezeu să nu se
măgulească cu gândul că cinstea exterioară pe care o manifestă faŃă de
porunci îl va scăpa de aplicarea dreptăŃii divine. Nimeni să nu refuze
mustrarea pentru păcat, nici să acuze pe slujitorii lui Dumnezeu că sunt
prea zeloşi în străduinŃa de a curăŃi tabăra de făcătorii de rele. Un
Dumnezeu care urăşte păcatul cheamă pe aceia care susŃin că păzesc
legea Sa să se depărteze de orice nelegiuire.” ProfeŃi şi Regi, pag. 416
22 Noiembrie, 2 Cronici 32:26, Biblia la rând: 1 Corinteni 1-4
„Istoria eşecului lui Ezechia de a se arăta credincios însărcinării cu
ocazia vizitei solilor cuprinde o lecŃie importantă pentru toŃi. Cu mult
mai mult decât o facem, trebuie să vorbim despre capitolele preŃioase
din experienŃa noastră, despre mila şi bunătatea lui Dumnezeu, despre
adâncimile inegalabile ale dragostei Mântuitorului. Când mintea şi
inima sunt umplute cu dragostea lui Dumnezeu, nu va fi greu să o
împărtăşim şi altora.” ProfeŃi şi Regi, pag. 347
23 Noiembrie, Eclesiastul 10:16, Biblia la rând: 1 Corinteni 5-8
„Dar în Iuda mai locuiau şi mii care păstrau credinŃa în Iehova, refuzând
cu hotărâre să fie atraşi în idolatrie. Către aceştia, Isaia, Mica şi
colaboratorii lor priveau cu nădejde când erau martori la ruina produsă
în ultimii ani ai domniei lui Ahaz. Sanctuarul lor era închis, dar cei
credincioşi aveau asigurarea: "Dumnezeu este cu noi (Emanuel) ...”
ProfeŃi şi Regi, pag. 330
24 Noiembrie, Osea 8:4, Biblia la rând: 1 Corinteni 9-12
„Nelegiuirea lui Israel în ultima jumătate de veac înainte de robia
asiriană a fost ca aceea din zilele lui Noe şi ca aceea a oricărui alt veac
când oamenii L-au lepădat pe Dumnezeu şi s-au predat cu totul
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săvârşirii răului. ÎnălŃarea naturii mai presus de Dumnezeul naturii,
închinarea înaintea creaturii în locul Creatorului au întotdeauna ca
rezultat păcatele cele mai josnice.” ProfeŃi şi Regi, pag. 281, 282
25 Noiembrie, Proverbe 19:5, Biblia la rând: 1 Corinteni 13-16
„Astăzi, în toate Ńările lumii, sunt oameni sinceri, asupra acestora
strălucind lumina cerului. Dacă vor continua să urmeze cu credincioşie
ceea ce ei înŃeleg că este datoria lor, le va fi dată o lumină mai mare
până când, asemenea lui Naaman de pe vremuri, vor fi constrânşi să
recunoască că "nu este Dumnezeu pe tot pământul", afară de Dumnezeul
cel viu - Creatorul.” ProfeŃi şi Regi, pag. 253
26 Noiembrie, 2 Cronici 20:20, Biblia la rând: Faptele Ap. 19:21-20:1;
2 Corinteni 1-3,
„Dumnezeu a fost tăria lui Iuda în această criză şi El este tăria poporului
Său astăzi. Nu trebuie să ne încredem în căpetenii şi nici să-i punem pe
oameni în locul lui Dumnezeu. Să ne aducem aminte că fiinŃele
omeneşti sunt supuse căderii şi greşelii şi că El care are toată puterea,
este tumul nostru puternic de apărare. În orice nevoie trebuie să ştim că
lupta este a Sa.” ProfeŃi şi Regi, pag. 202
27 Noiembrie, 2 Cronici 14:11, Biblia la rând: 2 Corinteni 4-6
„Prin soli credincioşi, Domnul a trimis avertizări repetate împăratului şi
poporului decăzut; dar aceste cuvinte de mustrare erau zadarnice. În
zadar au proclamat solii inspiraŃi dreptul lui Iehova de a fi singurul
Dumnezeu în Israel ; în zadar au înălŃat legile pe care El li le
încredinŃase.” ProfeŃi şi Regi, pag. 115, 116
28 Noiembrie, Ieremia 9:23,24, Biblia la rând: 2 Corinteni 7-9
„Atâta vreme cât rămâne consacrat, omul pe care Dumnezeu l-a
înzestrat cu discernământ şi pricepere nu va da pe faŃă dorinŃa după o
poziŃie înaltă, nici nu va căuta să conducă sau să stăpânească. Oamenii
trebuie să poarte răspunderi, pentru că este nevoie - dar în loc de a se
lupta pentru întâietate, acela care este un conducător adevărat se va ruga
pentru o inimă înŃelegătoare, ca să facă deosebire intre bine şi rău.”
ProfeŃi şi Regi, pag. 31
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29 Noiembrie, 1 Samuel 28:12, Biblia la rând: 2 Corinteni 10-13
„În tot cursul purtării sale răzvrătite, Saul a fost linguşit şi înşelat de
Satana. Lucrarea ispititorului este de a da impresia că păcatul e ceva
foarte neînsemnat, de a face cărarea călcării Legii cât mai comodă şi
mai atrăgătoare, de a face mintea să fie oarbă faŃă de avertismentele şi
ameninŃările Domnului. ... Dar acum, când se afla la mare strâmtorare,
Satana s-a întors împotriva lui, înfăŃişându-i grozăvia păcatului şi lipsa
oricărei nădejdi de a mai fi iertat, pentru a-l duce la disperare. Nimic
altceva n-ar fi putut să fie mai bine ales pentru a-i nimici curajul sau a-i
tulbura mintea, a-l împinge la disperare şi sinucidere.” Patriarhi şi
ProfeŃi, pag. 680,681
30 Noiembrie, Proverbe 9:10, Biblia: Fapte 20:2; Romani 1-4
„Domnul Însuşi conducea educaŃia lui Israel. Grija Lui nu se mărginea
numai la nevoile lor religioase; tot ce interesa buna lor stare corporală şi
intelectuală era cuprins în prevederile Sale divine şi intra în sfera Legii
divine.” Patriarhi şi ProfeŃi, pag. 592
DECEMBRIE
1 Decembrie, Fapte 1:11, Biblia la rând: Romani 5-8
„Hristos Se înălŃase la cer având chip de om. Ucenicii văzuseră norul
care-L primise. Acelaşi Isus care umblase, vorbise şi Se rugase cu ei,
care frânsese pâinea împreună cu ei, care fusese cu ei în bărcile lor pe
lac şi care, în ziua aceea, obosise urcând împreună cu ei măslinişul,
mergea acum să stea pe tron cu Tatăl Său. Şi îngerii i-au asigurat că
Acelaşi pe care ei L-au văzut mergând la cer va reveni tot aşa cum S-a
înălŃat. El va veni 'pe nori; şi orice ochi II va vedea' (Apocalipsa 1,7)."
Hristos, Lumina lumii, pag. 832
2 Decembrie, Ioan 19:30, Biblia la rând: Romani 9-11
„Prin viaŃa şi moartea Sa, Hristos a dovedit că dreptatea lui Dumnezeu
nu anulează mila Sa şi că păcatul poate fi iertat, că Legea este dreaptă şi
că poate fi în mod desăvârşit ascultată. AcuzaŃiile lui Satana erau astfel
respinse. Dumnezeu îi dăduse omului dovezi incontestabile despre
iubirea Sa." Hristos, Lumina lumii, pag. 762
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3 Decembrie, Iosua 10:40,42, Biblia la rând: Romani 12-16
„În apropiere de apele Merom, Iosua a năvălit asupra taberei aliaŃilor şi
le-a măcinat forŃele. "Domnul i-a dat în mâinile lui Israel; ei i-au bătut şi
i-au urmărit... fără să lase să scape vreunul". Carele şi caii care fuseseră
mândria şi faima canaaniŃilor nu trebuia să fie însuşite de izraeliŃi. După
porunca Domnului, carele au fost arse în foc, iar caii au fost făcuŃi să
şchiopăteze, în aşa fel încât să nu mai fie buni de luptă. IzraeliŃii nu
trebuia să-şi pună încrederea în care şi în cai, ci în "Numele Domnului,
Dumnezeului lor". Una câte una au fost cucerite cetăŃile, iar HaŃorul,
capitala aliaŃilor, a fost arsă.” Patriarhi şi ProfeŃi, pag. 510
4 Decembrie, Ioan 14:13, Biblia la rând: Fapte 20:3-22:30
„Duhul trebuia să fie dat ea un agent de revigorare, deoarece fără El
jertfa lui Hristos n-ar fi folosit la nimic. [...] Păcatul nu putea să fie oprit
şi înfrânt decât prin mijlocirea celei de a treia Persoane a Dumnezeirii,
care urma să vină nu cu o altfel de putere, ci cu plinătatea puterii divine.
Doar Duhul face să aibă efect cele realizate de Mântuitorul lumii. Prin
Duhul ajunge inima curată. Prin Duhul ajunge credinciosul părtaş la
natura divină. Hristos L-a trimis pe Duhul Său ca o putere divină de
luptă împotriva înclinaŃiilor spre rău, moştenite şi cultivate, şi de
imprimare a caracterului Său în biserică." Hristos, Lumina lumii, 671
5 Decembrie, Evrei 11:30, Biblia la rând: Fapte 23-25
„IzraeliŃii nu câştigaseră biruinŃa prin propria lor putere; biruinŃa fusese
cu totul a Domnului; de aceea, ca prime roade ale Ńării, cetatea, cu tot ce
era în ea, trebuia consacrată ca jertfă lui Dumnezeu. În mintea
israeliŃilor trebuia să se întipărească faptul că la cucerirea Canaanului nu
era necesar să lupte pentru ei înşişi, ci, ca unelte, doar să execute voia
lui Dumnezeu şi să nu urmărească proslăvirea şi îmbogăŃirea lor, ci
sporirea onoarei lui Iehova, Împăratul lor.” Patriarhi şi ProfeŃi, pag.
498
6 Decembrie, Matei 25:40, Biblia la rând: Fapte 26-28
„Când va veni Fiul Omului în slava Sa, cu toŃi sfinŃii îngeri, va şedea pe
scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate
înaintea Lui. El îi va despărŃi pe unii de alŃii...' în felul acesta a zugrăvit
Hristos înaintea ucenicilor scena din ziua cea mare a judecăŃii. In
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momentul acela se aflau pe Muntele Măslinilor. El a spus că hotărârea
ce se va lua atunci va depinde de un singur lucru. Când popoarele vor fi
adunate înaintea Lui, acolo vor fi numai două categorii, şi viitorul lor în
veşnicie va fi hotărât de ceea ce au făcut sau au neglijat să facă pentru
El, în persoana celor săraci şi suferinzi. În ziua aceea, în loc să prezinte
marea lucrare pe care El a făcut-o, dându-Şi viaŃa pentru mântuirea
oamenilor, Hristos le va arăta lucrarea plină de credinŃă pe care ei au
făcut-o pentru El." Hristos, Lumina lumii, pag. 637
7 Decembrie, Deuteronomul 34:5,6, Biblia la rând: Efeseni 1-3
„Înainte de a se fi arătat în jertfa Domnului Hristos, dreptatea şi iubirea
lui Dumnezeu nu s-au desfăşurat niciodată mai pe larg, ca în purtarea
Lui cu Moise. Dumnezeu l-a exclus pe Moise din Canaan pentru a da o
învăŃătură care nu trebuie uitată niciodată: că El cere ascultare strictă şi
că oamenii nu trebuie să-şi însuşească o cinste care I se cuvine
Creatorului lor. El n-a putut să dea ascultare rugăciunii lui Moise de a
avea parte de moştenirea lui Israel, dar nu l-a uitat şi nu l-a părăsit pe
slujitorul Său. Dumnezeul cerului a înŃeles durerea încercată de Moise;
El notase fiecare faptă de slujire credincioasă în decursul anilor lungi de
luptă şi încercare. Pe înălŃimile muntelui Pisga, Dumnezeu l-a chemat
pe Moise la o moştenire infinit mai măreaŃă decât aceea a Canaanului
pământesc.” Patriarhi şi ProfeŃi, pag. 479
8 Decembrie, Ioan 13:7, Biblia la rând: Efeseni 4-6
„În om există tendinŃa să se respecte pe sine mai mult decât pe fratele
lui, să lucreze pentru sine, să caute locul cel mai înalt; deseori, aceasta
are ca rezultat suspiciune şi amărăciune. Ritualul care precede Cina
Domnului are ca scop să îndepărteze neînŃelegerile acestea, să-l scoată
pe om din egoismul lui, să-l coboare de pe picioroangele înălŃării de
sine, să-l aducă la umilinŃa inimii, care îl va face să-l slujească pe fratele
său." Hristos, Lumina lumii, pag. 650
9 Decembrie, Deuteronomul 3:2, Biblia la rând: Filipeni 1-4
„ToŃi aceia care caută să umble pe calea datoriei vor fi asaltaŃi de
îndoieli şi necredinŃă. Calea va fi uneori atât de mult blocată datorită
piedicilor în aparenŃă de netrecut, încât să-i descurajeze pe aceia care se
lasă pradă descurajării; însă unora ca aceştia Dumnezeu le spune:
198

LecŃiunile Şcolii de Sabat

"Mergi înainte. Fă-Ńi datoria cu orice preŃ. GreutăŃile care par atât de
înspăimântătoare, care îŃi umplu sufletul de groază, vor pieri, dacă tu vei
înainta pe calea ascultării, încrezându-te cu umilinŃă în Dumnezeu".”
Patriarhi şi ProfeŃi, 437
10 Decembrie, Ioan 12:20,21, Biblia la rând: Coloseni 1-4
„Salvarea oamenilor nu e singurul lucru realizat prin cruce. Iubirea lui
Dumnezeu se manifestă în univers. Domnul acestei lumi este alungat.
AcuzaŃiile aduse de Satana împotriva lui Dumnezeu se dovedesc a fi
mincinoase. Ocara pe care el o aruncase este îndepărtată pentru
totdeauna. Atât îngerii, cât şi oamenii sunt atraşi către Mântuitorul.
'După ce voi fi înălŃat de pe pământ', a zis El, 'voi atrage la Mine pe toŃi
oamenii.'" Hristos, Lumina lumii, pag. 626
11 Decembrie, Numeri 16:1-3, Biblia la rând: Evrei 1-4
„Ei l-au acuzat pe Moise că pretinde că lucrează sub călăuzire divină,
folosind aceasta ca un mijloc de a-şi întări autoritatea; şi au declarat că
nu vor mai admite să fie conduşi, asemenea unor orbi, când spre
Canaan, când spre pustie, după cum se potriveşte mai bine planurilor
sale ambiŃioase.” Patriarhi şi ProfeŃi, pag. 399
12 Decembrie, Marcu 11:17, Biblia la rând: Evrei 5-7
„Oamenii care L-au respins pe Hristos urmau să vadă, curând, cum
cetatea şi naŃiunea lor vor fi distruse. Slava lor urma să fie nimicită şi
risipită ca praful în bătaia vântului. Şi ce anume i-a distrus pe iudei?
Tocmai stânca pe care, dacă ar fi clădit, ar fi putut rămâne în siguranŃă.
Bunătatea lui Dumnezeu fusese dispreŃuită, neprihănirea respinsă, iar
harul neglijat. Oamenii s-au aşezat împotriva lui Dumnezeu şi tot ce ar
fi fost spre mântuirea lor s-a întors spre distrugerea lor. [...] Aşa va fi şi
în marea zi finală, când judecata va cădea asupra acelora care au respins
harul lui Dumnezeu. Hristos, piatra lor de poticnire, Se va arăta atunci
ca un munte răzbunător. [...] Pentru că a respins şi a dispreŃuit iubirea şi
harul, păcătosul va fi distrus." Hristos, Lumina lumii, pag. 600
13 Decembrie, Exod 19:6, Biblia la rând: Evrei 8-10
„Preceptele Decalogului sunt adaptate pentru întreaga omenire şi au fost
date pentru instruirea tuturor. Zece precepte scurte, dar cuprinzătoare şi
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pline de autoritate cuprind datoria omului faŃă de Dumnezeu şi faŃă de
semenii săi; şi toate, bazate pe marele şi fundamentalul principiu al
iubirii. … În Cele Zece Porunci, aceste principii sunt arătate în mod
amănunŃit şi făcute aplicabile la condiŃiile şi împrejurările în care se află
omul.” Patriarhi şi ProfeŃi, pag. 305
14 Decembrie, Matei 21:11, Biblia la rând: Evrei 11-13
„Isus Şi-a ridicat mâna - care de atâtea ori îi binecuvântase pe bolnavi şi
suferinzi şi, îndreptând-o către cetatea blestemată, a exclamat: [...] 'Dacă
ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-Ńi dea
pacea!' Aici Mântuitorul S-a oprit şi a lăsat nerostit viitorul pe care l-ar
fi avut Ierusalimul, dacă ar fi primit ajutorul pe care Dumnezeu dorea să
i-l dea [...] Dacă ar fi cunoscut ceea ce avusese privilegiul să cunoască,
[...] cetatea ar fi putut să rămână în picioare, în mândria prosperităŃii,
împărăteasa naŃiunilor, liberă în puterea dată de Dumnezeu. [...] Soarta
fericită care ar fi binecuvântat Ierusalimul, dacă L-ar fi primit pe
Răscumpărătorul lui, a apărut în faŃa Fiului lui Dumnezeu. [...] De pe
zidurile cetăŃii Ierusalim, porumbelul păcii ar fi zburat la toate naŃiunile.
Ea ar fi fost diadema plină de slavă a lumii." Hristos, Lumina lumii,
pag. 576, 577
15 Decembrie, Exod 14:31, Biblia la rând: Filimon; 1 Petru 1-2
„Cel care amână ascultarea, până când fiecare umbră de nesiguranŃă va
dispărea şi până când nu va mai fi nici un risc de a da greş sau de a fi
înfrânt, nu va asculta niciodată. NecredinŃa şopteşte: "Să aşteptăm până
când sunt date la o parte toate piedicile şi până când vom putea vedea în
mod clar drumul nostru"; dar credinŃa plină de curaj îndeamnă la
înaintare, nădăjduind şi crezând totul…. Cărarea pe care te conduce
Dumnezeu poate trece prin pustie sau prin mare, dar este o cărare
sigură.” Patriarhi şi ProfeŃi, pag. 290
16 Decembrie, Luca 19:9,10, Biblia la rând: 1 Petru 3-5
„Dar, îndată ce s-a predat influenŃei Duhului Sfânt, Zacheu a îndepărtat
din viaŃa lui orice deprindere necinstită. PocăinŃa în care nu se vede
schimbare nu este o pocăinŃă autentică. Neprihănirea lui Hristos nu este
o haină care să acopere păcatele nemărturisite şi nepărăsite; este un
principiu de viaŃă care transformă caracterul şi controlează purtarea.
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SfinŃenia este o predare deplină în faŃa lui Dumnezeu; este o totală
supunere a inimii şi a vieŃii faŃă de principiile cerului." Hristos, Lumina
lumii, pag. 555, 556
17 Decembrie, Matei 19:22, Biblia la rând: 2 Petru 1-3
„Modul în care S-a purtat Hristos cu acest tânăr este o pildă pentru noi.
Dumnezeu ne-a dat o regulă de purtare pe care trebuie s-o urmeze
fiecare slujitor al Lui. Este vorba de ascultarea de Legea Sa, dar nu o
ascultare legalistă, ci o ascultare care pătrunde în viaŃă şi este ilustrată în
caracter. Dumnezeu a prezentat caracterul Său ca model pentru toŃi cei
care vor să devină supuşi ai împărăŃiei Sale. Numai cei care vor deveni
conlucrători cu Hristos, numai cei care vor zice: 'Doamne, tot ce am şi
tot ce sunt este al Tău', numai aceia vor fi recunoscuŃi ca fii şi fiice ale
lui Dumnezeu. [...] El ne pune la dispoziŃie toate mijloacele date nouă
de Dumnezeu, pentru a duce mai departe lucrarea Sa în lume. Numai în
felul acesta El ne poate mântui." Hristos, Lumina lumii, pag. 523
18 Decembrie, Faptele Ap. 6:15, Biblia la rând: 1 Timotei 1-3
„Slava reflectată pe faŃa lui Moise ilustrează binecuvântările ce
urmează să fie primite de cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu, prin
mijlocirea lui Hristos. Ea dă mărturie despre faptul că, cu cât este mai
strânsă comuniunea cu Dumnezeu, cu atât mai clară va fi cunoaşterea
cerinŃelor Sale, cu atât mai deplină va fi asemănarea noastră cu chipul
divin şi vom deveni mai repede şi mai deplin părtaşi ai naturii divine.”
Patriarhi şi ProfeŃi, pag. 330
19 Decembrie, 1 Timotei 6:9., Biblia la rând: 2 Timotei 4-6
„Dumnezeu poate avea îndelungă răbdare, totuşi o evidenŃă continuă să
se Ńină. El continuă să cheme la pocăinŃă şi să ofere iertare; şi totuşi va
veni un timp când se va umple măsura, când sufletul va lua hotărârea,
când prin propria sa alegere îşi va pecetlui soarta.” Patriarhi şi ProfeŃi,
pag. 165
20 Decembrie, Fapte 7:25, Biblia la rând: Tit 1-3
„Moise era pregătit să ocupe un loc de frunte printre oamenii mari ai
lumii, să strălucească în curŃile celei mai glorioase împărăŃii şi să înalŃe
sceptrul puterii ei…. Ca istoric şi poet, ca filosof, conducător de oşti şi
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201

legiuitor, el este fără egal. Dar, cu toate că avea lumea înaintea sa,
Moise a avut tăria morală de a refuza perspectivele îmbietoare ale
bogăŃiei, măririi şi faimei, alegând mai degrabă "să sufere împreună cu
poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale
păcatului".” Patriarhi şi ProfeŃi, pag. 246
21 Decembrie, Luca 10:36, Biblia la rând: 2 Timotei 1-4
„LecŃia aceasta nu este mai puŃin necesară astăzi decât pe vremea când a
dat-o Isus. Egoismul şi formalismul rece aproape au stins focul iubirii şi
au îndepărtat însuşirile plăcute care trebuie să înfrumuseŃeze caracterul.
MulŃi dintre cei care mărturisesc Numele Lui au pierdut din vedere
faptul că toŃi creştinii trebuie să-L reprezinte pe Hristos. Dacă nu se dă
dovadă de jertfire de sine pentru binele altora, în cercul familiei, între
vecini, în biserică şi oriunde am fi, atunci, oricare ar fi mărturisirea
gurii, noi nu suntem creştini." Hristos, Lumina lumii, pag. 504
22 Decembrie, Ioan 8:12, Biblia la rând: 1 Ioan 1-2
„Hristos venise pentru a le deschide ochii orbilor, pentru a le da lumină
celor ce stăteau în întuneric. El declarase că este Lumina lumii. [...]
Oamenii care L-au văzut pe Mântuitorul la prima venire erau favorizaŃi
faŃă de cei de dinaintea lor, prin faptul că fuseseră martori la o mai mare
manifestare a prezenŃei divine decât oricând până atunci. Cunoaşterea
lui Dumnezeu se descoperise mai limpede. Dar, tocmai prin această
descoperire, oamenii erau judecaŃi. Caracterul lor era încercat şi soarta
lor, hotărâtă." Hristos, Lumina lumii, pag. 475
23 Decembrie, Geneza 12:1., Biblia la rând: 1 Ioan 3-5
„Dumnezeu Îşi învaŃă servii prin încercări grele şi apăsătoare. El vede
că unii au puteri ce pot fi folosite pentru înaintarea lucrării Sale şi pe
aceste persoane le pune la încercare; în providenŃa Sa, El îi aduce în
poziŃii care pun la probă caracterul lor şi scot în evidenŃă defectele şi
slăbiciunile care sunt ascunse propriei lor cunoaşteri.” Patriarhi şi
ProfeŃi, pag. 129
24 Decembrie, Matei 18:4, Biblia la rând: 2 Ioan, 3 Ioan; Iuda
„Înainte de onoare este umilinŃa. Pentru a sta într-un loc înalt înaintea
oamenilor, Dumnezeu îl alege pe lucrătorul care, asemenea lui Ioan
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Botezătorul, ia un loc umil în faŃa lui Dumnezeu. Ucenicul care
seamănă mai mult cu un copil este lucrătorul care are mai mult succes în
lucrarea lui Dumnezeu. InteligenŃele cereşti pot să conlucreze cu acela
care nu caută să-şi înalŃe şinele, ci să salveze suflete. Acela care simte
mai mult nevoia după ajutorul divin va stărui mai mult ca să-l aibă; iar
Duhul Sfânt i-L va descoperi pe Isus, care îi va întări şi înălŃa sufletul.
în urma comuniunii cu Hristos, el pleacă să lucreze [...] şi are succes
acolo unde mulŃi învăŃaŃi şi intelectuali dau greş." Hristos, Lumina
lumii, pag. 436
25 Decembrie, Matei 16:24, Biblia la rând: Apocalipsa 1-3
„După mărturisirea lui Petru, Isus le-a poruncit ucenicilor să nu spună
nimănui că El este Hristosul. Porunca aceasta le-a fost dată din cauza
împotrivirii hotărâte a cărturarilor şi a fariseilor, în plus, oamenii, chiar
şi ucenicii, aveau o părere greşită despre Mesia, astfel că o proclamare
în mod public nu le-ar fi dat o idee corectă despre caracterul sau
lucrarea Lui. Dar, zi după zi, El li Se descoperea ca Mântuitor, în felul
acesta dorind să le creeze o concepŃie corectă despre Sine ca Mesia."
Hristos, Lumina lumii pag. 414
26 Decembrie, Geneza 8:13., Biblia la rând: Apocalipsa 4-6
„Aceste manifestări extraordinare (semne ale naturii) vor fi din ce în ce
mai dese şi mai teribile chiar înainte de evenimentul revenirii lui Isus
Hristos şi de sfârşitul Planului de Mântuire, ca semne ale nimicirii
grabnice a pământului.” Patriarhi şi ProfeŃi, pag. 109
27 Decembrie, Matei 15:28, Biblia la rând: Apocalipsa 7-9
„Dumnezeu urăşte ideea de clasă privilegiată. El nu vrea să ştie nimic
despre lucruri de felul acesta. înaintea Lui, viaŃa tuturor oamenilor are
aceeaşi valoare. [...] Fără deosebire de vârstă, rang, naŃionalitate sau
privilegiu religios, toŃi oamenii sunt invitaŃi să vină la El şi să trăiască."
Hristos, Lumina lumii, pag. 403
28 Decembrie, Ioan 6:26,27, Biblia la rând: Apocalipsa 10-12
„Ei îl văzuseră pe Hristos prin mărturia dată de Duhul Sfânt, prin
descoperirea dată de Dumnezeu sufletului lor. Dovezile vii ale puterii
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Sale fuseseră în faŃa lor zi după zi; totuşi cereau alt semn. Dacă li s-ar fi
dat, ar fi rămas tot aşa de necredincioşi ca înainte. Dacă nu fuseseră
convinşi prin ceea ce văzuseră şi auziseră, ar fi fost inutil să li se arate
minuni şi mai mari. NecredinŃa va găsi întotdeauna o scuză pentru
îndoială şi va căuta argumente care să răstoarne chiar şi dovada cea mai
clară." Hristos, Lumina lumii, pag. 386
29 Decembrie, Geneza 5:24., Biblia la rând: Apocalipsa 13-15
„În mijlocul unei vieŃi de muncă activă, Enoh a menŃinut cu stăruinŃă
comuniunea sa cu Dumnezeu. Cu cât era mai mare şi mai presantă
lucrarea, cu atât mai continue şi mai fierbinŃi erau rugăciunile.”
Patriarhi şi ProfeŃi, pag. 86
30 Decembrie, Marcu 6:31, Biblia la rând: Apocalipsa 16-18
„Într-o viaŃă cu totul devotată pentru binele altora, Mântuitorul... trebuia
să Se retragă din neîncetata activitate şi din contactul cu nevoile
omeneşti, pentru a căuta un loc liniştit şi o comuniune neîntreruptă cu
Tatăl Său. [...] El era cu totul dependent de Dumnezeu şi, în locul tainic
al rugăciunii, căuta putere divină ca să poată merge mai departe înarmat
pentru a-Şi împlini datoria şi pentru a înfrunta încercările. într-o lume de
păcat, Isus a avut de suportat lupte şi chinuri sufleteşti. în comuniunea
cu Dumnezeu, El a putut să Se despovăreze de întristările care îl
zdrobeau. Aici, El găsea mângâiere şi bucurie." Hristos, Lumina lumii,
pag. 362, 363
31 Decembrie, Geneza 3:15., Biblia la rând: Apocalipsa 19-22
„În ziua judecăŃii, oamenii nu vor fi condamnaŃi pentru faptul că în mod
cinstit ei au crezut o minciună, ci pentru că n-au crezut adevărul, pentru
că au neglijat ocazia de a învăŃa ce este adevărul. Dimpotrivă, cu toată
sofisticăria lui Satana, este totdeauna un lucru dezastruos acela de a nu
asculta de Dumnezeu.” Patriarhi şi ProfeŃi, pag. 55
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APUSUL SOARELUI ÎN ROMÂNIA:
3
4
10
11
17
18
24
25
31

V.
S.
V.
S.
V.
S.
V.
S.
V.

1
7
8
14
15
21
22
28
29

S.
V.
S.
V.
S.
V.
S.
V.
S.

4
5
11
12
18
19
25
26

V.
S.
V.
S.
V.
S.
V.
S.

IULIE
a.s. B 21:03; CT 20:52; MS 21:18; AR 21:29
a.s. B 21:03; CT 20:52; MS 21:18; AR 21:29
a.s. B 21:01; CT 20:50; MS 21:15; AR 21:27
a.s. B 21:01; CT 20:50; MS 21:15; AR 21:27
a.s. B 20:57; CT 20:46; MS 21:11; AR 21:23
a.s. B 20:56; CT 20:45; MS 21:10; AR 21:22
a.s. B 20:51; CT 20:39; MS 21:04; AR 21:16
a.s. B 20:50; CT 20:39; MS 21:03; AR 21:15
a.s. B 20:43; CT 20:33; MS 20:56; AR 21:08
AUGUST
a.s. B 20:42; CT 20:32; MS 20:55; AR 21:07
a.s. B 20:34; CT 20:24; MS 20:46; AR 20:58
a.s. B 20:33; CT 20:23; MS 20:45; AR 20:57
a.s. B 20:24; CT 20:13; MS 20:35; AR 20:47
a.s. B 20:23; CT 20:12; MS 20:34; AR 20:46
a.s. B 20:14; CT 20:03; MS 20:23; AR 20:35
a.s. B 20:12; CT 20:01; MS 20:22; AR 20:34
a.s. B 20:02; CT 19:53; MS 20:09; AR 20:23
a.s. B 20:00; CT 19:52; MS 20:08; AR 20:22
SEPTEMBRIE
a.s. B 19:47; CT 19:38; MS 19:57; AR 20:09
a.s. B 19:48; CT 19:37; MS 19:56; AR 20:08
a.s. B 19:36; CT 19:25; MS 19:43; AR 19:56
a.s. B 19:35; CT 19:24; MS 19:42; AR 19:55
a.s. B 19:23; CT 19:12; MS 19:29; AR 19:42
a.s. B 19:22; CT 19:11; MS 19:28; AR 19:41
a.s. B 19:09; CT 18:59; MS 19:15; AR 19:28
a.s. B 19:08; CT 18:58; MS 19:14; AR 19:27
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OCTOMBRIE
2 V.
a.s. B 18:58; CT 18:46; MS 19:03; AR 19:16
3 S.
a.s. B 18:56; CT 18:45; MS 19:01; AR 19:14
9 V.
a.s. B 18:45; CT 18:35; MS 18:49; AR 19:02
10 S.
a.s. B 18:43; CT 18:33; MS 18:47; AR 19:00
16 V.
a.s. B 18:33; CT 18:23; MS 18:35; AR 18:49
17 S.
a.s. B 18:31; CT 18:21; MS 18:34; AR 18:48
23 V.
a.s. B 18:21; CT 18:11; MS 18:23; AR 18:34
24 S.
a.s. B 18:19; CT 18:09; MS 18:22; AR 18:35
30 V.
a.s. B 17:11; CT 17:01; MS 17:11; AR 17:26
31 S.
a.s. B 17:09; CT 16:59; MS 17:10; AR 17:24
NOIEMBRIE
6 V.
a.s. B 17:00; CT 16:49; MS 17:01; AR 17:15
7 S.
a.s. B 16:59; CT 16:48; MS 17:00; AR 17:14
13 V.
a.s. B 16:53; CT 16:43; MS 16:52; AR 17:07
14 S.
a.s. B 16:51; CT 16:41; MS 16:51; AR 17:05
20 V.
a.s. B 16:45; CT 16:36; MS 16:46; AR 16:59
21 S.
a.s. B 16:44; CT 16:35; MS 16:44; AR 16:58
27 V.
a.s. B 16:41; CT 16:31; MS 16:40; AR 16:54
28 S.
a.s. B 16:40; CT 16:30; MS 16:39; AR 16:53
DECEMBRIE
4 V.
a.s. B 16:37; CT 16:27; MS 16:35; AR 16:50
5 S.
a.s. B 16:37; CT 16:27; MS 16:35; AR 16:50
11 V.
a.s. B 16:36; CT 16:27; MS 16:34; AR 16:49
12 S.
a.s. B 16:36; CT 16:27; MS 16:34; AR 16:49
18 V.
a.s. B 16:38; CT 16:28; MS 16:36; AR 16:50
19 S.
a.s. B 16:38; CT 16:28; MS 16:36; AR 16:50
25 V.
a.s. B 16:41; CT 16:32; MS 16:39; AR 16:53
26 S.
a.s. B 16:41; CT 16:32; MS 16:39; AR 16:53
*Abrevieri: CT = ConstanŃa, B= Bucureşti, MS=Mureş, AR= Arad.
Pentru Rep. Moldova se va folosi ora ConstanŃei.
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Naum
Habacuc
łefania
Hagai
Zaharia
Maleahi

1
1
13
25
37
1

2
2
14
26
38
2

1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1

2
14
2
2

3
4
5
3
4
5
6
7
15 16 17 18 19
27 28 29 30 31
39 40 41 42 43
3
4
5
6
7
CărŃile profetice minore
3
4
5
6
7
3
3

2
2
2
2
2
2
2
14
2

4

5

6

7

3
3
3
3
3

4
4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

8
20
32
44
8

9
21
33
45
9

10
22
34
46
10

11
23
35
47
11

12
24
36
48
12

8

9

10

11

12

8

9

8

9

10

11

12

Noul Testament
Evangheliile
Matei

Marcu
Luca
Ioan
Faptele
Apostolilor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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3

4

5

6

7

8

9
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12

13
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19

20

21

22

23

24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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Epistolele pauline
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

8

9

10

11

12

11

12

13
Galateni

1

2

3

4

5

6

Efeseni

1

2

3

4

5

6

Filipeni

1

2

3

4

Coloseni

1

2

3

4

1 Tesaloniceni

1

2

3

4

5

2 Tesaloniceni

1

2

3

1 Timotei

1

2

3

4

5

6

2 Timotei

1

2

3

4

Tit

1

2

3

Filimon

1
2

3

5

6

Evrei

1

4

13
Epistolele soborniceşti
Iacob

1

2

3

4

5

1 Petru

1

2

3

4

5

2 Petru

1

2

3

1 Ioan

1

2

3

4

5

2 Ioan

1

3 Ioan

1

Iuda

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Apocalipsa

Felicitări! AŃi parcurs întreaga Biblie. PuteŃi începe din nou şi o veŃi
înŃelege mai bine… Nu uitaŃi să o puneŃi în practică !!!
Dumnezeu să vă binecuvânteze!
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