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CUVÂNT ÎNAINTE
Când privim astăzi în jurul nostru în lume, vedem catastrofe întâmplându-

se în orice loc: violenţă, vărsare de sânge, dezastre naturale şi nelegiuire fără 
precedent. Toate aceste lucruri ne amintesc de faptul că venirea Domnului nos-
tru Isus Hristos trebuie să aibă loc curând. Pentru a face faţă acestor provocări, 
pentru a fi pregătiţi să-L întâlnim pe Domnul nostru pe norii cerului, trebuie să 
avem o credinţă puternică, credinţa lui Avraam. 

„Cei care mărturisesc a aştepta venirea în curând a Mântuitorului nostru, 
ar trebui să aibă credinţa lui Avraam, o credinţă care este preţuită pentru că i-a 
costat ceva, o credinţă care lucrează prin dragoste şi curăţă sufletul. Exemplul lui 
Avraam este raportat pentru noi, cei peste care a venit timpul sfârşitului lumii. 
Trebuie să credem că Dumnezeu este serios cu noi şi că nu se poate glumi cu 
El. El exprimă exact ceea ce intenţionează, şi cere de la noi credinţă implicită şi 
ascultare voioasă. Atunci El va lăsa ca lumina Lui să strălucească împrejurul nos-
tru, şi noi vom fi doar lumină în Domnul.”—The Signs of the Times, 1 aprilie 1875. 

În acest trimestru vom studia despre viaţa lui Avraam. Acest om al lui Dum-
nezeu a trecut prin multe teste de credinţă. La fiecare dintre acestea, lui Avraam 
i s-a dat ocazia să îşi demonstreze încrederea în Dumnezeu şi în promisiunea 
făcută lui—că va fi „tatăl multor naţiuni”. Uneori credinţa sa a oscilat pe când 
încerca, la timpul ales de el însuşi şi după modul lui propriu, să îndeplinească 
planul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Dumnezeu a pus la încercare şi a do-
vedit credincioşia sa şi, la timpul stabilit, i s-a născut lui Avraam primul fiu al 
făgăduinţei. Însă Dumnezeu a păstrat cel mai mare test al Său pentru Avraam nu 
pentru atunci când era el tânăr şi puternic, ci pentru când era un bărbat în vârstă. 

„Avraam a fost crunt încercat la bătrâneţea sa. Cuvintele Domnului păreau 
îngrozitoare şi nedorite pentru bătrânul împovărat, totuşi el nu a pus la îndoială 
dreptatea lor, nici nu a ezitat în ascultarea sa. El ar fi putut pleda că era bătrân şi 
slab, şi că nu putea să îl sacrifice pe fiul care era bucuria vieţii sale. El ar fi putut 
să îi amintească Domnului că porunca Sa era în contradicţie cu făgăduinţele care 
îi fuseseră date cu privire la fiul său. Însă ascultarea lui Avraam a fost fără mur-
mur sau reproş. Încrederea Sa în Dumnezeu era implicită.”—Mărturii, vol. 4,  
p. 253 engl. (cap. 22, „Sfințenia poruncilor lui Dumnezeu”).

„Dumnezeu permite încercărilor să asalteze poporul Său pentru ca, prin sta-
tornicia şi ascultarea lor, ei înşişi să fie îmbogăţiţi spiritual, şi ca exemplul lor să 
poată fi o sursă de tărie pentru alţii... Tocmai încercările care încearcă în modul 
cel mai sever credinţa noastră, şi care dau impresia că Dumnezeu ne-a părăsit, 
trebuie să ne conducă mai aproape de Hristos, pentru ca să putem pune toate 
poverile noastre la picioarele Lui şi să experimentăm pacea pe care El ne-o va 
da în schimb.”—Patriarhi și profeți, p. 129 engl. (cap. 11, „Chemarea lui Avraam”). 

Fie ca Dumnezeu să ne dea credinţa lui Avraam. Fie ca această credinţă să ne 
conducă să ne trăim viaţa într-un asemenea mod, încât să se poată spune despre 
noi, ca despre Avraam, că fiecare dintre noi este “prietenul lui Dumnezeu.” 

                        
Departamentul Școlii de Sabat al Conferinței Generale
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SABAT, 7 IANUARIE 2017

Darul Sabatului Întâi  
pentru un sediu şi o capelă în Malawi

Republica Malawi este o ţară fără 
acces la mare, aflată în Africa de sud-
est. Cunoscută mai înainte drept ţara 
Nyasa, ea se învecinează cu Zambia 
la nord-vest, Tanzania, la nord-est, şi 
Mozambic în sud-vest şi sud-est. Ţara 
mai este supranumită şi “Inima caldă 
a Africii”. Malawi are o populaţie esti-
mată la 16 milioane de locuitori, majoritatea dintre ei identificându-se 
drept creştini (82%), incluzând romano-catolici, prezbiterieni, angli-
cani, baptişti şi adventişti de ziua a şaptea. O minoritate semnificativă 
se declară musulmani (13%). 

Lucrarea în Malawi a început în 2008, când un misionar a decis 
să viziteze această ţară. Un cuplu dintr-o biserică protestantă l-a pri-
mit şi l-a ajutat să găsească un loc de cazare. Misionarul le-a prezentat 
studii biblice şi a împărtăşit cu ei câteva porţiuni din Spiritul Profetic. 
Cuplul a devenit foarte interesat de solia adevărului prezent şi au pus 
la dispoziţie un loc de închinare, invitându-i şi pe alţii să participe în 
fiecare Sabat. 

Când misionarul a părăsit Malawi, el a făcut un apel la fraţii noştri 
din Zambia pentru a vedea dacă ar fi cineva dispus să meargă în Ma-
lawi pentru a oferi acestui interes ajutorul necesar. Prin harul lui Dum-
nezeu un frate a răspuns chemării, spunând: “Sunt dispus să merg 
oriunde vrea să mă trimită Dumnezeu.” La sosirea în Malawi în 2009, 
acest frate i-a încurajat pe cei interesaţi şi a mers dintr-un loc în altul 
predicând solia. Astăzi sunt multe locuri unde există suflete interesate 
de solia noastră. Sunt aproximativ 60 suflete botezate şi mai mult de 
900 membri ai şcolii de Sabat, mulţi dintre aceştia studiind principiile 
noastre ca pregătire pentru botez. 

Prin harul lui Dumnezeu, această ţară a fost organizată ca misiune 
în 2013. Suntem încă foarte recunoscători pentru faptul că unii dintre 
fraţii şi surorile noastre din Brazilia au donat bani pentru achiziţiona-
rea unui teren în Lilongwe, capitala ţării. Aici credincioşii din Malawi 
plănuiesc să construiască un sediu şi o capelă. Însă, ţara este foarte să-
racă. Membrii noştri nu au bani pentru a finaliza acest proiect. Pentru 
acest motiv apelăm acum la toţi fraţii, surorile şi prietenii noştri din 
întreaga lume. 

   Departamentul Școlii de Sabat al Conferinței Generale, 
                                             în numele Misiunii Malawi
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   Lecţia 1 Sabat, 7 ianuarie 2017

Chemarea lui Avraam
„Voi face din tine o mare națiune, şi te voi binecuvânta, şi îți voi face 

un nume mare; şi vei fi o binecuvântare.” (Geneza 12:2  engl., rom. BTF).

„Avraam crescuse în mijlocul superstiţiei şi păgânismului… Însă 
adevărata credinţă nu avea să se stingă. Dumnezeu a păstrat întot-
deauna o rămăşiţă care să îi slujească.”—Patriarhi și profeți, p. 125 engl.  
(cap. 11: Chemarea lui Avraam).

Studiu recomandat: Patriarhi și profeți, p. 125-131 engl. (cap. 11: Chemarea lui Avraam).

Duminică           1 ianuarie

1.  DUMNEZEU ÎL CHEAMĂ PE AVRAAM

a.  Ce l-a chemat Dumnezeu pe Avraam să facă, şi cine a mers cu el? 
Geneza 12:1-4; Fapte 7:4. 

„După împrăştierea de la Babel, idolatria a început din nou să devină 
aproape universală şi Domnul i-a lăsat în cele din urmă pe păcătoşii îm-
pietriţi să îşi urmeze căile lor rele, în timp ce l-a ales pe Avraam, din des-
cendenţii lui Sem, şi l-a făcut păstrătorul legii Sale pentru generaţiile ur-
mătoare.”—Patriarhi și profeți, p. 125 engl. (cap. 11: Chemarea lui Avraam).

b.  De ce nu i-a spus Dumnezeu lui Avraam, de îndată, care era lo-
cul în care îl chema să meargă? Evrei 11:8. Ce decizie a trebuit să 
ia Avraam pentru a asculta de chemarea lui Dumnezeu? Geneza 
12:1; Matei 10:34-38. 

„Ascultarea neîntrebătoare a lui Avraam este una dintre cele mai 
remarcabile dovezi de credinţă ce se găsesc în întreaga Biblie… Nu a 
fost un test uşor cel care a fost adus astfel asupra lui Avraam, nici o jertfă 
neînsemnată cea care s-a cerut de la el. Existau legături puternice care 
îl legau de ţara sa, de rudele sale şi de căminul său. Însă el nu a ezitat 
să asculte chemarea. El nu avea nicio întrebare de pus cu privire la ţara 
promisă… Dumnezeu vorbise şi servul Său trebuia să asculte; cel mai 
fericit loc de pe pământ era pentru el locul unde dorea Dumnezeu ca 
el să se afle.” —Ibid., p. 126 engl. (rom. cap. 11, „Chemarea lui Avraam”). 

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
Geneza 12: 1 Domnul zisese lui Avram: Ieşi din ţara ta, din rudenia ta, şi din casa tatălui tău, şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. 2 Voi face din tine un neam mare, şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare, şi vei fi o binecuvântare. 3 Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. 4 Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, şi a plecat şi Lot împreună cu el. Avram avea şaptezeci şi cinci de ani, când a ieşit din Haran.Fapte 7: 4 El a ieşit atunci din ţara Haldeilor, şi s-a aşezat în Haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a strămutat în ţara aceasta, în care locuiţi voi acum.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
Evrei 11: 8 Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc, pe care avea să-L ia ca moştenire, a ascultat, şi a plecat fără să ştie unde se duce.Geneza 12: 1 Domnul zisese lui Avram: Ieşi din ţara ta, din rudenia ta, şi din casa tatălui tău, şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta.Matei 10: 34 Să nu credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia. 35 Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, şi pe noră de soacra sa. 36 Şi omul va avea de vrăjmaşi chiar pe cei din casa lui. 37 Cine iubeşte pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine; şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine. 38 Cine nu-şi ia crucea lui, şi nu vine după Mine, nu este vrednic de Mine.
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Luni          2 ianuarie

2.  PROMISIUNILE
a.  Ce promisiuni i-a făcut Dumnezeu lui Avraam inițial? Geneza 

12:2, 3.

„Cu scopul de a da cele mai bune daruri ale Cerului tuturor popoa-
relor de pe pământ, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam afară din cercul 
rudelor sale idolatre şi i-a poruncit să locuiască în ţara Canaan. ‘Te voi 
face un neam mare,’ a spus El, ‘şi te voi binecuvânta, şi îţi voi face un 
nume mare, şi vei fi o binecuvântare’ (Geneza 12:2). Era o mare onoare 
cea la care fusese chemat Avraam—aceea de a fi tatăl poporului care, 
timp de secole, urmau să fie păzitorii şi păstrătorii adevărului lui Dum-
nezeu pentru lume, poporul prin care toate naţiunile pământului urmau 
să fie binecuvântate în aşteptarea Răscumpărătorului promis, Mesia.

Oamenii pierduseră aproape în totul cunoştinţa adevăratului 
Dumnezeu. Minţile lor erau întunecate de idolatrie. În locul statutelor 
divine, care sunt ‘sfinte, drepte şi bune’ (Romani 7:12), oamenii încer-
cau să instaureze legi, care erau în armonie cu scopurile inimilor lor 
crude, egoiste. Totuşi, Dumnezeu, în mila Sa, nu i-a trecut în nefiinţă. 
El a intenţionat să le dea ocazia să se familiarizeze cu El, prin interme-
diul bisericii Sale. El a rânduit ca principiile revelate prin poporul Său 
să fie mijlocul prin care să restaureze chipul moral al lui Dumnezeu în 
om.”—Profeți și regi, p. 15, 16 engl. (cap. Via Domnului).

b.  Ce țară a promis Dumnezeu lui Avraam şi seminței sale? Geneza 
12:5-7; 13:14-18. 

c.  Ce semnificație are faptul că Avraam şi copiii săi locuiau în cor-
turi? Evrei 11:9, 10, 13-16. Ce atitudine similară suntem chemați 
să adoptăm noi? 2 Petru 3:11-14.

„Să ne luptăm să fim Creştini (asemenea-lui-Hristos) în orice sens al 
cuvântului, şi fie ca îmbrăcămintea, conversaţia şi acţiunile noastre să pre-
dice faptul că Hristos ia formă înăuntrul nostru, ca speranţă a slavei, şi că 
aşteptăm acea binecuvântată speranţă şi revenirea glorioasă a lui Isus. Să 
arătăm celor din jurul nostru că lumea aceasta nu este căminul nostru, că 
suntem peregrini şi străini aici.”—The Review and Herald, 10 iunie 1852. 

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2A Geneza 12: 2 Voi face din tine un neam mare, şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare, şi vei fi o binecuvântare. 3 Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2B Geneza 12: 5 Avram a luat pe Sarai, nevasta sa, şi pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile, pe care le strânseseră şi cu toate slugile pe care le câştigaseră în Haran. Au plecat în ţara Canaan, şi au ajuns în ţara Canaan. 6 Avram a străbătut ţara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Canaaniţii erau atunci în ţară. 7 Domnul S-a arătat lui Avram, şi i-a zis: Toată ţara aceasta o voi da seminţei tale. Şi Avram a zidit acolo un altar Domnului, care i Se arătase.Geneza 13: 14 Domnul a zis lui Avram, după ce s-a despărţit Lot de el: Ridică-ţi ochii, şi, din locul în care eşti, priveşte spre miazănoapte şi spre miazăzi, spre răsărit şi spre apus; 15 căci toată ţara pe care o vezi, ţi-o da ţie şi seminţei tale în veac. 16 Îţi voi face sămânţa ca pulberea pământului de mare; aşa că, dacă poate număra cineva pulberea pământului, şi sămânţa ta va putea să fie numărată. 17 Scoală-te, străbate ţara în lung şi în lat; căci ţie ţi-o voi da. 18 Avram şi-a ridicat corturile, şi a venit de a locuit lângă stejarii lui Mamre, care sunt lângă Hebron. Şi acolo a zidit un altar Domnului.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2C Evrei 11: 9 Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară care nu era a lui, şi a locuit în corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau împreună moştenitori cu el ai aceleiaşi făgăduinţe. 10 Căci el aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu. 13 În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite: ci doar le-au văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ. 14 Cei ce vorbesc în felul acesta, arată desluşit că sunt în căutarea unei patrii. 15 Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieşiseră, negreşit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. 16 Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu-I este ruşine să Se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate.2Petru 3: 11 Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, 12 aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? 13 Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea. 14 De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină, şi în pace.
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Marţi          3 ianuarie

3.  MAREA GREŞEALĂ A LUI LOT

a.  În ce ispită a căzut Lot când a călătorit în Ţara Promisă alături de 
Avraam? Geneza 13:5-11; 1 Ioan 2:16, 17. 

„Cea mai fertilă regiune din Palestina era Valea Iordanului, amin-
tind privitorilor de Paradisul pierdut şi egalând frumuseţea şi rodnicia 
câmpiilor udate de Nil, pe care ei le părăsiseră de curând. 

…. Ameţit de viziunea câştigului lumesc, Lot a trecut cu vederea 
relele morale şi spirituale pe care urma să le întâlnească [în târguri-
le aglomerate ale oraşelor bogate şi frumoase]. Locuitorii din câmpie 
erau ‘foarte păcătoşi în ochii Domnului;’ însă despre toate acestea el era 
ignorant, sau, ştiind despre ele, le-a acordat doar puţină importanţă. El ‘şi-a  
ales câmpia Iordanului’, şi ‘şi-a întins cortul spre Sodoma’ (Geneza 
13:11, 12). Cât de puţin a prevăzut el rezultatele teribile ale acelei alegeri 
egoiste!”—Patriarhi și profeți, p. 133 engl. (cap. 12: Avraam în Canaan).

b.  Ce încearcă diavolul să obțină prin pofta ochilor? Marcu 4:18, 19; 
Matei 4:8-10. 

„Dacă pretenţiilor şi grijilor lumii li se permite să captiveze tot tim-
pul şi toată atenţia noastră, puterile noastre spirituale slăbesc şi mor 
pentru că nu sunt exersate.”—This Day With God, p. 87.

c.  Cum poate locul în care alegem să ne întindem cortul să distrugă 
viața noastră spirituală şi pe cea a familiilor noastre? Geneza 
13:12, 13; 19:1, 12-16.

„Mulţi… în alegerea unui cămin… privesc mai mult spre avanta-
jele temporare pe care le pot câştiga, decât spre influenţele morale şi 
sociale care îi vor înconjura pe ei şi familiile lor. Ei aleg o ţară frumoasă 
şi fertilă, sau se mută într-un oraş prosper, în speranţa de a-şi asigura 
prosperitate mai mare; însă copiii lor sunt înconjuraţi de ispite şi, prea 
adesea, formează tovărăşii care sunt defavorabile dezvoltării evlaviei 
şi formării unui caracter drept. Atmosfera de moralitate libertină, de 
necredinţă, de indiferenţă faţă de lucrurile religioase, are o tendinţă 
de a contracara influenţa părinţilor… Mulţi se ataşează de atei şi ne-
credincioşi, şi îşi unesc soarta cu cea a vrăjmaşilor lui Dumnezeu.” 
—Patriarhi și profeți, p. 168, 169 engl. (cap. 14: Distrugerea Sodomei).
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Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3A Geneza 13: 5 Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea şi el oi, boi şi corturi. 6 Şi ţinutul acela nu-i încăpea să locuiască împreună; căci averile lor erau aşa de mari, încât nu puteau să locuiască împreună. 7 S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram şi păzitorii vitelor lui Lot. Canaaniţii şi Feresiţii locuiau atunci în ţară. 8 Avram a zis lui Lot: Te rog, să nu fie ceartă între mine şi tine, şi între păzitorii mei şi păzitorii tăi, căci suntem fraţi. 9 Nu-i oare toată ţara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine: dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta; dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. 10 Lot şi-a ridicat ochii, şi a văzut că toată Câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma şi Gomora, până la Ţoar, era ca o grădină a Domnului, ca ţara Egiptului. 11 Lot şi-a ales toată Câmpia Iordanului, şi a mers spre răsărit. Astfel s-au despărţit ei unul de altul.1Ioan 2: 16 Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. 17 Şi lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3B Marcu 4: 18 Alţii sunt cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută între spini; aceştia sunt cei ce aud Cuvântul; 19 dar năvălesc în ei grijile lumii, înşelăciunea bogăţiilor şi poftele altor lucruri, care îneacă Cuvântul, şi-l fac astfel neroditor.Matei 4: 8 Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor, şi I-a zis: 9 Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie. 10 Pleacă, Satano, i-a răspuns Isus. Căci este scris: Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3C Geneza 13: 12 Avram a locuit în ţara Canaan, iar Lot a locuit în cetăţile din Câmpie, şi şi-a întins corturile până la Sodoma. 13 Oamenii din Sodoma erau răi, şi afară din cale de păcătoşi împotriva Domnului.Geneza 19: 1 Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara; şi Lot şedea la poarta Sodomei. Când i-a văzut Lot, s-a sculat, le-a ieşit înainte, şi s-a plecat până la pământ. 12 Bărbaţii aceia au zis lui Lot: Pe cine mai ai aici? Gineri, fii şi fiice, şi tot ce ai în cetate: scoate-i din locul acesta. 13 Căci avem să nimicim locul acesta, pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul, ca să-l nimicim. 14 Lot a ieşit, şi a vorbit cu ginerii săi, care luaseră pe fetele lui: Sculaţi-vă, a zis el, ieşiţi din locul acesta; căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumeşte. 15 Când s-a crăpat de ziuă, îngerii au stăruit de Lot, zicând: Scoală-te, ia-ţi nevasta şi cele două fete, care se află aici, ca să nu pieri şi tu în nelegiuirea cetăţii. 16 Şi fiindcă Lot zăbovea, bărbaţii aceia l-au apucat de mână, pe el, pe nevasta sa şi pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruţe; l-au scos, şi l-au lăsat afară din cetate.
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Miercuri          4 ianuarie

4.  ATMOSFERĂ ÎNCONJURĂTOARE PĂCĂTOASĂ

a.  Ce ar trebui să învățăm din experiența soției lui Lot? Geneza 
19:26 (engl. “Dar soția lui a privit înapoi din spatele lui, şi a de-
venit un stâlp de sare”); Luca 17:28-33.

„[Soţia lui Lot] s-a răsculat împotriva lui Dumnezeu pentru că ju-
decăţile Sale implicau în ruină posesiunile şi copiii ei…

Invitaţiile de milă sunt adresate tuturor; şi pentru că prietenii noş-
tri resping dragostea imploratoare a Mântuitorului, ne vom întoarce 
şi noi de la ea? Mântuirea sufletului este preţioasă. Hristos a plătit un 
preţ infinit pentru salvarea noastră, şi nici un om care apreciază valoa-
rea acestui mare sacrificiu sau valoarea sufletului nu va dispreţui mila 
oferită de Dumnezeu pentru că alţii aleg să facă astfel.”—Patriarhi și 
profeți, p. 161, 162 engl. (cap. 14: Distrugerea Sodomei). 

b.  Cu toate că fiicele lui Lot au fugit din Sodoma, cum fusese stri-
cată moralitatea lor? Geneza 19:30-38; Leviticul 18:6,7. 

„Lot a apucat calea munţilor şi a locuit într-o peşteră, deposedat de 
toate lucrurile pentru care îndrăznise să îşi supună familia influenţelor 
unui oraş nelegiuit. Însă blestemul Sodomei l-a urmat chiar acolo. Com-
portamentul păcătos al fiicelor sale era rezultatul tovărăşiilor rele din 
acel loc josnic. Corupţia sa morală ajunsese atât de întreţesută în carac-
terul lor, încât ele nu puteau distinge între bine şi rău. Urmaşii lui Lot, 
Moabiţii şi Amoniţii, au fost triburi josnice, idolatre, rebeli împotriva lui 
Dumnezeu.”—Ibid., p. 167, 168 engl. (cap. 14: Distrugerea Sodomei).

c.  În aceste ultime zile, unde este locul cel mai sigur pentru a ne 
întinde corturile, când călătorim spre Ţara Făgăduită, şi de ce? 
Geneza 2:7, 8; Iuda 5-7.

„Atât timp cât Dumnezeu îmi dă putere să vorbesc poporului nos-
tru, voi continua să apelez la părinţi să părăsească oraşele şi să îşi în-
temeieze cămine la ţară, unde pot cultiva solul şi pot învăţa din cartea 
naturii lecţiile de puritate şi simplitate. Lucrurile naturii sunt slujitorii 
tăcuţi ai lui Dumnezeu, daţi nouă pentru a ne învăţa adevăruri spiritu-
ale. Ele ne vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu şi declară înţelep-
ciunea marelui Maestru Artist.”—Căminul adventist, p. 146, 147 engl. 
(cap. 21: Avantaje ale vieții la țară).

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4A Geneza 19: 26 Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi, şi s-a prefăcut într-un stâlp de sare.Luca 17: 28 Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau; 29 dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer, şi i-a pierdut pe toţi. 30 Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului. 31 În ziua aceea, cine va fi pe acoperişul casei, şi îşi va avea vasele în casă, să nu se pogoare să le ia; şi cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. 32 Aduceţi-vă aminte de nevasta lui Lot. 33 Oricine va căuta să-şi scape viaţa, o va pierde; şi oricine o va pierde, o va găsi

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4B Geneza 19: 30 Lot a ieşit din Ţoar şi a rămas pe munte, cu cele două fete ale lui, căci s-a temut să rămână în Ţoar. A locuit într-o peşteră, cu cele două fete ale lui. 31 Cea mai mare a zis celei mai tinere: Tatăl nostru este bătrân; şi nu mai este nici un bărbat în ţinutul acesta, ca să intre la noi, după obiceiul tuturor ţărilor. 32 Vino, să punem pe tatăl nostru să bea vin, şi să ne culcăm cu el, ca să ne păstrăm sămânţa prin tatăl nostru. 33 Au făcut dar pe tatăl lor de a băut vin în noaptea aceea; şi cea mai mare s-a dus şi s-a culcat cu tatăl ei. El n-a băgat de seamă nici când s-a culcat ea, nici când s-a sculat. 34 A doua zi, cea mai mare a zis celei mai tinere: Iată, eu m-am culcat în noaptea trecută cu tatăl meu; haidem să-i dăm să bea vin şi în noaptea aceasta, şi du-te de te culcă şi tu cu el, ca să ne păstrăm sămânţa prin tatăl nostru. 35 Au dat tatălui lor de a băut vin şi în noaptea aceea; apoi cea mai tânără s-a dus şi s-a culcat cu el. El n-a băgat de seamă nici când s-a culcat ea, nici când s-a sculat. 36 Cele două fete ale lui Lot au rămas astfel însărcinate de tatăl lor. 37 Cea mai mare a născut un fiu, căruia i-a pus numele Moab; el este tatăl Moabiţilor din ziua de azi. 38 Cea mai tânără a născut şi ea un fiu, căruia i-a pus numele Ben-Ammi: el este tatăl Amoniţilor din ziua de azi.Leviticul 18: 6 Nici unul din voi să nu se apropie de ruda lui de sânge, ca să-i descopere goliciunea. Eu sunt Domnul. 7 Să nu descoperi goliciunea tatălui tău, nici goliciunea mamei tale. Ţi-este mamă: să nu-i descoperi goliciunea.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4C Geneza 2: 7 Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu. 8 Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit; şi a pus acolo pe omul pe care-l întocmise.Iuda 5: 5 Vreau să vă aduc aminte, măcar că ştiţi odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul Său din ţara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. 6 El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puşi în lanţuri veşnice, în întuneric, pe îngerii care nu şi-au păstrat vrednicia, ci şi-au părăsit locuinţa. 7 Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic
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Joi          5 ianuarie

5.  FĂCÂNDU-NE SIGURĂ CHEMAREA

a.  Întrucât noi am fost chemați în Ţara Promisă la fel cum a fost che-
mat Avraam, ce ar trebui să reținem? 2 Petru 1:10, 11; Matei 22:14. 

„Nimeni nu e nevoie să piardă viaţa veşnică. Oricine alege zilnic să 
asculte de Învăţătorul ceresc îşi va face sigură chemarea şi alegerea. Să 
ne umilim inimile înaintea lui Dumnezeu şi să continuăm să Îl cunoaş-
tem pe Cel, pe care a-L cunoaşte bine înseamnă viaţa veşnică...

Nu ne putem permite să îngăduim vreunui lucru să ne separe de 
Dumnezeu şi de cer. În această viaţă trebuie să fim părtaşi ai naturii 
divine. Fraţi şi surori, aveţi doar o viaţă de trăit. O, faceţi ca ea să fie 
o viaţă caracterizată de virtute, o viaţă ascunsă cu Hristos în Dumne-
zeu!”—In Heavenly Places, p. 29. 

b.  Doar cine va ajunge până în Ţara Promisă? Apocalipsa 17:14; 
Evrei 3:12-14. 

„Lucrarea de biruire a răului trebuie să fie realizată prin credinţă. 
Cei care merg pe câmpul de bătaie vor vedea că trebuie să îşi pună 
întreaga armură a lui Dumnezeu. Scutul credinţei va fi apărarea lor 
şi îi va face apţi să fie mai mult decât biruitori. Nimic altceva nu va fi 
de vreun folos, în afară de aceasta—credinţa în Domnul oştirilor, şi 
ascultarea de ordinele Sale. Armate vaste, dotate cu orice altă facilitate, 
nu vor fi de niciun folos în ultimul mare conflict. Fără credinţă, o oaste 
îngerească nu ar putea să ajute. Doar credinţa vie îi va face invincibili 
şi capabili să stea în picioare în ziua cea rea, statornici, neclintiţi, ţi-
nând ferm până la sfârşit încrederea lor de la început.”—Sfaturi pentru 
părinți, educatori și elevi, p. 182, 183. 

Vineri         6 ianuarie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Ce înseamnă să ne iubim familiile mai mult decât Îl iubim pe Hristos?
2.  Cum putem şti dacă suntem peregrini şi străini, astăzi?
3.  Explicați în ce fel locul în care alegem să trăim poate să afecteze 

destinul nostru.
4.  Care sunt pericolele asociate cu trăirea în cartiere învecinate cu oraşe 

pline de păcat?
5.  De ce nu orice persoană chemată este şi aleasă?

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
5A 2Petru 1: 10 De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. 11 În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.Matei 22: 14 Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
5B Apocalipsa 17: 14 Ei se vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi, care sunt cu El, de asemenea îi vor birui.Evrei 3: 12 Luaţi seama dar, fraţilor, ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. 13 Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: Astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului. 14 Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită de la început,
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       Lecţia 2 Sabat, 14 ianuarie 2017

Credința lui Avraam
„[Avraam] a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul aces-

ta ca neprihănire” (Geneza 15:6).
„Sufletele noastre pot fi antrenate să creadă, pot fi învăţate să conteze pe 

cuvântul lui Dumnezeu.”—Înalta noastră chemare, p. 119 engl. (cap: Sentimentele 
nu sunt un ghid sigur).

Studiu recomandat: Mărturii, vol. 6, p. 91-99 engl. (cap. 8: Botezul).

Duminică         8 ianuarie

1.  CEA MAI MARE PREOCUPARE A LUI AVRAAM

a.  Care a fost cea mai mare preocupare a lui Avraam cu privire la 
promisiunile lui Dumnezeu? Geneza 12:7; 15:1-3. 

„Întrucât Avraam nu avea niciun fiu, el s-a gândit mai întâi că servi-
torul său de încredere, Eliezer, urma să devină fiul său prin adopţie, şi 
moştenitorul său. Însă Dumnezeu l-a informat pe Avraam că servul său 
nu avea să fie fiul sau moştenitorul său, ci că într-adevăr urma să aibă un 
fiu.”—Istoria mântuirii, p. 77 engl. (cap. 10: Avraam și sămânța făgăduită).

b.  Cum l-a reasigurat Dumnezeu pe Avraam că El nu uitase de pro-
misiunea Sa? Geneza 15:4, 5; Isaia 55:10, 11. 

„Dumnezeu doreşte să ne dea binecuvântări măreţe. Promisiunile 
Sale sunt atât de clar rostite, încât nu există niciun motiv de nesiguranţă. 
El doreşte ca noi să Îl credem pe cuvânt. Uneori vom fi în mare nedume-
rire şi nu vom şti ce să facem. Însă în acele momente este privilegiul nos-
tru să ne luăm Bibliile şi să citim soliile pe care El ni le-a dat; şi apoi să 
ne plecăm pe genunchii noştri şi să Îi cerem să ne ajute. Mereu şi mereu 
El ne-a dat dovezi că El este un Dumnezeu care aude rugăciunile şi care 
răspunde la rugăciuni. El îndeplineşte promisiunile Sale într-o măsură 
mult mai mare decât aşteptăm noi să primim ajutor…

Oriunde am fi, ca ucenici ai Domnului şi Stăpânului nostru, sun-
tem sub obligaţia să ne ancorăm credinţa în promisiunile lui Dumne-
zeu.”—The Watchman, 1 mai 1914. 

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
1A Geneza 12: 7 Domnul S-a arătat lui Avram, şi i-a zis: Toată ţara aceasta o voi da seminţei tale. Şi Avram a zidit acolo un altar Domnului, care i Se arătase.Geneza 15: 1 După aceste întâmplări, Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie, şi a zis: Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău, şi răsplata ta cea foarte mare. 2 Avram a răspuns: Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii; şi moştenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. 3 Şi Avram a zis: Iată că nu mi-ai dat sămânţă, şi slujitorul născut în casa mea va fi moştenitorul meu

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
1B Geneza 15: 4 Atunci Cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: Nu el va fi moştenitorul tău, ci cel ce va ieşi din tine, acela va fi moştenitorul tău. 5 Şi, după ce l-a dus afară, i-a zis: Uită-te spre cer, şi numără stelele, dacă poţi să le numeri. Şi i-a zis: Aşa va fi sămânţa ta.Isaia 55: 10 Căci după cum ploaia şi zăpada se pogoară din ceruri, şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, 11 tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.
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Luni          9 ianuarie

2.  CONVINS PE DEPLIN

a.  De ce a decis Avraam să creadă în promisiunea lui Dumnezeu cu 
privire la un copil? Geneza 15:6 (prima parte); Romani 4:20, 21. 

„Acea credinţă care lucrează prin dragoste şi curăţă sufletul nu 
este o chestiune de impuls. Ea îndrăzneşte să rişte să se încreadă în 
promisiunile lui Dumnezeu, crezând cu tărie că ceea ce El a spus, El 
este capabil să şi împlinească.”—Înalta noastră chemare, p. 119 engl. 
(cap: Sentimentele nu sunt un ghid sigur).

„[Filipeni 4:4-7 citat]. Promisiunea în sine nu are nicio valoare, 
dacă eu nu cred în mod deplin că Cel care a făcut promisiunea este în 
măsură deplină capabil să împlinească, şi infinit în putere să facă tot 
ceea ce El a spus.”—This Day with God, p. 156.

b.  Care a fost răsplata sa pentru că a crezut promisiunea lui Dum-
nezeu? Geneza 15:6 (ultima parte); Romani 4:22. 

„În clipa în care păcătosul crede în Hristos, el stă în faţa lui Dumne-
zeu necondamnat; pentru că neprihănirea lui Hristos este a lui: ascul-
tarea perfectă a lui Hristos este socotită în contul său. Însă el trebuie să 
coopereze cu puterea divină, şi să depună efortul lui uman pentru a su-
pune păcatul şi a sta desăvârşit în Hristos.”—Principiile fundamentale ale 
educației creștine, p. 429, 430 engl. (cap. 55: Adevărata educație superioară).

„Ne putem sprijini liniştiţi pe Dumnezeu, nu datorită propriilor noas-
tre merite, ci datorită neprihănirii lui Hristos, care ne este atribuită nouă. 
Trebuie să ne îndepărtăm privirea de la eu, îndreptând-o spre Mielul fără 
pată al lui Dumnezeu, care nu a făcut niciun păcat; şi, privind spre El în 
credinţă, vom deveni ca El.”—Slujitorii evangheliei (1892), p. 427.

c.  Când se exercită cu adevărat credința? Evrei 11:1; Habacuc 2:3.

„A rămâne în credinţă înseamnă a pune deoparte sentimentele şi 
dorinţele egoiste, a umbla umil cu Domnul, a vă însuşi promisiunile 
Lui, şi a le aplica în toate ocaziile, crezând că Dumnezeu Îşi va îndepli-
ni planurile şi scopurile Sale în inima şi viaţa noastră, prin sfinţirea ca-
racterului vostru; înseamnă a te baza complet, a te încrede implicit, în 
credincioşia lui Dumnezeu. Dacă se urmează acest curs, alţii vor vedea 
roadele speciale ale Duhului, manifestate în viaţă şi caracter.”—Prin-
cipiile fundamentale ale educației creștine, p. 341, 342 engl. (cap. Pregătire 
grabnică pentru lucrare).

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2A Geneza 15: pp 6 Avram a crezut pe Domnul, ...Romani 4: 20 El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu, 21 deplin încredinţat că El ce făgăduieşte, poate să şi împlinească.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2B Geneza 15: 6 ... şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.Romani 4: 22 De aceea credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2C Evrei 11: 1 Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.Habacuc 2: 3 Căci este o prorocie, a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire, şi nu va minţi; dacă zăboveşte, aşteapt-o, căci va veni şi se va împlini negreşit.
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Marţi         10 ianuarie

3.  DUMNEZEU ÎI ÎNDREPTĂŢEŞTE PE CEI PĂCĂTOŞI

a.  Ce ne arată că Avraam era un păcătos, care avea nevoie de în-
dreptățire? Romani 3:9-12, 23; Geneza 12:11-20. 

„În timpul şederii sale în Egipt, Avraam a dat dovadă că nu era un 
om lipsit de slăbiciune omenească şi de imperfecţiuni. Tăinuind faptul 
că Sara era soţia lui, el a dovedit o neîncredere în grija divină, lipsa 
acelei măreţe credinţe şi a acelui curaj măreţ, atât de des şi, într-un 
mod atât de nobil, exemplificate în viaţa sa.”—Patriarhi și profeți, p. 130 
engl. (cap. 11: Chemarea lui Avraam). 

b.  Ce spune Biblia despre îndreptățirea lui Avraam înaintea lui 
Dumnezeu? Romani 4:1-8; 3:28. 

„Acceptarea noastră de către Dumnezeu este sigură doar prin iu-
bitul Său Fiu, şi faptele bune sunt doar rezultatul lucrării iubirii Sale 
iertătoare de păcat. Ele nu ne sunt un credit, şi nu ni se acordă nimic 
pentru faptele noastre bune, prin care să putem pretinde o parte în 
mântuirea sufletelor noastre. Mântuirea este darul fără preţ, gratuit, 
dat credinciosului, doar de dragul lui Hristos. Sufletul tulburat poate 
găsi pace, prin credinţă în Hristos, şi pacea sa va fi proporţională cu 
credinţa şi încrederea sa. El nu poate să prezinte faptele sale bune ca 
un argument pentru mântuirea sufletului său.”—Comentarii biblice ale 
Noului Testament, vol. 5, p. 1122 engl. (cap. referitor la Luca 17). 

„Amintiţi-vă că Isus a venit în lume să salveze pe păcătoşi. Nu avem 
nimic ce să ne recomande înaintea lui Dumnezeu; argumentul pe care îl 
putem prezenta acum şi oricând este starea noastră cu totul neajutorată, 
care face ca puterea Sa răscumpărătoare să fie o necesitate. Renunţând 
la toată dependenţa de noi înşine, putem privi la crucea Calvarului.”—
Pe urmele Marelui Medic, p. 65 engl. (cap. 4: Atingerea credinței).

c.  Ce se întâmplă cu o ființă umană neevlavioasă, când ea alege să 
creadă din toată inima în Dumnezeu? Romani 6:17, 18; 10:9, 10; 1:17.

„În momentul în care ne predăm lui Dumnezeu, crezând în Isus, 
avem neprihănirea lui Hristos. Realizăm că am fost eliberaţi de păcat 
şi apreciem sacrificiul făcut de El pentru a cumpăra libertatea noas-
tră.”—Manuscript Releases, vol. 5, p. 34. 

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3A Romani 3: 9 Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nicidecum. Fiindcă am dovedit că toţi, fie Iudei, fie Greci, sunt sub păcat, 10 după cum este scris: Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar. 11 Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. 12 Toţi s-au abătut, şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. 23 Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.Geneza 12: 11 Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai: Iată, ştiu că eşti o femeie frumoasă la faţă. 12 Când te vor vedea Egiptenii, vor zice: Aceasta este nevasta lui! Şi pe mine mă vor omorî, iar pe tine te vor lăsa cu viaţă. 13 Spune, rogu-te, că eşti sora mea, ca să-mi meargă bine din pricina ta, şi sufletul meu să trăiască datorită ţie. 14 Când a ajuns Avram în Egipt, Egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă. 15 Slujbaşii cei mai de frunte ai lui Faraon au văzut-o şi ei, şi au lăudat-o la Faraon; şi femeia a fost adusă în casa lui Faraon. 16 Pe Avram l-a primit bine din pricina ei; şi Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi şi roabe, măgăriţe şi cămile. 17 Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon şi casa lui, din pricina nevestei lui Avram Sarai. 18 Atunci Faraon a chemat pe Avram, şi i-a zis: Ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevasta ta? 19 De ce ai zis: Este sora mea, şi am luat-o astfel de nevastă? Acum, iată-ţi nevasta; ia-o, şi pleacă! 20 Şi Faraon a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevasta sa şi tot ce avea.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3B Romani 4: 1 Ce vom zice dar că a căpătat, prin puterea lui, strămoşul nostru Avraam? 2 Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. 3 Căci ce zice Scriptura? Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire. 4 Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socoteşte nu ca un har, ci ca ceva datorat; 5 pe când, celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit, credinţa pe care o are el, îi este socotită ca neprihănire. 6 Tot astfel, şi David numeşte fericit pe omul acela, pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socoteşte neprihănit. 7 Ferice, zice el, de aceia ale căror fărădelegi sunt iertate, şi ale căror păcate sunt acoperite! 8 Ferice de omul, căruia nu-i ţine Domnul în seamă păcatul!Romani 3: 28 Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele Legii.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3C Romani 6: 17 Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii, pe care aţi primit-o. 18 Şi prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii.Romani 10: 9 Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. 10 Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire,Romani 1: 17 deoarece în ea este descoperită o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: Cel neprihănit va trăi prin credinţă.
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Miercuri         11 ianuarie

4.  UN INDICIU AL CONVERTIRII

a.  Ce faptă exterioară a îndeplinit Avraam pentru a demonstra 
schimbarea sa interioară? Geneza 17:10, 11; Romani 4:11. 

„Ritualul circumciziei… trebuia să fie respectat de patriarh [Avra-
am] şi de urmaşii săi, ca un semn că ei erau devotaţi slujirii lui Dum-
nezeu şi astfel separaţi de idolatri, şi că Dumnezeu îi accepta ca pe 
comoara Sa deosebită. Prin acest ritual ei se angajau să împlinească, 
din partea lor, condiţiile legământului făcut cu Avraam. Ei nu trebuia 
să intre în legături de căsătorie cu idolatrii; pentru că, făcând astfel, ei 
urmau să îşi piardă reverenţa pentru Dumnezeu şi Legea Sa sfântă; ei 
urmau să fie ispitiţi să se angajeze în practicile idolatre ale altor naţi-
uni şi urmau să fie seduşi spre a intra în idolatrie.”—Patriarhi și profeți,  
p. 138 engl. (cap. 12: Avraam în Canaan)

b.  De ce este esențial să înțelegem că Avraam a fost socotit neprihă-
nit, înainte să fie circumcis? Romani 4:8-12; 2:28, 29.

„Neprihănirea este ascultare de lege. Legea cere dreptate, şi păcătosul 
este dator cu aceasta faţă de lege; însă el este incapabil să o ofere. Sin-
gura cale prin care poate obţine această neprihănire (dreptate) este prin 
credinţă. Prin credinţă el poate să aducă înaintea lui Dumnezeu meritele 
lui Hristos, şi Domnul pune ascultarea Fiului Său în contul păcătosului. 
Neprihănirea lui Hristos este acceptată în locul eşecului omului, şi Dum-
nezeu primeşte, iartă, îndreptăţeşte sufletul căit, care crede, şi îl tratează 
ca şi când ar fi neprihănit, şi îl iubeşte aşa cum Îl iubeşte pe Fiul Său…

Mulţi rătăcesc de la calea cea dreaptă, ca urmare a faptului că se 
gândesc că trebuie să urce la cer, că trebuie să facă ceva pentru a merita 
favoarea lui Dumnezeu. Ei încearcă să se facă mai buni prin propriile 
lor eforturi, neajutaţi. Ei nu pot realiza aceasta niciodată. Hristos a cro-
it calea murind ca jertfă a noastră, trăind ca Exemplu al nostru, deve-
nind Marele nostru Preot. El declară: ‘Eu sunt calea, adevărul şi viaţa’ 
(Ioan 14:6). Dacă prin vreun efort al nostru am putea înainta un pas pe 
scară, cuvintele lui Hristos nu ar fi adevărate. Însă când Îl acceptăm 
pe Hristos, faptele bune vor apărea ca dovadă palpabilă că suntem pe 
calea vieţii, că Hristos este calea noastră, şi că noi păşim pe adevărata 
cale care duce la cer.”—Credința și faptele, p. 101, 102 engl. (rom. cap. 
14: Experiența neprihănirii prin credință). 

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4A Geneza 17: 10 Acesta este legământul Meu pe care să-l păziţi între Mine şi voi, şi sămânţa ta după tine: tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur. 11 Să vă tăiaţi împrejur în carnea prepuţului vostru: şi acesta să fie semnul legământului dintre Mine şi voi.Romani 4: 11 Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri, pe care o căpătase prin credinţă, când era netăiat împrejur. Şi aceasta, pentru ca să fie tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt tăiaţi împrejur; ca, adică, să li se socotească şi lor neprihănirea aceasta;

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4B Romani 4: 8 Ferice de omul, căruia nu-i ţine Domnul în seamă păcatul! 9 Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiaţi împrejur sau şi pentru cei netăiaţi împrejur? Căci zicem că lui Avraam credinţa i-a fost socotită ca neprihănire. 10 Dar cum i-a fost socotită? După, sau înainte de tăierea lui împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur. 11 Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri, pe care o căpătase prin credinţă, când era netăiat împrejur. Şi aceasta, pentru ca să fie tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt tăiaţi împrejur; ca, adică, să li se socotească şi lor neprihănirea aceasta; 12 şi pentru ca să fie şi tatăl celor tăiaţi împrejur, adică al acelora care, nu numai că sunt tăiaţi împrejur, dar şi calcă pe urmele credinţei aceleia, pe care o avea tatăl nostru Avraam, când nu era tăiat împrejur.Romani 2: 28 Iudeu nu este acela care se arată pe dinafară că este Iudeu; şi tăiere împrejur nu este aceea care este pe dinafară, în carne. 29 Ci Iudeu este acela care este Iudeu înăuntru; şi tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de Iudeu îşi scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu.
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Joi          12 ianuarie

5.  CIRCUMCIS ÎN INTERIOR

a.  Înainte de a fi botezați cu apă (actul din Noul Legământ, care 
ține locul circumciziei), ce trebuie mai întâi să aibă loc în interior 
(n.tr. în interiorul fiinţei umane)? Ioan 3:5-8; Coloseni 2:10-13.

„Toţi cei ce intră în noua viaţă ar trebui să înţeleagă, înainte de botez, 
că Domnul cere afecţiunile neîmpărţite…. Rodul pe care îl purtăm măr-
turiseşte despre natura pomului. Un pom bun nu poate să aducă roade 
rele… Este nevoie de o convertire temeinică la adevăr.”—Evanghelizarea, 
p. 308 engl. (secţiunea 9, cap: Botezul și calitatea de membru al bisericii). 

„Fiecare suflet unit cu Hristos va fi un misionar viu pentru toţi cei din 
jurul său.”—Ibid. p. 319 engl. (cap: Botezul și calitatea de membru al bisericii).

b.  Ce se întâmplă cu creştinii care se bazează pe simplul act exteri-
or al botezului ca suficient pentru mântuire, la fel cum evreii se 
bazau pe circumcizie? Romani 10:1-3; Matei 23:25-28. 

„Legătura ta cu biserica, modul în care te privesc fraţii tăi, vor fi 
fără vreo valoare dacă nu crezi în Hristos. Nu este suficient să crezi 
despre El; trebuie să crezi în El. Trebuie să te bazezi doar pe harul Său 
salvator.”—Mărturii, vol. 5, p. 49 engl. (cap. Mărturie importantă).

„Domnul are o lucrare pentru fiecare dintre noi, pe care să o facem. 
Şi dacă adevărul nu a prins rădăcină în inimă, dacă trăsăturile naturale 
de caracter nu sunt transformate de Spiritul Sfânt, nu putem fi niciodată 
colaboratori cu Isus Hristos. Eul va apărea în mod constant, şi caracterul 
lui Hristos nu va fi manifestat în vieţile noastre.”—Comentarii biblice ale 
Noului Testament, vol. 7, p. 969 engl. (cap. referitor la Apocalipsa 7).

Vineri         13 ianuarie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Cum putem avea încredere în promisiunile lui Dumnezeu?
2.  Ce înseamnă să fii convins pe deplin de cuvântul lui Dumnezeu?
3.  Ce binecuvântare plină de îndurare este a noastră când ne supunem 

(engl. capitulăm în faţa) lui Dumnezeu?
4.  Ce simbolizează circumcizia?
5.  Ce este mai important, botezul interior sau exterior?

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
5A Ioan 3: 5 Isus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. 6 Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh. 7 Nu te mira că ţi-am zis: Trebuie să vă naşteţi din nou. 8 Vântul suflă încotro vrea, şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.Coloseni 2: 10 Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri. 11 În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur, făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti, 12 fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi. 13 Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
5B Romani 10: 1 Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu pentru Israeliţi, este să fie mântuiţi. 2 Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere: 3 pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi, şi nu s-au supus astfel neprihănirii, pe care o dă Dumnezeu.Matei 23: 25 Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi curăţiţi partea de afară a paharului şi a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire şi de necumpătare. 26 Fariseu orb! Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, pentru ca şi partea de afară să fie curată. 27 Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca mormintele văruite, care, pe dinafară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţenie. 28 Tot aşa şi voi, pe dinafară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege.
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    Lecţia 3 Sabat, 21 ianuarie 2017

Sămânța promisă
„Acum, promisiunea a fost făcută lui Avraam şi seminței lui. Nu 

spune, şi semințelor, ca şi cum ar fi multe; ci ca uneia, şi seminței 
tale, care este Hristos” (Galateni 3:16).

„Darul făcut lui Avraam şi seminţei lui includea nu doar ţara Ca-
naanului, ci întregul pământ.”—Patriarhi și profeți, p. 170 engl. (rom. 
cap. 14: Distrugerea Sodomei).

Studiu recomandat: Patriarhi și profeți, p. 145-155 engl. (cap. 13: Încercarea credinței).

Duminică         15 ianuarie

1.  SĂMÂNŢA PROMISĂ

a.  Deşi Avraam îi ceruse lui Dumnezeu o sămânță care să fie moş-
tenitorul lui, cu câți copii i-a promis Dumnezeu că îl va binecu-
vânta? Geneza 13:15, 16; 15:2-5.

b.  Cum revelează apostolul Pavel că promisiunile făcute lui Avra-
am urmau să se realizeze printr-o sămânță foarte specială, Isus 
Hristos? Geneza 17:1-8; Galateni 3:16; Evrei 2:14-16. 

„Fuseseră date profeţii clare şi specifice cu privire la apariţia Celui 
Promis. Lui Adam îi fusese dată o asigurare despre venirea Răscum-
părătorului. Sentinţa pronunţată asupra lui Satan, ‘Vrăjmăşie voi pune 
între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va zdrobi 
capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul’ (Geneza 3:15), a fost pentru primii 
noştri părinţi o făgăduinţă despre răscumpărarea care urma să fie în-
deplinită prin Hristos. 

Lui Avraam i-a fost dată promisiunea că din linia sa genealogică 
urma să vină Mântuitorul lumii: ‘În sămânţa ta vor fi binecuvântate 
toate neamurile pământului.’ ‘El nu a spus, şi seminţelor tale, ca şi 
când ar fi multe; ci ca despre una, şi seminţei tale, care este Hristos’ 
(Geneza 22:18; Galateni 3:16).”—Istoria faptelor apostolilor, p. 222 engl. 
(rom. cap: Tesalonic).

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
1A Geneza 13: 15 căci toată ţara pe care o vezi, ţi-o da ţie şi seminţei tale în veac. 16 Îţi voi face sămânţa ca pulberea pământului de mare; aşa că, dacă poate număra cineva pulberea pământului, şi sămânţa ta va putea să fie numărată.Geneza 15: 2 Avram a răspuns: Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii; şi moştenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. 3 Şi Avram a zis: Iată că nu mi-ai dat sămânţă, şi slujitorul născut în casa mea va fi moştenitorul meu. 4 Atunci Cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: Nu el va fi moştenitorul tău, ci cel ce va ieşi din tine, acela va fi moştenitorul tău. 5 Şi, după ce l-a dus afară, i-a zis: Uită-te spre cer, şi numără stelele, dacă poţi să le numeri. Şi i-a zis: Aşa va fi sămânţa ta

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
1B Geneza 17: 1 Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci şi nouă ani, Domnul i S-a arătat, şi i-a zis: Eu sunt Dumnezeul Cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea, şi fii fără prihană. 2 Voi face un legământ între Mine şi tine, şi te voi înmulţi nespus de mult. 3 Avram s-a aruncat cu faţa la pământ; şi Dumnezeu i-a vorbit astfel: 4 Iată legământul Meu, pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl multor neamuri. 5 Nu te vei mai numi Avram; ci numele tău va fi Avraam; căci te fac tatăl multor neamuri. 6 Te voi înmulţi nespus de mult; voi face din tine neamuri întregi; şi din tine vor ieşi împăraţi. 7 Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia, Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine. 8 Ţie, şi seminţei tale după tine, îţi voi da ţara în care locuieşti acum ca străin, şi anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică; şi Eu voi fi Dumnezeul lor.Galateni 3: 16 Acum, făgăduinţele au fost făcute lui Avraam şi seminţei lui. Nu zice: Şi seminţelor (ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de una: Şi seminţei tale, adică Hristos.Evrei 2: 14 Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, 15 şi să izbăvească pe toţi aceia, care prin frica morţii erau supuşi robiei toată viaţa lor. 16 Căci negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţei lui Avraam.
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Luni                                          16 ianuarie

2.  NAŞTEREA SEMINŢEI PROMISE

a.  De unde ştim că Avraam era conştient de faptul că promisiunile 
urmau să se împlinească printr-o sămânță foarte specială, Isus 
Hristos? Ioan 8:56. 

„[Lui Avraam] i-a fost dată o viziune a sacrificiului divin pentru 
păcat. Despre acest sacrificiu el a avut o ilustraţie în propria sa experi-
enţă… Pe altarul de jertfă el şi-a pus fiul promis, fiul în care se concen-
trau toate speranţele sale…

Avraam a învăţat de la Dumnezeu cea mai mare lecţie dată vreo-
dată unui muritor. Rugăciunea sa, ca să Îl vadă pe Hristos înainte de 
a muri, a primit răspuns. El L-a văzut pe Hristos; el a văzut tot ceea 
ce putea să vadă un muritor şi să trăiască. Predându-se pe deplin, el 
a fost capabil să înţeleagă viziunea despre Hristos, care îi fusese dată. 
Lui i-a fost arătat că, prin faptul că Îl dă pe singurul Său Fiu pentru a-i 
salva pe păcătoşi de la ruină eternă, Dumnezeu făcea un sacrificiu mai 
mare şi mai minunat decât putea să facă vreodată omul.”—Hristos, 
Lumina lumii, p. 468, 469 engl. (cap. 51: Lumina vieții).

b.  Văzând că Sara trecuse de vârsta la care putea să aibă copii, de ce 
aveau Avraam şi Sara nevoie pentru a avea un copil? Geneza 
17:15-19; 18:9-14; Marcu 10:27. 

„Mi-aş dori ca toţi să poată realiza ce posibilităţi şi probabilităţi 
există pentru toţi cei care fac din Hristos tot ceea ce au ei nevoie şi 
încrederea lor. Viaţa ascunsă cu Hristos în Dumnezeu are oricând un 
refugiu; o astfel de persoană poate să spună: ‘Pot toate lucrurile prin 
Hristos, care mă întăreşte’ (Filipeni 4:13).”—Country Living, p. 28.

c.  În ce moduri naşterea lui Isaac a simbolizat naşterea seminței 
promise, Isus Hristos? Isaia 7:14; Matei 1:18-23.

„Naşterea unui fiu lui Zaharia, asemenea naşterii copilului lui Avra-
am, cât şi Cel al Mariei, urma să prezinte un adevăr spiritual măreţ, un 
adevăr pe care noi îl învăţăm încet şi îl uităm repede. În noi înşine nu 
suntem capabili să facem vreo faptă bună; însă ceea ce noi nu putem 
face, va fi realizat prin puterea lui Dumnezeu în fiecare suflet supus şi 
care crede. Prin credinţă a fost dat copilul promis. Prin credinţă se naşte 
viaţa spirituală şi noi suntem făcuţi capabili să facem faptele neprihăni-
rii.”—Hristos, Lumina lumii, p. 98 engl. (cap. 10: Glasul în pustie).

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2A Ioan 8: 56 Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea: a văzut-o şi s-a bucurat.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2B Geneza 17: 15 Dumnezeu a zis lui Avraam: Să nu mai chemi Sarai pe nevasta ta Sarai; ci numele ei să fie Sara. 16 Eu o voi binecuvânta, şi îţi voi da un fiu din ea; da, o voi binecuvânta, şi ea va fi mama unor neamuri întregi; chiar împăraţi de noroade vor ieşi din ea. 17 Avraam s-a aruncat cu faţa la pământ şi a râs, căci a zis în inima lui: Să i se mai nască oare un fiu unui bărbat de o sută de ani? Şi să mai nască oare Sara la nouăzeci de ani? 18 Şi Avraam a zis lui Dumnezeu: Să trăiască Ismael înaintea Ta! 19 Dumnezeu a zis: Cu adevărat, nevasta ta Sara îţi va naşte un fiu; şi-i vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul Meu cu el, ca un legământ veşnic pentru sămânţa lui după el.Geneza 18: 9 Atunci ei i-au zis: Unde este nevasta ta Sara? Uite-o în cort, a răspuns el. 10 Unul dintre ei a zis: La anul pe vremea aceasta, Mă voi întoarce negreşit la tine; şi iată că Sara, nevasta ta, va avea un fiu. Sara asculta la uşa cortului, care era înapoia lui. 11 Avraam şi Sara erau bătrâni, înaintaţi în vârstă; şi Sarei nu-i mai venea rânduiala femeilor. 12 Sara a râs în sine, zicând: Acum, când am îmbătrânit, să mai am pofte? Domnul meu bărbatul de asemenea este bătrân. 13 Domnul a zis lui Avraam: Pentru ce a râs Sara, zicând: Cu adevărat să mai pot avea copil eu, care sunt bătrână? 14 Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta, Mă voi întoarce la tine, şi Sara va avea un fiu.Marcu 10: 27 Isus S-a uitat ţintă la ei, şi le-a zis: Lucrul acesta este cu neputinţă la oameni, dar nu la Dumnezeu; pentru că toate lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2C Isaia 7: 14 De aceea Domnul însuşi vă va da un semn: Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi).Matei 1: 18 Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. 19 Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit, şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii; de aceea şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns. 20 Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului, şi i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea, este de la Duhul Sfânt. 21 Ea va naşte un Fiu, şi-i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. 22 Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul, care zice: 23 Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi-i vor pune numele Emanuel, care, tălmăcit, înseamnă: Dumnezeu este cu noi.
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Marţi          17 ianuarie

3.  MOARTEA SEMINŢEI PROMISE

a.  Descrieți cum a prezis Dumnezeu moartea seminței promise, 
Isus Hristos, prin jertfirea lui Isaac. Geneza 22:1-3, 9-13; Romani 
8:31, 32; Isaia 53:4-7.

„Berbecul oferit în locul lui Isaac Îl reprezenta pe Fiul lui Dumne-
zeu, care urma să fie jertfit în locul nostru. Când omul a fost condam-
nat la moarte prin încălcarea Legii lui Dumnezeu, Tatăl, privind spre 
Fiul Său, a spus păcătosului: ‘Trăieşte: căci am găsit o răscumpărare.’ 

Pentru a impresiona mintea lui Avraam cu realitatea evangheliei, 
precum şi pentru a-i testa credinţa, i-a poruncit Dumnezeu să îşi ucidă 
fiul. Agonia pe care a îndurat-o el în timpul zilelor întunecate ale acelei 
încercări îngrozitoare a fost permisă pentru ca el să înţeleagă, din pro-
pria sa experienţă, măreţia jertfei făcute de Dumnezeul infinit pentru 
răscumpărarea omului. Niciun alt test nu i-ar fi cauzat lui Avraam o 
astfel de agonie sufletească, precum jertfirea fiului său. Dumnezeu L-a 
dat pe Fiul Său la o moarte de agonie şi ruşine. Îngerilor, care au fost 
martori la umilirea şi agonia sufletească a Fiului lui Dumnezeu, nu li 
s-a permis să intervină, ca în cazul lui Isaac. Nu a existat nici o voce 
care să strige: ‘Destul.’ Pentru a salva rasa căzută, Regele gloriei Şi-a 
dat viaţa Sa. Ce dovadă mai puternică poate fi oferită despre compasi-
unea şi dragostea infinită a lui Dumnezeu?”—Patriarhi și profeți, p. 154 
engl. (cap. 13: Încercarea credinței).

b.  Ce era semnificativ cu privire la expresia “singurul tău fiu”, pe 
care i-a spus-o Dumnezeu lui Avraam? Geneza 22:2; Marcu 1:11; 
1 Ioan 4:9. 

„Tatăl nostru ceresc L-a predat pe Fiul Său iubit agoniilor crucifică-
rii… Fiul iubit al lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, a fost insultat, batjo-
corit, luat în derâdere şi torturat, până când şi-a plecat capul în moarte. 
Ce dovadă mai mare putea Cel infinit să ne dea despre dragostea şi mila 
Sa divină? [Romani 8:32 citat].”—That I May Know Him, p. 20.

„Atunci, să suferim zilnic cu bucurie de dragul lui Isus, să ne răs-
tignim zilnic eul şi să fim părtaşi ai suferinţelor lui Hristos aici, ca să 
putem fi făcuţi părtaşi cu El la slava Sa, şi să fim încununaţi cu slavă, 
onoare, nemurire, şi viaţă eternă.”—Experiențe și viziuni, p. 114 engl.
(cap: Pregătire pentru revenirea lui Hristos).

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3A Geneza 22: 1 După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam, şi i-a zis: Avraame! Iată-mă, a răspuns el. 2 Dumnezeu i-a zis: Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara Moria, şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune. 3 Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă, a pus şaua pe măgar, şi a luat cu el două slugi şi pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot, şi a pornit spre locul, pe care i-l spusese Dumnezeu. 9 Când au ajuns la locul pe care i-l spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar, şi a aşezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac, şi l-a pus pe altar, deasupra lemnelor. 10 Apoi Avraam a întins mâna, şi a luat cuţitul, ca să junghie pe fiul său. 11 Atunci Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri, şi a zis: Avraame! Avraame! Iată-mă! a răspuns el. 12 Îngerul a zis: Să nu pui mâna pe băiat, şi să nu-i faci nimic; căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine. 13 Avraam a ridicat ochii, şi a văzut înapoia lui un berbec, încurcat cu coarnele într-un tufiş; şi Avraam s-a dus de a luat berbecul, şi l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său.Romani 8: 31 Deci, ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? 32 El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?Isaia 53: 4 Totuşi, El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit. 5 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. 6 Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. 7 Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3B Geneza 22: 2 Dumnezeu i-a zis: Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara Moria, şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune.Marcu 1: 11 Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: Tu eşti Fiul Meu preaiubit, în Tine îmi găsesc toată plăcerea Mea.1Ioan 4: 9 Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.
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Miercuri         18 ianuarie

4.  ÎNVIEREA SEMINŢEI PROMISE

a.  Cum i-a arătat Dumnezeu lui Avraam că sămânța făgăduită, Isus 
Hristos, urma să fie Salvatorul lumii? Geneza 22:7, 8, 11-13; Evrei 
11:17-19.

„Când i-a fost dată lui Avraam porunca de a-l jertfi pe fiul său, 
interesul tuturor fiinţelor cereşti a fost angajat. Cu o seriozitate inten-
să ei urmăreau fiecare pas făcut pentru îndeplinirea acestei porunci. 
Când, la întrebarea lui Isaac: ‘Unde este mielul pentru arderea de tot?’, 
Avraam a răspuns: ‘Dumnezeu va pune El Însuşi un miel la dispoziţie’ 
(Geneza 22:7, 8 engl.) şi, când mâna tatălui a fost oprită pe când el era 
pe punctul de a-l ucide pe fiul său, iar mielul pe care îl pregătise Dum-
nezeu a fost oferit în locul lui Isaac—atunci lumina a fost revărsată 
asupra tainei răscumpărării, şi chiar îngerii au înţeles mai clar minu-
nata măsură pe care o făcuse Dumnezeu pentru salvarea omului.”—
Patriarhi și profeți, p. 155 engl. (cap. 13: Încercarea credinței).

b.  De ce adevăr minunat a fost asigurat Avraam când s-a prins de 
promisiunea „Prin Isaac îşi va primi numele sămânța ta” (Gene-
za 21:12)? Geneza 22:5; Evrei 11:18, 19. 

„[Avraam] şi-a întărit sufletul ocupându-se cu dovezile bunătăţii şi 
credincioşiei lui Dumnezeu. Acest fiu fusese dat pe neaşteptate; şi nu 
avea oare Cel care îi dăduse acest dar preţios dreptul să ia înapoi ceea 
ce era al Lui? Atunci credinţa repeta promisiunea: ‘Prin Isaac îşi va 
primi numele sămânţa ta’—o sămânţă numeroasă, ca boabele de nisip 
pe ţărm. Isaac era copilul unui miracol, şi nu putea oare puterea care 
i-a dat viaţă să i-o dea din nou? Privind dincolo de ceea ce se vedea, 
Avraam s-a prins de cuvântul divin, ‘socotind că Dumnezeu putea să 
îl învie, chiar din morţi’ (Evrei 11:19 engl. KJV).”—Ibid., p. 151, 152.

c.  Cum a fost acest adevăr un simbol pentru adevărata sămânță fă-
găduită, Isus Hristos? Fapte 3:25, 26; 1 Petru 1:18-21.

„[Fiul lui Dumnezeu] S-a ridicat din mormânt şi a proclamat peste 
mormântul deschis al lui Iosif ‘Eu sunt învierea şi viaţa’ (Ioan 11:25). 
Unul egal cu Dumnezeu a trecut prin moarte în favoarea noastră. El 
a gustat moartea pentru fiecare om, pentru ca, prin El, fiecare om să 
poată fi părtaş la viaţa veşnică.” —In Heavenly Places, p. 13. 

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4A Geneza 22: 7 Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avraam, a zis: Tată! Ce este, fiule? i-a răspuns el. Isaac a zis din nou: Iată focul şi lemnele; dar unde este mielul pentru arderea de tot? 8 Fiule, a răspuns Avraam, Dumnezeu însuşi va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Şi au mers amândoi împreună înainte. 11 Atunci Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri, şi a zis: Avraame! Avraame! Iată-mă! a răspuns el. 12 Îngerul a zis: Să nu pui mâna pe băiat, şi să nu-i faci nimic; căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine. 13 Avraam a ridicat ochii, şi a văzut înapoia lui un berbec, încurcat cu coarnele într-un tufiş; şi Avraam s-a dus de a luat berbecul, şi l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său.Evrei 11: 17 Prin credinţă a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare: el, care primise făgăduinţele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu! 18 El căruia i se spusese: În Isaac vei avea o sămânţă care-ţi va purta numele! 19 Căci se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar şi din morţi: şi, drept vorbind, ca înviat din morţi l-a primit înapoi.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4B Geneza 22: 5 Şi Avraam a zis slugilor sale: Rămâneţi aici cu măgarul; eu şi băiatul, ne vom duce până colo să ne închinăm, şi apoi ne vom întoarce la voi.Evrei 11: 18 El căruia i se spusese: În Isaac vei avea o sămânţă care-ţi va purta numele! 19 Căci se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar şi din morţi: şi, drept vorbind, ca înviat din morţi l-a primit înapoi.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4C Fapte 3: 25 Voi sunteţi fiii prorocilor şi ai legământului, pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinţii noştri, când a zis lui Avraam: Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta. 26 Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus, L-a trimis mai întâi vouă, ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fărădelegile sale.1Petru 1: 18 căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, 19 ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană. 20 El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, şi a fost arătat la sfârşitul vremurilor pentru voi, 21 care, prin El, sunteţi credincioşi în Dumnezeu, care L-a înviat din morţi, şi I-a dat slavă, pentru ca, credinţa şi nădejdea voastră să fie în Dumnezeu.
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Joi          19 ianuarie

5.  MOŞTENIREA SEMINŢEI PROMISE

a.  Ce moştenire a promis Dumnezeu lui Avraam şi seminței sale? 
Geneza 17:7, 8; Psalmii 105:6-11. Cum simbolizează aceasta moş-
tenirea lui Hristos? Daniel 7:13, 14, 18; Matei 25:31-34. 

„Limbajul nu poate să exprime valoarea moştenirii nemuritoare. 
Slava, bogăţiile şi onoarea oferite de Fiul lui Dumnezeu sunt de o va-
loare atât de nelimitată, încât este dincolo de puterea oamenilor sau 
chiar a îngerilor să ofere o idee corectă despre valoarea lor, despre 
excelenţa lor, despre măreţia lor.”—Mărturii, vol. 2, p. 40 engl. (cap. 3, 
Vânzând dreptul de întâi născut).

b.  Cum putem avea asigurarea că Dumnezeu îşi va onora promisiu-
nile şi va da copiilor Săi Ţara Făgăduită? Evrei 6:13-18; Ioan 14:1-3.

„Am aşteptat mult timp revenirea Salvatorului nostru. Însă promi-
siunea nu este cu nimic mai puţin sigură. În curând vom fi în căminul 
nostru promis. Acolo Isus ne va conduce pe lângă râul viu curgând de 
la tronul lui Dumnezeu şi ne va explica providenţele umbrite prin care 
ne-a trecut pe acest pământ, pentru a ne desăvârşi caracterele. Acolo 
vom vedea, cu o viziune neîntunecată, frumuseţile Edenului restaurat. 
Aruncând la picioarele Răscumpărătorului coroanele pe care El ni le-a 
pus pe cap, şi atingând harfele noastre de aur, vom umple tot cerul cu 
laudă la adresa Celui ce şade pe tron.”—Ibid., vol. 8, p. 254 engl. (cap. 
Spre casă).

Vineri         20 ianuarie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1.  Cum i-a revelat Dumnezeu lui Avraam evanghelia?
2.  Prin ce miracol era declarată originea divină a lui Hristos?
3.  Cum revelează experiența lui Avraam şi Isaac amplitudinea sacrifi-

ciului făcut pentru omenire?
4.  De ce este învierea atât de importantă pentru credincios?
5.  Ce ar trebui să nu uităm niciodată când aşteptăm țara de moştenit?

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
5A Geneza 17: 7 Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia, Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine. 8 Ţie, şi seminţei tale după tine, îţi voi da ţara în care locuieşti acum ca străin, şi anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică; şi Eu voi fi Dumnezeul lor.Psalmii 105: 6 sămânţă a robului Său Avraam, copii ai lui Iacov, aleşii Săi! 7 Domnul este Dumnezeul nostru: Judecăţile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul. 8 El Îşi aduce aminte totdeauna de legământul Lui, de făgăduinţele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om, 9 de legământul, pe care l-a încheiat cu Avraam, şi de jurământul, pe care l-a făcut lui Isaac; 10 El l-a făcut lege pentru Iacov, legământ veşnic pentru Israel, 11 zicând: Ţie îţi voi da ţara Canaanului ca moştenire, care v-a căzut la sorţ.Daniel 7: 13 M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte, şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui. 14 I S-a dat stăpânire, slavă şi putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile, şi oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire veşnică, şi nu va trece nicidecum, şi împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată. 18 Dar sfinţii Celui Preaînalt vor primi împărăţia şi vor stăpâni împărăţia în veci, din veşnicie în veşnicie.Matei 25: 31 Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. 32 Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; 33 şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. 34 Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
5B Evrei 6: 13 Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduinţa, fiindcă nu putea să Se jure pe unul mai mare decât El, s-a jurat pe Sine însuşi, 14 şi a zis: Cu adevărat te voi binecuvânta, şi îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa. 15 Şi astfel, fiindcă a aşteptat cu răbdare, a dobândit făgăduinţa. 16 Oamenii, ce-i drept, obişnuiesc să jure pe cineva mai mare; jurământul este o chezăşie, care pune capăt orişicărei neînţelegeri dintre ei. 17 De aceea şi Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moştenitorilor făgăduinţei nestrămutarea hotărârii Lui, a venit cu un jurământ; 18 pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba, şi în care este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte,Ioan 14: 1 Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine. 2 În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. 3 Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, ianuarie - martie 201720

   Lecţia 4 Sabat, 28 ianuarie 2017

Cei doi fii ai lui Avraam
„Pentru că este scris că Avraam a avut doi fii, unul de la o sclavă 

şi celălalt de la o femeie liberă” (Galateni 4:22).

„Credinţa nu este o izbucnire fericită a sentimentelor; ea înseamnă 
pur şi simplu a-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt—a crede că El va îm-
plini promisiunile Sale, pentru că a spus că o va face.”—Înalta noastră 
chemare, p. 119 engl. (cap. Sentimentele nu sunt un ghid sigur).

Studiu recomandat: Înalta noastră chemare, p. 119-122 engl. (cap. Sentimentele nu  
                                                                            sunt un ghid sigur - Locul faptelor bune); 
        Patriarhi și profeți, p. 370-373 engl. (cap. 32: Legea și legămintele).

Duminică           22 ianuarie

1.  FIUL FĂGĂDUIT

a.  De ce este numit Isaac fiul făgăduit? Geneza 15:2, 3; 17:15, 16; 
18:9-14 (compară cu Galateni 4:22, 23, 27, 28).

b.  Cum au încercat Avraam şi Sara să Îl ajute pe Domnul să Îşi îm-
plinească promisiunea despre un fiu? Geneza 16:1-4. 

„Avraam acceptase fără întrebări promisiunea despre un fiu, însă 
el nu a aşteptat ca Dumnezeu să îşi împlinească cuvântul la timpul şi 
în modul Său. A fost îngăduită o întârziere ca să îi testeze credinţa în 
puterea lui Dumnezeu; însă el nu a trecut cu bine încercarea. Crezând 
că ar fi imposibil să i se dea un fiu la vârsta ei înaintată, Sara a sugerat, 
ca un plan prin care să poată fi împlinit scopul lui Dumnezeu, ca una 
dintre slujnicele ei să fie luată de Avraam ca a doua soţie. Poligamia 
devenise atât de răspândită încât încetase să fie privită ca un păcat, 
însă nu era mai puţin o încălcare a legii lui Dumnezeu, şi era fatală 
pentru sacralitatea şi pacea relaţiei de familie. Căsătoria lui Avraam 
cu Agar a avut ca rezultat răul, nu doar pentru propria sa familie, ci 
pentru generaţii ulterioare.”—Patriarhi și profeți, p. 145 engl. (cap. 13: 
Încercarea credinței).

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
1A Geneza 15: 2 Avram a răspuns: Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii; şi moştenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. 3 Şi Avram a zis: Iată că nu mi-ai dat sămânţă, şi slujitorul născut în casa mea va fi moştenitorul meu.Geneza 17: 15 Dumnezeu a zis lui Avraam: Să nu mai chemi Sarai pe nevasta ta Sarai; ci numele ei să fie Sara. 16 Eu o voi binecuvânta, şi îţi voi da un fiu din ea; da, o voi binecuvânta, şi ea va fi mama unor neamuri întregi; chiar împăraţi de noroade vor ieşi din ea.Geneza 18: 9 Atunci ei i-au zis: Unde este nevasta ta Sara? Uite-o în cort, a răspuns el. 10 Unul dintre ei a zis: La anul pe vremea aceasta, Mă voi întoarce negreşit la tine; şi iată că Sara, nevasta ta, va avea un fiu. Sara asculta la uşa cortului, care era înapoia lui. 11 Avraam şi Sara erau bătrâni, înaintaţi în vârstă; şi Sarei nu-i mai venea rânduiala femeilor. 12 Sara a râs în sine, zicând: Acum, când am îmbătrânit, să mai am pofte? Domnul meu bărbatul de asemenea este bătrân. 13 Domnul a zis lui Avraam: Pentru ce a râs Sara, zicând: Cu adevărat să mai pot avea copil eu, care sunt bătrână? 14 Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta, Mă voi întoarce la tine, şi Sara va avea un fiu.Galateni 4: 22 Căci este scris că Avraam a avut doi fii: unul din roabă, şi unul din femeia slobodă. 23 Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduinţă. 27 Fiindcă este scris: Bucură-te, stearpo, care nu naşti deloc! Izbucneşte de bucurie şi strigă, tu, care nu eşti în durerile naşterii! Căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. 28 Şi voi, fraţilor, ca şi Isaac, voi sunteţi copii ai făgăduinţei.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
1B Geneza 16: 1 Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar. 2 Şi Sarai a zis lui Avram: Iată, Domnul m-a făcut stearpă; intră, te rog, la roaba mea; poate că voi avea copii de la ea. Avram a ascultat cele spuse de Sarai. 3 Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe Egipteanca Agar, roaba ei, şi a dat-o de nevastă bărbatului său Avram, după ce Avram locuise ca străin zece ani în ţara Canaan. 4 El a intrat la Agar, şi ea a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreţ pe stăpâna sa.
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Luni           23 ianuarie

2.  UN FIU NĂSCUT DIN ROBIE

a.  Cum a reacționat Dumnezeu când Avraam l-a prezentat pe Isma-
el ca fiind fiul făgăduit? Geneza 17:15-21.

„Când Avraam avea aproape o sută de ani, promisiunea despre un 
fiu i-a fost din nou repetată, împreună cu asigurarea că viitorul moşte-
nitor va fi fiul Sarei. Însă Avraam nu înţelegea încă promisiunea. Min-
tea lui s-a îndreptat instantaneu spre Ismael, agăţându-se de credinţa 
că prin el urmau să se împlinească scopurile pline de îndurare ale lui 
Dumnezeu. În afecţiunea sa pentru fiul său, el a exclamat: ‘Să trăiască 
Ismael înaintea Ta!’. Din nou a fost dată promisiunea, în cuvinte incon-
fundabile: ‘Soţia ta Sara îţi va naşte un fiu într-adevăr; şi îi vei pune 
numele Isaac; şi cu El voi întemeia Eu legământul Meu’ (Geneza 17:18, 
19).”—Patriarhi și profeți, p. 146 engl. (cap. 13: Încercarea credinței).

b.  De ce a refuzat Dumnezeu să îl accepte pe Ismael ca sămânță 
promisă? Galateni 4:22, 23, 30; Romani 14:23 (ultima parte).

„Lipsa de credinţă din partea lui Avraam şi a Sarei a avut ca rezul-
tat naşterea lui Ismael, amestecarea seminţei celui neprihănit cu cel 
nelegiuit. Influenţa tatălui asupra fiului său a fost contracarată de cea 
a rudeniilor idolatre ale mamei şi de legătura lui Ismael cu soţiile pă-
gâne.”—Ibid., p. 174 engl. (cap. 15: Căsătoria lui Isaac).

c.  Ce adevăr esențial ar fi rămas neînțeles de Avraam, dacă Dumne-
zeu l-ar fi acceptat pe Ismael ca sămânța făgăduită? Romani  
4:1-5, 21, 22.

„Răsplata nu este a faptelor, ca să nu se laude nimeni; ci este în 
întregime din har.”—Parabolele Domnului, p. 401 engl. (rom. cap. 28 
Răsplata prin har).

„Când ne sprijinim în mod individual pe Hristos, cu asigurarea de-
plină a credinţei, încrezându-ne doar în eficienţa sângelui Său pentru a 
ne curăţa de păcat, atunci vom avea pace crezând că, ceea ce Dumnezeu 
a promis, El este capabil să împlinească.”—Solii alese, vol. 3, p. 181 engl.
(cap. 21, subcap. Cum a fost primită solia neprihănirii prin credință).

„[Filipeni 4:4 citat.] Promisiunea în sine însăşi nu are nicio valoare, 
dacă eu nu cred deplin că Cel care a făcut făgăduinţa este întru totul 
capabil să împlinească, şi infinit în putere să facă tot ceea ce a spus 
El.”—This Day with God, p. 156.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2A Geneza 17: 15 Dumnezeu a zis lui Avraam: Să nu mai chemi Sarai pe nevasta ta Sarai; ci numele ei să fie Sara. 16 Eu o voi binecuvânta, şi îţi voi da un fiu din ea; da, o voi binecuvânta, şi ea va fi mama unor neamuri întregi; chiar împăraţi de noroade vor ieşi din ea. 17 Avraam s-a aruncat cu faţa la pământ şi a râs, căci a zis în inima lui: Să i se mai nască oare un fiu unui bărbat de o sută de ani? Şi să mai nască oare Sara la nouăzeci de ani? 18 Şi Avraam a zis lui Dumnezeu: Să trăiască Ismael înaintea Ta! 19 Dumnezeu a zis: Cu adevărat, nevasta ta Sara îţi va naşte un fiu; şi-i vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul Meu cu el, ca un legământ veşnic pentru sămânţa lui după el. 20 Dar şi cu privire la Ismael te-am ascultat. Iată, îl voi binecuvânta, îl voi face să crească, şi îl voi înmulţi nespus de mult; doisprezece voievozi va naşte, şi voi face din el un neam mare. 21 Dar legământul meu îl voi încheia cu Isaac, pe care ţi-l va naşte Sara la anul pe vremea aceasta

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2B Galateni 4: 22 Căci este scris că Avraam a avut doi fii: unul din roabă, şi unul din femeia slobodă. 23 Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduinţă. 30 Dar ce zice Scriptura? Izgoneşte pe roabă şi pe fiul ei; căci fiul roabei nu va moşteni împreună cu fiul femeii slobode.Romani 14: up 23 ... Tot ce nu vine din încredinţare, e păcat.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2C Romani 4: 1 Ce vom zice dar că a căpătat, prin puterea lui, strămoşul nostru Avraam? 2 Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. 3 Căci ce zice Scriptura? Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire. 4 Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socoteşte nu ca un har, ci ca ceva datorat; 5 pe când, celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit, credinţa pe care o are el, îi este socotită ca neprihănire. 21 deplin încredinţat că El ce făgăduieşte, poate să şi împlinească. 22 De aceea credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire.



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, ianuarie - martie 201722

Marţi          24 ianuarie

3.  COPII DIN ROBIE

a.  Explicați ce clasă de oameni reprezintă din punct de vedere spi-
ritual Ismael şi mama sa, Agar, şi de ce.  Geneza 16:4-6; Galateni 
4:22, 23.

b.  De ce descrie apostolul Pavel evreii care locuiau la Ierusalim în 
zilele sale ca fiind robi, asemenea lui Agar şi Ismael? Ioan 8:31-36; 
Romani 9:6-8. 

„Fiecare suflet care refuză să se predea lui Dumnezeu este sub con-
trolul unei alte puteri. El nu este al său însuşi. El poate vorbi despre 
libertate, însă este în cea mai respingătoare sclavie. Lui nu i se permite 
să vadă frumuseţea adevărului, pentru că mintea lui este sub controlul 
Satanei. În timp ce se măguleşte că urmează impulsurilor propriei sale 
judecăţi, el ascultă de voia prinţului întunericului. Hristos a venit pen-
tru a rupe cătuşele sclaviei păcatului de pe suflet.”—Hristos, Lumina 
lumii, p. 466 engl. (cap. 51: Lumina lumii).

„Dumnezeu a făcut atât de mult, pentru a face posibil ca noi să fim 
liberi în Hristos, liberi de sclavia obiceiurilor greşite şi a înclinaţiilor 
rele. Iubiţi prieteni tineri, nu vreţi voi să fiţi liberi în Hristos?”—Înalta 
noastră chemare, p. 29 engl. (cap. A fi asemenea lui Hristos).

c.   În cine şi în ce îşi puneau încrederea cei ce erau evrei după trup 
(urmaşii literali ai lui Avraam) pentru a primi binecuvântarea 
lui Dumnezeu? Ioan 8:37-40; Filipeni 3:3-9; Galateni 6:12, 13.

„Evreii pretindeau că descind din Avraam; însă neîndeplinind faptele 
lui Avraam, ei dovedeau că nu erau adevăraţii săi copii. Doar cei care se do-
vedesc a fi în armonie din punct de vedere spiritual cu Avraam, ascultând 
de vocea lui Dumnezeu, sunt recunoscuţi ca fiind cu adevărat descendenţii 
lui.” —Parabolele Domnului, p. 268 engl. (cap. 21: O prăpastie de netrecut).

„Pavel spune că ‘în ce priveşte neprihănirea care este în lege’—în ceea 
ce privea faptele exterioare—el era ‘fără prihană’ (Filipeni 3:6); însă când 
a fost înţeles caracterul spiritual al legii, el s-a văzut pe sine păcătos. Jude-
când după litera legii, aşa cum o aplică oamenii în viaţa exterioară, el se 
abţinuse de la păcat; însă când a privit în adâncimea preceptelor ei sfinte, 
şi s-a văzut aşa cum îl vedea Dumnezeu, el s-a plecat în umilinţă şi şi-a 
mărturisit vina.”—Calea către Hristos, p. 29, 30 engl. (cap. 3: Pocăința).

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3A Geneza 16: 4 El a intrat la Agar, şi ea a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreţ pe stăpâna sa. 5 Şi Sarai a zis lui Avram: Asupra ta să cadă batjocura aceasta, care mi se face! Eu însumi ţi-am dat în braţe pe roaba mea; şi ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreţ. Să judece Domnul între mine şi tine! 6 Avram a răspuns Saraiei: Iată, roaba ta este în mâna ta; fă-i ce-ţi place! Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea; şi Agar a fugit de ea.Galateni 4: 22 Căci este scris că Avraam a avut doi fii: unul din roabă, şi unul din femeia slobodă. 23 Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduinţă.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3B Ioan 8: 31 Şi a zis Iudeilor, care crezuseră în El: Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; 32 veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi. 33 Ei I-au răspuns: Noi suntem sămânţa lui Avraam, şi n-am fost niciodată robii nimănui; cum zici Tu: Veţi fi slobozi! 34 Adevărat, adevărat, vă spun, le-a răspuns Isus, că, oricine trăieşte în păcat, este rob al păcatului. 35 Şi robul nu rămâne pururea în casă; fiul însă rămâne pururea. 36 Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.Romani 9: 6 Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere Cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu toţi cei ce se coboară din Israel, sunt Israel; 7 şi, măcar că sunt sămânţa lui Avraam, nu toţi sunt copiii lui Avraam; ci este scris: În Isaac vei avea o sămânţă, care-ţi va purta numele. 8 Aceasta înseamnă că nu copiii trupeşti sunt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii făgăduinţei sunt socotiţi ca sămânţă.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3C Ioan 8: 37 Ştiu că sunteţi sămânţa lui Avraam; dar căutaţi să Mă omorâţi, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul Meu. 38 Eu spun ce am văzut la Tatăl Meu; şi voi faceţi ce aţi auzit de la tatăl vostru. 39 Tatăl nostru, I-au răspuns ei, este Avraam. Isus le-a zis: Dacă aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam. 40 Dar acum căutaţi să Mă omorâţi, pe Mine, un om, care v-am spus adevărul, pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Aşa ceva Avraam n-a făcut.Filipeni 3: 3 Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi, care slujim lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus, şi care nu ne punem încrederea în lucrurile pământeşti. 4 Măcar că eu aş avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământeşti. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământeşti, eu şi mai mult; 5 eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminţia lui Beniamin, Evreu din Evrei; în ce priveşte Legea, Fariseu; 6 în ce priveşte râvna, prigonitor al Bisericii; cu privire la neprihănirea, pe care o dă Legea, fără prihană. 7 Dar lucrurile, care pentru mine erau câştiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. 8 Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos, 9 şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă.Galateni 6: 12 Toţi cei ce umblă după plăcerea oamenilor, vă silesc să primiţi tăierea împrejur, numai ca să nu sufere ei prigonire pentru Crucea lui Hristos. 13 Căci nici ei, care au primit tăierea împrejur, nu păzesc Legea; ci voiesc doar ca voi să primiţi tăierea împrejur, pentru ca să se laude ei cu trupul vostru
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Miercuri         25 ianuarie

4.  O ALEGORIE

a.  Când ne încredem în propriile noastre fapte ca să fim acceptați de 
Dumnezeu, în loc să ne încredem în Hristos, sub incidența cărui 
legământ intrăm noi? Galateni 4:21-25; 3:10; 2 Corinteni 3:14, 15. 

„Oamenii nu au realizat păcătoşenia din inima lor şi că fără Hristos 
era imposibil ca ei să ţină legea lui Dumnezeu; şi ei au intrat în grabă 
în legământ cu Dumnezeu. Simţind că erau în stare să îşi întemeieze 
propria lor neprihănire, ei au declarat: ‘Vom face şi vom asculta tot ce 
a zis Domnul’ (Exodul 24:7); … totuşi doar câteva săptămâni au trecut 
înainte ca ei să rupă legământul lor cu Dumnezeu, şi s-au aplecat în 
închinare unui chip cioplit. Ei nu puteau spera să aibă favoarea lui 
Dumnezeu printr-un legământ pe care îl încălcaseră; şi acum, văzând 
păcătoşenia lor şi nevoia lor de iertare, au fost conduşi să simtă nevoia 
lor de Mântuitorul revelat în legământul avramic şi preînchipuit în sis-
temul de jertfe. Acum, prin credinţă şi dragoste, erau legaţi de Dum-
nezeu, ca eliberator al lor din sclavia păcatului. Acum erau pregătiţi să 
aprecieze binecuvântările noului legământ…

‘Noul’ legământ a fost întemeiat pe ‘făgăduinţe mai bune’—făgă-
duinţa iertării de păcate şi a harului lui Dumnezeu, care să reînnoiască 
inima şi să o aducă în armonie cu principiile legii lui Dumnezeu. 

Aceeaşi lege care a fost gravată pe tablele de piatră este scrisă de 
Duhul lui Dumnezeu pe tablele inimii. În loc să încercăm să ne în-
temeiem propria noastră neprihănire, noi acceptăm neprihănirea lui 
Hristos. Sângele Său ispăşeşte păcatele noastre. Ascultarea Sa este ac-
ceptată în dreptul nostru. Atunci inima reînnoită de către Duhul Sfânt 
va aduce ‘roadele Duhului.’ Prin harul lui Hristos vom trăi în ascultare 
de legea lui Dumnezeu scrisă în inimile noastre. Având Spiritul lui 
Hristos, vom umbla întotdeauna cum a umblat El.”—Patriarhi și pro-
feți, p. 371, 372 engl. (cap. Legea și legămintele).

b.  De ce este evident că o persoană nu se poate face pe sine însăşi 
neprihănit(ă) înaintea lui Dumnezeu, prin ținerea legii? Galateni 
2:21; 3:11, 12. 

„Dacă nu ar fi jertfa ispăşitoare a lui Hristos, nu ar fi nimic în noi în 
care să găsească plăcere Dumnezeu. Toată bunătatea naturală a omu-
lui este fără valoare în ochii lui Dumnezeu. El nu se bucură de niciun 
om care îşi păstrează vechea natură, şi nu este atât de înnoit în cunoş-
tinţă şi har, încât să fie un om nou în Hristos.”—Harul uimitor al lui 
Dumnezeu, p. 66 engl. (cap. Nașterea ta regală).

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4A Galateni 4: 21 Spuneţi-mi voi, care voiţi să fiţi sub Lege, n-ascultaţi voi Legea? 22 Căci este scris că Avraam a avut doi fii: unul din roabă, şi unul din femeia slobodă. 23 Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduinţă. 24 Lucrurile acestea trebuie luate într-alt înţeles: acestea sunt două legăminte: unul de pe muntele Sinai naşte pentru robie şi este Agar, 25 căci Agar este muntele Sinai din Arabia;  şi răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi.Galateni 3: 10 Căci toţi cei ce se bizuiesc pe faptele Legii, sunt sub blestem; pentru că este scris: Blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă.2Corinteni 3: 14 Dar ei au rămas greoi la minte: căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această maramă rămâne neridicată, fiindcă marama este dată la o parte în Hristos. 15 Da, până astăzi, când se citeşte Moise, rămâne o maramă peste inimile lor.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4B Galateni 2: 21 Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.Galateni 3: 11 Şi că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este învederat, căci cel neprihănit prin credinţă va trăi. 12 Însă Legea nu se întemeiază pe credinţă; ci ea zice: Cine va face aceste lucruri, va trăi prin ele.
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Joi          26 ianuarie

5.  PERSECUŢIE FRĂŢEASCĂ

a.  Ce eveniment foloseşte Pavel, ca ilustrație pentru persecutarea bi-
sericii creştine de către evrei? Galateni 4:28, 29; Geneza 21:6-10. 

b.  De ce vor fi mereu persecutați copiii născuți prin Duhul, de către 
copiii născuți în chip firesc? Ioan 15:17-22; Ioan 3:19, 20; Galateni 
5:17 (prima parte). 

„Cain l-a urât şi ucis pe fratele său, nu pentru vreo greşeală pe care 
o făcuse Abel, ci ‘pentru că faptele sale erau rele, şi ale fratelui său erau 
neprihănite’ (1 Ioan 3:12)... Viaţa lui Abel, de ascultare şi credinţă ne-
clintită, era o continuă mustrare pentru Cain… Cu cât mai strălucitoare 
e lumina cerească reflectată din caracterul slujitorilor credincioşi ai lui 
Dumnezeu, cu atât mai clar sunt revelate păcatele celor neevlavioşi, şi 
cu atât mai hotărâte vor fi eforturile acestora de a-i distruge pe cei care 
le tulbură pacea.”—Patriarhi și profeți, p. 74 engl. (cap. Cain și Abel testați).

„Primii creştini erau într-adevăr un popor deosebit. Comporta-
mentul lor ireproşabil şi credinţa lor neclintită erau o continuă mustra-
re, care tulbura pacea păcătosului. Deşi puţini la număr, fără bogăţie, 
poziţie sau titluri onorifice, ei erau o spaimă pentru făcătorii de rele, 
oriunde caracterul şi doctrinele lor erau cunoscute… Pentru acelaşi 
motiv l-au respins şi crucificat evreii pe Mântuitorul—pentru că pu-
ritatea şi sfinţenia caracterului Său erau o mustrare constantă pentru 
egoismul şi corupţia lor. Din zilele lui Hristos până acum, ucenicii Săi 
credincioşi au stârnit ura şi opoziţia celor care iubesc şi urmează căile 
păcatului.”—Marea luptă, p. 46 engl. (cap. Valdenzii). 

Vineri         27 ianuarie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Doar cum pot fi împlinite promisiunile lui Dumnezeu?
2.  De ce nu va accepta Dumnezeu niciodată faptele firii ca neprihănire?
3.  De ce nu ne putem pune niciodată încrederea în moştenirea noas-

tră, în firea noastră sau în faptele noastre?
4.  De ce este imposibil să fim îndreptățiți prin faptele legii?
5.  Descrieți tipul de lupte la care creştinii trebuie să se aştepte datori-

tă credinței lor.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
5A Galateni 4: 28 Şi voi, fraţilor, ca şi Isaac, voi sunteţi copii ai făgăduinţei. 29 Şi cum s-a întâmplat atunci, că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul tot aşa se întâmplă şi acum.Geneza 21: 6 Şi Sara a zis: Dumnezeu m-a făcut de râs: oricine va auzi, va râde de mine. 7 Şi a adăugat: Cine s-ar fi gândit să spună lui Avraam că Sara va da ţâţă la copii? Şi totuşi i-am născut un fiu la bătrâneţe! 8 Copilul s-a făcut mare, şi a fost înţărcat. Avraam a făcut un ospăţ mare în ziua când a fost înţărcat Isaac. 9 Sara a văzut râzând pe fiul pe care-l născuse lui Avraam Egipteanca Agar. 10 Şi a zis lui Avraam: Izgoneşte pe roaba aceasta şi pe fiul ei; căci fiul roabei acesteia nu va moşteni împreună cu fiul meu, cu Isaac.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
5B Ioan 15: 17 Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii. 18 Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră. 19 Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că nu sunteţi din lume, şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea. 20 Aduceţi-vă aminte de vorba, pe care v-am spus-o: Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi. 21 Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentru că ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis. 22 Dacă n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, n-ar avea păcat; dar acum n-au nici o dezvinovăţire pentru păcatul lor.Ioan 3: 19 Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. 20 Căci oricine face răul, urăşte lumina, şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.Galateni 5: pp 17 Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti ...
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SABAT, 4 FEBRUARIE 2017

Darul Sabatului Întâi pentru  
Fondul de Dezastre  

pe mapamond şi Binefacere

„[Domnul] face dreptate celor asu-
priţi; dă pâine celor flămânzi”  

(Psalmii 146:7).

Domnul Isus a spus: „Ferice de cei 
milostivi, căci ei vor avea parte de milă” 
(Matei 5:7). Săracii sunt pretutindeni în 
jurul nostru, cei năpăstuiţi, întristaţi, îndureraţi şi cei gata să piară. Există 
o mare nevoie de exercitarea milei astăzi, la fel cum a fost întotdeauna. 
Dumnezeu ne-a făcut ispravnicii Săi, şi El nu trebuie acuzat pentru sufe-
rinţele, nenorocirea, lipsa de îmbrăcăminte, şi lipsurile din omenire. Dom-
nul a luat măsuri îndestulătoare pentru noi toţi. El ne-a dat resurse abun-
dente cu care să alinăm lipsurile acestor suferinzi şi mai puţin privilegiaţi. 

În fiecare zi auzim de cutremure, război, inundaţii, erupţii vulcanice şi 
alte dezastre şi probleme în întreaga lume, care au ca rezultat distrugeri, 
pagube mari în proprietăţi şi pierderi de vieţi. Imediat ce auzim despre o 
calamitate, trecem la acţiune pentru a răspunde nevoilor oamenilor. Calea 
prin care răspundem depinde de natura calamităţii, a ţării şi a situaţiei 
geopolitice de la faţa locului. Începem imediat să evaluăm situaţia, pentru 
a hotărî care sunt cele mai adecvate acţiuni. În plus faţă de aceasta, în timp 
de linişte, Departamentul de Binefacere oferă asistenţă, cum ar fi finanţare 
prin propuneri, asistenţă tehnică, instruire, îndrumare, identificarea şi im-
plementarea de proiecte. Unde avem expertiză, vrem să asistăm, oferind 
supraveghere şi îndrumare, după cum e nevoie. Scopul nostru este de a 
ajuta bisericii locale să obţină puterea de a ieşi în întâmpinarea nevoilor 
comunităţii; fie că e sub forma hranei, a îmbrăcăminţii, a păturilor, adă-
postului sau a sprijinului emoţional şi consilierii. 

Cu împărtăşirea dragostei lui Dumnezeu în jurul lumii e ca şi cu un 
avion care are nevoie de combustibil, care să îi permită să înainteze. Da-
rurile voastre de bună voie sunt combustibilul care propulsează aproa-
pe orice aspect al ajutorului oferit acestor suflete lipsite. Fără implicarea 
voastră şi fără acest combustibil, cele mai bune eforturi ale noastre sunt 
cu siguranţă tot la fel un dezastru. Este greu ca cineva să meargă la locul 
calamităţilor, însă mijloacele voastre ajung departe. Apelăm la voi, ca ini-
ma voastră să fie mişcată să se implice în această lucrare nobilă. Vă rugăm, 
oferiţi cu generozitate pentru această cauză. 

Frații voștri din Departamentul de Binefacere
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   Lecţia 5 Sabat, 4 februarie 2017

Adevărații copii ai lui Avraam 
„Înțelegeți şi voi, dar, că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credință.” 

(Galateni 3:7). 
„Oricine se va umili ca un copilaş, care va primi şi va asculta cuvântul lui 

Dumnezeu cu simplitatea unui copil, va fi între cei aleşi ai lui Dumnezeu.”—
Înalta noastră chemare, p. 77 engl. (cap. Ales de Dumnezeu).

Studiu recomandat: Înalta noastră chemare, p. 75-79 engl. (cap. Prinzându-ne strâns 
                              de Hristos, Scara—Dumnezeu cere cele mai bune afecțiuni ale noastre)
                     Profeți și regi, p. 367-372 engl. (cap. 31: Speranță pentru păgâni).

Duminică          29 ianuarie

a.  Pe cine consideră Biblia ca adevărații copii ai lui Avraam, adevă-
rați Israeliți? Romani 9:6-8; Galateni 3:7-9.

„Lui Isaia i-a fost dat să prezinte foarte clar pentru Iuda adevărul 
că între cei care erau Israelul lui Dumnezeu urmau să fie socotiţi mulţi 
care nu erau descendenţi ai lui Avraam după trup. Această învăţătură 
nu era în armonie cu teologia secolului său, totuşi el a proclamat ne-
înfricat soliile date lui de Dumnezeu şi a adus speranţă multor inimi 
care tânjeau, căutând binecuvântările spirituale promise seminţei lui 
Avraam.”—Profeți și regi, p. 367 engl. (cap. 31: Speranță pentru păgâni).

b.  Cum pot neamurile, care nu sunt copii după descendență pro-
priu-zisă, să fie considerate adevărata sămânță a lui Avraam?  
Romani 9:30; 4:11, 12, 16, 17. 

„Toţi cei care, prin Hristos, urmau să devină copii ai credinţei, ur-
mau să fie consideraţi sămânţa lui Avraam; ei erau moştenitori ai făgă-
duinţelor legământului; asemenea lui Avraam, ei urmau să păzească şi 
să vestească lumii legea lui Dumnezeu şi evanghelia Fiului Său.”—Pa-
triarhi și profeți, p. 476 engl. (cap. 43: Moartea lui Moise). 

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
1A Romani 9: 6 Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere Cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu toţi cei ce se coboară din Israel, sunt Israel; 7 şi, măcar că sunt sămânţa lui Avraam, nu toţi sunt copiii lui Avraam; ci este scris: În Isaac vei avea o sămânţă, care-ţi va purta numele. 8 Aceasta înseamnă că nu copiii trupeşti sunt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii făgăduinţei sunt socotiţi ca sămânţă.Galateni 3: 7 Înţelegeţi şi voi dar, că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credinţă. 8 Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe Neamuri, prin credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. 9 Aşa că cei ce se bizuiesc pe credinţă, sunt binecuvântaţi împreună cu Avraam cel credincios

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
1B Romani 9: 30 Deci ce vom zice? Neamurile, care nu umblau după neprihănire, au căpătat neprihănirea şi anume neprihănirea care se capătă prin credinţă;Romani 4: 11 Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri, pe care o căpătase prin credinţă, când era netăiat împrejur. Şi aceasta, pentru ca să fie tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt tăiaţi împrejur; ca, adică, să li se socotească şi lor neprihănirea aceasta; 12 şi pentru ca să fie şi tatăl celor tăiaţi împrejur, adică al acelora care, nu numai că sunt tăiaţi împrejur, dar şi calcă pe urmele credinţei aceleia, pe care o avea tatăl nostru Avraam, când nu era tăiat împrejur. 16 De aceea moştenitori sunt cei ce se fac prin credinţă, pentru ca să fie prin har, şi pentru ca făgăduinţa să fie chezăşuită pentru toată sămânţa lui Avraam: nu numai pentru sămânţa aceea care este sub Lege, ci şi pentru sămânţa aceea care are credinţa lui Avraam, tatăl nostru al tuturor, 17 după cum este scris: Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri. El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care învie morţii, şi care cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi.



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, ianuarie - martie 2017 27

D
ar

ul
 S

ab
at

ul
ui

 În
tâ

i p
en

tr
u 

fo
nd

ul
 d

e 
de

za
st

re
 p

e 
m

ap
am

on
d 

și
 b

in
ef

ac
er

e

Luni                   30 ianuarie

2.  COPIII ADOPTAŢI AI LUI AVRAAM
a.  Prin credința în Hristos ca sămânță promisă lui Avraam, în ce 

familie suntem noi adoptați? Romani 8:14-16; Galateni 4:4-7. 

„Dumnezeu doreşte ca toţi oamenii să fie salvaţi; pentru că s-a luat o 
măsură amplă, prin oferirea singurului Său Fiu, pentru a plăti răscum-
părarea omului. Cei care pier, vor pieri pentru că au refuzat să fie adop-
taţi ca nişte copii ai lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. Mândria omului îl 
împiedică să accepte măsurile luate pentru răscumpărare.”—Înalta noas-
tră chemare, p. 78 engl. (cap. Deplinătatea răscumpărării plătite de Hristos).

b.  În ce mod face sacrificiul lui Isus Hristos un copil al lui Dumne-
zeu dintr-un om, chiar un fiu al credinței, şi cui i se aplică aceas-
ta? Galateni 3:27-29. 

„Oamenii pot face fapte mari în ochii lumii; realizările lor pot fi 
numeroase şi de un grad înalt în ochii oamenilor, însă tot talentul, 
toată îndemânarea şi toată abilitatea lumii nu vor reuşi să transforme 
caracterul şi să facă dintr-un copil degradat al păcatului un copil al 
lui Dumnezeu, un moştenitor al cerului. Oamenii nu au nicio putere 
să îndreptăţească sufletul, să sfinţească inima… Cel mai măreţ dar al 
cerului, chiar Singurul Fiu al Tatălui, plin de har şi de adevăr, este 
singurul în stare să îi mântuiască pe cei pierduţi... Jertfa lui Hristos pe 
crucea Calvarului este o compensaţie ce întrece puterea copleşitoare 
a păcatului; şi, când asupra inimii păcătosului apasă un sentiment al 
păcatului, şi povara pare intolerabilă, Isus îl invită să privească la El şi 
să trăiască.”—The Signs of the Times, 2 mai 1892.

c.  Explicați de ce copiii lui Avraam sunt din fiecare trib şi din fieca-
re națiune, în loc să fie doar din Israel. Apocalipsa 7:9, 10;  
Geneza 17:4-6; Fapte 10:34, 35.

„Hristos nu a recunoscut nicio distincţie de naţionalitate, rang sau 
crez. Cărturarii şi fariseii doreau să obţină beneficii locale şi naţionale 
din toate darurile cerului, şi să excludă restul familiei lui Dumnezeu din 
lume. Însă Hristos a venit să doboare fiecare zid despărţitor. El a venit să 
arate că darul milei şi iubirii Sale este la fel de nelimitat ca aerul, lumina, 
sau stropii de ploaie care împrospătează pământul.”—Mărturii, vol. 9, 
p. 190 engl. (cap. 21: Lucrarea de publicații de la College View”). 

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2A Romani 8: 14 Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. 15 Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: Ava! adică: Tată! 16 Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.Galateni 4: 4 Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, 5 ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea. 6 Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă: Ava, adică: Tată! 7 Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu; şi dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor, prin Dumnezeu.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2B Galateni 3: 27 Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu Hristos. 28 Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus. 29 Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi sămânţa lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2C Apocalipsa 7: 9 După aceea m-am uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini; 10 şi strigau cu glas tare, şi ziceau: Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care stă pe scaunul de domnie, şi a Mielului!Geneza 17: 4 Iată legământul Meu, pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl multor neamuri. 5 Nu te vei mai numi Avram; ci numele tău va fi Avraam; căci te fac tatăl multor neamuri. 6 Te voi înmulţi nespus de mult; voi face din tine neamuri întregi; şi din tine vor ieşi împăraţi.Fapte 10: 34 Atunci Petru a început să vorbească, şi a zis: În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, 35 ci că în orice neam, cine se teme de El, şi lucrează neprihănire este primit de El.
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Marţi                               31 ianuarie

3.  FALŞII COPII AI LUI AVRAAM

a.  De ce s-au descalificat majoritatea descendenților literali ai lui Avra-
am de la a fi adevărați Israeliți în ochii lui Dumnezeu? Romani 10:1-4.

„Evreii, prin păcatele lor, se despărţeau de Dumnezeu. Ei erau in-
capabili de a discerne semnificaţia spirituală profundă a serviciului 
lor simbolic. În îndreptăţirea lor proprie, ei se încredeau în propriile 
lor fapte, în sacrificiile şi rânduielile propriu-zise, în loc să se încrea-
dă în meritele Celui spre care arătau aceste lucruri. Astfel, ‘căutând o 
neprihănire a lor’ (Romani 10:3), ei s-au închis într-un formalism au-
to-suficient. Lipsiţi de Spiritul şi harul lui Dumnezeu, ei încercau să 
compenseze lipsa lor printr-o respectare riguroasă a ceremoniilor şi 
ritualurilor religioase. Nefiind mulţumiţi cu rânduielile pe care Dum-
nezeu Însuşi le desemnase, ei împovărau poruncile divine cu nenumă-
rate pretenţii ai căror autori erau ei înşişi. Cu cât mai mare era distanţa 
faţă de Dumnezeu, cu atât mai riguroşi erau ei în respectarea acestor 
forme.”—Profeți și regi, p. 708, 709 engl. (cap. 59: Casa lui Israel).

b.  Care este singura cale prin care putem fi îndreptățiți înaintea lui 
Dumnezeu? Galateni 3:11, 12; 2:16. Ce schimbare va fi evidentă 
în viața acelora care au fost îndreptățiți prin credință?

„Îndreptăţirea este în totalitate din har şi nu este procurată prin ni-
ciuna din faptele pe care le poate face omul căzut.”—Credința și faptele, 
p. 20 engl. (cap. 1: Ellen White clarifică subiectele).

„Inima mândră luptă să câştige mântuirea prin eforturi proprii; 
însă, atât dreptul nostru pentru cer, cât şi calificarea noastră pentru el, 
se află în neprihănirea lui Hristos. Domnul nu poate face nimic pentru 
recuperarea omului înainte ca omul, convins de slăbiciunea sa, şi dez-
brăcat de toată auto-suficienţa sa, să se predea controlului lui Dumne-
zeu. După aceea, el poate primi darul pe care Dumnezeu aşteaptă să 
îl ofere.”—Hristos, Lumina lumii, p. 300 engl. (cap. Predica de pe munte).

„Cel care încearcă să ajungă la cer prin propriile fapte de păzire a 
legii încearcă o imposibilitate. Nu există nicio siguranţă pentru cel care 
are doar o religie legalistă, o formă de evlavie. Viaţa creştinului nu e 
o modificare sau o îmbunătăţire a celei vechi, ci o transformare a na-
turii. E o moarte faţă de eu şi de păcat, şi o viaţă cu totul nouă. Aceas-
tă schimbare poate fi realizată doar prin lucrarea eficientă a Duhului 
Sfânt.”—Ibid., p. 172 engl. (cap. 17: Nicodim). 

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3A Romani 10: 1 Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu pentru Israeliţi, este să fie mântuiţi. 2 Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere: 3 pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi, şi nu s-au supus astfel neprihănirii, pe care o dă Dumnezeu. 4 Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El, să poată căpăta neprihănirea

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3B Galateni 3: 11 Şi că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este învederat, căci cel neprihănit prin credinţă va trăi. 12 Însă Legea nu se întemeiază pe credinţă; ci ea zice: Cine va face aceste lucruri, va trăi prin ele.Galateni 2: 16 Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit, prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii.
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Miercuri                                   1 februarie

4.  SERVII LUI AVRAAM

a.  Cei care nu adoptă credința lui Avraam în Hristos, ca sămânță 
promisă, sunt priviți ca servi, în loc de fii şi fiice. Ce se va întâm-
pla cu ei? Geneza 16:3-6; Galateni 4:30, 31. 

„Noe şi cei din gospodăria sa erau în arcă, ‘şi Domnul i-a închis 
înăuntru.’ … Uşa masivă, care era imposibil de închis de cei dinăun-
tru, a fost încet împinsă la locul ei de mâini nevăzute. Noe era închis 
pe dinăuntru, şi cei ce au respins harul lui Dumnezeu erau închişi pe 
dinafară. Sigiliul Cerului era pe acea uşă; Dumnezeu o închisese, şi 
doar Dumnezeu putea să o deschidă. În acelaşi mod, când Hristos îşi 
va încheia mijlocirea pentru oamenii vinovaţi, înainte de venirea Sa pe 
norii cerului, uşa milei va fi închisă. Harul divin nu îi va mai restrânge 
pe cei răi, şi Satan va avea control deplin asupra acelora care au res-
pins mila.”—Patriarhi și profeți, p. 98 engl. (cap. 7: Potopul).

b.  Pe cine şi ce slujesc ei, de fapt, ca servi? Ioan 8:31-35, 39-44. 

„ ‘Nu ştiţi că atunci când vă oferiţi pe voi înşivă ca sclavi, ca să as-
cultaţi de cineva, sunteţi sclavii celui de care ascultaţi?’ (Romani 6:16). 
Dacă ne îngăduim mânie, poftă, lăcomie, ură, egoism sau orice alt pă-
cat, devenim servii păcatului. ‘Nici un om nu poate sluji la doi stăpâni’ 
(Matei 6:24). Dacă slujim păcatului, nu Îi putem sluji lui Hristos.”—
The Review and Herald, 15 noiembrie 1887.

c.  De ce acei care L-au respins pe Hristos nu vor fi niciodată capa-
bili să intre în țara Canaan, care a fost promisă lui Avraam şi se-
minței lui? Evrei 3:17-19; Fapte 4:10-12; Galateni 3:9.

„Timp de patruzeci de ani necredinţa, murmurarea şi rebeliunea 
l-au exclus pe vechiul Israel din ţara Canaanului. Aceleaşi păcate au 
amânat intrarea Israelului modern în Canaanul ceresc. În niciunul din-
tre cazuri problema nu a fost la promisiunile lui Dumnezeu. Necredin-
ţa, spiritul lumesc, lipsa de consacrare şi certurile din mijlocul pretin-
sului popor al lui Dumnezeu ne-au ţinut în această lume de păcat şi 
durere timp de atâţia ani.”—Evanghelizarea, p. 696 engl. (secţiunea 20, 
subcap. Motivul întârzierii).

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4A Geneza 16: 3 Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe Egipteanca Agar, roaba ei, şi a dat-o de nevastă bărbatului său Avram, după ce Avram locuise ca străin zece ani în ţara Canaan. 4 El a intrat la Agar, şi ea a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreţ pe stăpâna sa. 5 Şi Sarai a zis lui Avram: Asupra ta să cadă batjocura aceasta, care mi se face! Eu însumi ţi-am dat în braţe pe roaba mea; şi ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreţ. Să judece Domnul între mine şi tine! 6 Avram a răspuns Saraiei: Iată, roaba ta este în mâna ta; fă-i ce-ţi place! Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea; şi Agar a fugit de ea.Galateni 4: 30 Dar ce zice Scriptura? Izgoneşte pe roabă şi pe fiul ei; căci fiul roabei nu va moşteni împreună cu fiul femeii slobode. 31 De aceea, fraţilor, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4B Ioan 8: 31 Şi a zis Iudeilor, care crezuseră în El: Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; 32 veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi. 33 Ei I-au răspuns: Noi suntem sămânţa lui Avraam, şi n-am fost niciodată robii nimănui; cum zici Tu: Veţi fi slobozi! 34 Adevărat, adevărat, vă spun, le-a răspuns Isus, că, oricine trăieşte în păcat, este rob al păcatului. 35 Şi robul nu rămâne pururea în casă; fiul însă rămâne pururea. 39 Tatăl nostru, I-au răspuns ei, este Avraam. Isus le-a zis: Dacă aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam. 40 Dar acum căutaţi să Mă omorâţi, pe Mine, un om, care v-am spus adevărul, pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Aşa ceva Avraam n-a făcut. 41 Voi faceţi faptele tatălui vostru. Ei I-au zis: Noi nu suntem copii născuţi din curvie; avem un singur Tată: pe Dumnezeu. 42 Isus le-a zis: Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M-aţi iubi şi pe Mine, căci Eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu: n-am venit de la Mine însumi, ci El M-a trimis. 43 Pentru ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Pentru că nu puteţi asculta Cuvântul Meu. 44 Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4C Evrei 3: 17 Şi cine au fost aceia de care S-a dezgustat El patruzeci de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră, şi ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? 18 Şi cui S-a jurat El că n-au să intre în odihna Lui? Nu S-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? 19 Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinţei lor.Fapte 4: 10 s-o ştiţi toţi, şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos, în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi. 11 El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. 12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.Galateni 3: 9 Aşa că cei ce se bizuiesc pe credinţă, sunt binecuvântaţi împreună cu Avraam cel credincios.
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Joi                   2 februarie

5.  O AVERTIZARE PENTRU BISERICĂ

a.  Ce avertizare a fost dată bisericii din Galatia, şi de ce? Galateni 
3:1-6; 4:7-11. 

„Mântuirea care a fost îndeplinită pentru noi de Domnul nostru 
pe crucea Calvarului a fost pentru a ne aduce la ascultarea de legea lui 
Dumnezeu, făcând posibil ca, prin neprihănirea Sa atribuită nouă, să 
ţinem legea lui Dumnezeu…

Nimic nu este la fel de ofensator pentru Dumnezeu ca păcatul. În 
loc de a face fără valoare legea lui Dumnezeu prin păcătuire continuă, 
fiecare suflet cu adevărat convertit va umbla pe calea adevăratei ascul-
tări de toate poruncile lui Dumnezeu. Fiecare va cerceta Scripturile ca 
să cunoască adevărul. Cine l-a vrăjit pe păcătosul nepocăit, aşa încât 
păcatul este preferat în locul ascultării? Este puterea lui Satan care a 
venit la Adam şi Eva în Eden, puterea înşelătoare, fermecătoare a în-
gerului căzut.”—The Upward Look, p. 209. 

b.  Cum stau ca o lecție pentru noi luptele lui Avraam cu propria sa 
credință? Geneza 15:3-6; 17:17, 18; Evrei 4:1, 2. Pe de altă parte, ce 
ne oferă adevărata credință? 1 Ioan 5:4, 5. 

„Viaţa creştinului ar trebui să fie una de credinţă, de victorie şi de 
bucurie în Dumnezeu… Dumnezeu este capabil şi dispus să reverse 
asupra servilor Săi toată tăria de care au nevoie, şi să le dea înţelepciu-
nea pe care o reclamă diferitele lor necesităţi. El va face mai mult decât 
să împlinească cele mai înalte aşteptări ale celor care îşi pun încrederea 
în El.”—Credința prin care trăiesc, p. 126 engl. (cap. Credința este biruința).

Vineri                                    3 februarie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1.  Cât de importantă este credința pentru un creştin?
2.  De ce poate un creştin să Îl numească pe Dumnezeu Tatăl său?
3.  Cum putem evita să fim condamnați de Dumnezeu?
4.  Care este diferența între a fi servul lui Avraam şi fiul sau fiica sa?
5.  Cum putem fi vrăjiți de diavolul să ne corupem credința?

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
5A Galateni 3: 1 O, Galateni nechibzuiţi! Cine v-a fermecat, pe voi, înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Isus Hristos ca răstignit? 2 Iată numai ce voiesc să ştiu de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul, ori prin auzirea credinţei? 3 Sunteţi aşa de nechibzuiţi? După ce aţi început prin Duhul, vreţi acum să sfârşiţi prin firea pământească? 4 În zadar aţi suferit voi atât de mult? Dacă, în adevăr, e în zadar! 5 Cel ce vă dă Duhul şi face minuni printre voi, le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinţei? 6 Tot aşa şi Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire.Galateni 4: 7 Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu; şi dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor, prin Dumnezeu. 8 Odinioară, când nu cunoşteaţi pe Dumnezeu, eraţi robiţi celor ce din firea lor, nu sunt dumnezei. 9 Dar acum, după ce aţi cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce aţi fost cunoscuţi de Dumnezeu, cum vă mai întoarceţi iarăşi la acele învăţături începătoare, slabe şi sărăcăcioase, cărora vreţi să vă supuneţi din nou? 10 Voi păziţi zile, luni, vremuri şi ani. 11 Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
5B Geneza 15: 3 Şi Avram a zis: Iată că nu mi-ai dat sămânţă, şi slujitorul născut în casa mea va fi moştenitorul meu. 4 Atunci Cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: Nu el va fi moştenitorul tău, ci cel ce va ieşi din tine, acela va fi moştenitorul tău. 5 Şi, după ce l-a dus afară, i-a zis: Uită-te spre cer, şi numără stelele, dacă poţi să le numeri. Şi i-a zis: Aşa va fi sămânţa ta. 6 Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.Geneza 17: 17 Avraam s-a aruncat cu faţa la pământ şi a râs, căci a zis în inima lui: Să i se mai nască oare un fiu unui bărbat de o sută de ani? Şi să mai nască oare Sara la nouăzeci de ani? 18 Şi Avraam a zis lui Dumnezeu: Să trăiască Ismael înaintea Ta!Evrei 4: 1 Să luăm dar bine seama, ca, atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. 2 Căci şi nouă ni s-a adus o veste bună ca şi lor; dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credinţă la cei ce l-au auzit.1Ioan 5: 4 pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii, este credinţa noastră. 5 Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?
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   Lecţia 6 Sabat, 11 februarie 2017

Legământul cel veşnic
„Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânța ta după 

tine din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căru-
ia Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminței tale după tine.” (Geneza 17:7). 

„Legământul harului nu este un adevăr nou, pentru că el a existat în min-
tea lui Dumnezeu din toată veşnicia. Acesta este motivul pentru care se nu-
meşte legământul cel veşnic.”—The Signs of the Times, 24 august 1981. 

Studiu recomandat: Credința prin care trăiesc, p. 76-78 engl. (cap. Un Mântuitor din  
                       veșnicie - Incapacitatea omului de a se salva pe sine însuși), 360- 
        364 engl. (cap: Trăind viața din Eden - Două lumi comparate).
Duminică           5 februarie

1.  LEGĂMÂNTUL CEL VEŞNIC

a.  Ce anume arată că legământul făcut cu Avraam este acelaşi cu cel 
ratificat de Hristos la Calvar? Geneza 22:16; Evrei 6:13-18; 9:16. 

„Legământul Avraamic a fost ratificat de sângele lui Hristos, şi este 
numit ‘al doilea’ sau ‘noul’ legământ, pentru că sângele cu care a fost si-
gilat a fost vărsat după sângele primului legământ. Că noul legământ era 
valid în zilele lui Avraam este evident din faptul că acesta a fost confirmat 
atunci atât de poruncă, precum şi de jurământul lui Dumnezeu,—‘două 
lucruri neschimbătoare, în care era imposibil ca Dumnezeu să mintă.’ 
(Evrei 6:18).”—Patriarhi și profeți, p. 371 engl. (cap. 32: Legea și legămintele).

b.  Ce a fost promis sub acest legământ şi cum a răspuns Avraam? Ge-
neza 17:1-8; 15:6; 26:5; compară cu Galateni 3:8,16; Romani 4:20-22. 

„Tuturor oamenilor acest legământ le oferea pace şi harul ajutător 
al lui Dumnezeu pentru ascultare viitoare prin credinţă în Hristos. El 
le promitea, de asemenea, viaţa veşnică, cu condiţia fidelităţii faţă de 
legea lui Dumnezeu.”—Ibid., p. 370 engl. (cap. 32: Legea și legămintele).

„Legea lui Dumnezeu era temelia acestui legământ, care era pur 
şi simplu o măsură pentru a-i aduce pe oameni din nou în armonie 
cu voinţa divină, aşezându-i acolo unde puteau asculta de legea lui 
Dumnezeu.”—Ibid., p. 371. 

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
1A Geneza 22: 16 şi a zis: Pe Mine însumi jur, zice Domnul: pentru că ai făcut lucrul acesta, şi n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu,Evrei 6: 13 Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduinţa, fiindcă nu putea să Se jure pe unul mai mare decât El, s-a jurat pe Sine însuşi, 14 şi a zis: Cu adevărat te voi binecuvânta, şi îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa. 15 Şi astfel, fiindcă a aşteptat cu răbdare, a dobândit făgăduinţa. 16 Oamenii, ce-i drept, obişnuiesc să jure pe cineva mai mare; jurământul este o chezăşie, care pune capăt orişicărei neînţelegeri dintre ei. 17 De aceea şi Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moştenitorilor făgăduinţei nestrămutarea hotărârii Lui, a venit cu un jurământ; 18 pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba, şi în care este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte,Evrei 9: 16 În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
1B Geneza 17: 1 Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci şi nouă ani, Domnul i S-a arătat, şi i-a zis: Eu sunt Dumnezeul Cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea, şi fii fără prihană. 2 Voi face un legământ între Mine şi tine, şi te voi înmulţi nespus de mult. 3 Avram s-a aruncat cu faţa la pământ; şi Dumnezeu i-a vorbit astfel: 4 Iată legământul Meu, pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl multor neamuri. 5 Nu te vei mai numi Avram; ci numele tău va fi Avraam; căci te fac tatăl multor neamuri. 6 Te voi înmulţi nespus de mult; voi face din tine neamuri întregi; şi din tine vor ieşi împăraţi. 7 Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia, Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine. 8 Ţie, şi seminţei tale după tine, îţi voi da ţara în care locuieşti acum ca străin, şi anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică; şi Eu voi fi Dumnezeul lor.Geneza 15: 6 Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.Geneza 26: 5 pentru că Avraam a ascultat de porunca Mea, şi a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile Mele, orânduirile Mele, şi legile Mele.Galateni 3: 8 Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe Neamuri, prin credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. 16 Acum, făgăduinţele au fost făcute lui Avraam şi seminţei lui. Nu zice: Şi seminţelor (ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de una: Şi seminţei tale, adică Hristos.Romani 4: 20 El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu, 21 deplin încredinţat că El ce făgăduieşte, poate să şi împlinească. 22 De aceea credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire.
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Luni           6 februarie

2.  O RELAŢIE VEŞNICĂ
a.  În ce mod a exprimat Dumnezeu relația de legământ pe care a 

întemeiat-o cu Avraam şi sămânța lui? Leviticul 26:12. Compară 
cu Geneza 17:7,8; Deuteronomul 14:2; 29:13. 

b.  Ce a dat Dumnezeu lui Avraam ca sigiliu al relației de legământ, 
şi de ce? Geneza 17:11; Romani 4:11. 

„La acest moment lui Avraam i-a fost dat ritualul circumciziei ca ‘un 
semn al neprihănirii credinţei pe care o avea pe când era încă necircum-
cis’ (Romani 4:11). Trebuia să fie respectat de patriarh şi de descendenţii 
săi ca un semn că ei erau devotaţi slujirii lui Dumnezeu şi astfel, separaţi 
de idolatri, şi că Dumnezeu îi accepta ca pe o comoară deosebită a sa.”—
Patriarhi și profeți, p. 138 engl. (cap. 12: Avraam în Canaan).

„[Circumcizia] era un semn că cei care o primeau erau devotaţi slujirii 
lui Dumnezeu—un angajament că ei urmau să rămână separaţi de idola-
trie şi că aveau să asculte de legea lui Dumnezeu.”—Ibid., p. 363. 
c.  Ce experiență esențială trebuie să avem astăzi pentru a intra în 

aceeaşi relație de legământ “nou” cu Dumnezeu? Deuteronomul 
10:16; Coloseni 2:11; Evrei 8:10; 2 Corinteni 6:16, 17.

„Trebuie să credem că suntem aleşi de Dumnezeu pentru a fi sal-
vaţi prin exercitarea credinţei, prin harul lui Hristos şi lucrarea Duhu-
lui Sfânt; şi trebuie să Îl lăudăm şi glorificăm pe Dumnezeu pentru o 
astfel de minunată manifestare a favorii Sale nemeritate. Dragostea lui 
Dumnezeu este cea care atrage sufletul la Hristos, pentru a fi primit în 
mod îndurător, şi prezentat Tatălui. Prin lucrarea Duhului Sfânt rela-
ţia divină dintre Dumnezeu şi păcătos este reînnoită. Tatăl spune: ‘Eu 
voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu. Eu voi exercita faţă de 
ei dragoste iertătoare şi voi revărsa asupra lor bucuria Mea. Ei vor fi 
pentru Mine o comoară deosebită; pentru că acest popor pe care l-am 
format pentru Mine Însumi va declara lauda Mea.’ ”—The Signs of the 
Times, 2 ianuarie 1893.

„Condiţia pentru a fi acceptaţi în familia Domnului este de a ieşi 
din lume, de a ne separa de toate influenţele ei contaminatoare.”—Ha-
rul uimitor al lui Dumnezeu, p. 57 engl. (cap. Cetățeni ai Cerului).

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2A Leviticul 26: 12 Voi umbla în mijlocul vostru; Eu voi fi Dumnezeul vostru, şi voi veţi fi poporul Meu.Geneza 17: 7 Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia, Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine. 8 Ţie, şi seminţei tale după tine, îţi voi da ţara în care locuieşti acum ca străin, şi anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică; şi Eu voi fi Dumnezeul lor.Deuteronomul 14: 2 Căci tu eşti un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău, şi Domnul Dumnezeul tău te-a ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pământului.Deuteronomul 29: 13 ca să te facă azi poporul Lui şi El să fie Dumnezeul tău, cum ţi-a spus, şi cum a jurat părinţilor tăi, Avraam, Isaac şi Iacov.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2B Geneza 17: 11 Să vă tăiaţi împrejur în carnea prepuţului vostru: şi acesta să fie semnul legământului dintre Mine şi voi.Romani 4: 11 Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri, pe care o căpătase prin credinţă, când era netăiat împrejur. Şi aceasta, pentru ca să fie tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt tăiaţi împrejur; ca, adică, să li se socotească şi lor neprihănirea aceasta;

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2C Deuteronomul 10: 16 Să vă tăiaţi dar inima împrejur, şi să nu vă mai înţepeniţi gâtul.Coloseni 2: 11 În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur, făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti,Evrei 8: 10 Dar iată legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: 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.2Corinteni 6: 16 Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu. 17 De aceea: Ieşiţi din mijlocul lor, şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi.
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Marţi                                 7 februarie

3.  O PREOŢIE VEŞNICĂ
a.  De ce este numit Hristos preot după ordinul lui Melhisedec, şi 

nu după Aaron? Evrei 5:5, 6; 7:11-16; Matei 1:1, 2. 

„Marele preot a fost rânduit într-un mod special să Îl reprezinte 
pe Hristos, care urma să fie un Mare Preot în veac după ordinul lui 
Melhisedec. Acest ordin al preoţiei nu urma să treacă la un altul, sau 
să fie întrecut de vreun altul.”—Comentarii Biblice ale Noului Testament, 
vol. 7, p. 930 engl. (cap. referitor la Evrei 4).

b.  În ce mod se înrudeşte preoția lui Melhisedec cu preoția veşnică 
a lui Hristos, şi de ce este ea superioară preoției lui Aaron? Com-
pară Evrei 7:1-3 cu Evrei 7:20-25; 6:18-20. 

„Hristos era Cel care a vorbit prin Melhisedec, preotul Dumnezeu-
lui Preaînalt. Melhisedec nu era Hristos, însă el era vocea lui Dumne-
zeu în lume, reprezentantul Tatălui.”—Solii alese, vol. 1, p. 409. 

„Numele acelui prunc neajutorat... era speranţa omenirii căzute.  
Copilul pentru care se plătise banii pentru răscumpărare era Cel care 
plătea răscumpărarea pentru păcatele întregii lumi. El era adevăratul 
‘mare preot peste casa lui Dumnezeu,’ capul ‘unei preoţii neschim-
bătoare,’ mijlocitorul de la ‘dreapta Măririi în cer’ (Evrei 10:21; 7:24; 
1:3).”—Hristos, Lumina lumii, p. 52, 55 engl. (cap. 5: Dedicarea).

c.  Prin analogie, ce simbolizează hrana pe care preotul lui Dumne-
zeu i-a oferit-o lui Avraam? Compară Geneza 14:18-20 cu 1 Co-
rinteni 10:16; 11:23-26.

„Pâinea şi vinul reprezintă trupul şi sângele lui Hristos. După cum 
a fost frântă pâinea şi vărsat vinul, tot astfel trupul lui Hristos a fost 
frânt şi sângele Său vărsat pentru a ne salva.

Mâncând din pâine şi bând din vin, arătăm că noi credem aceasta. 
Arătăm că ne căim de păcatele noastre, şi că Îl primim pe Hristos ca 
Salvator.”—The Story of Jesus, p. 98.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3A Evrei 5: 5 Tot aşa şi Hristos, nu Şi-a luat singur slava de a fi Mare Preot, ci o are de la Cel ce I-a zis: Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut. 6 Şi, cum zice iarăşi într-alt loc: Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec.Evrei 7: 11 Dacă, dar, desăvârşirea ar fi fost cu putinţă prin preoţia Leviţilor,  căci sub preoţia aceasta a primit poporul Legea  ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melhisedec, şi nu după rânduiala lui Aaron? 12 Pentru că, odată schimbată preoţia, trebuia numaidecât să aibă loc şi o schimbare a Legii. 13 În adevăr, Acela despre care sunt zise aceste lucruri, face parte dintr-o altă seminţie, din care nimeni n-a slujit altarului. 14 Căci este vădit că Domnul nostru a ieşit din Iuda, seminţie, despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoţie. 15 Lucrul acesta se face şi mai luminos când vedem ridicându-se, după asemănarea lui Melhisedec, un alt preot, 16 pus nu prin legea unei porunci pământeşti, ci prin puterea unei vieţi nepieritoare.Matei 1: 1 Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. 2 Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi fraţii lui;

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3B Evrei 7: 1 În adevăr, Melhisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului Preaînalt,  care a întâmpinat pe Avraam când acesta se întorcea de la măcelul împăraţilor, care l-a binecuvântat, 2 care a primit de la Avraam zeciuială din tot,  care, după însemnarea numelui său, este întâi, Împărat al neprihănirii, apoi şi Împărat al Salemului, adică Împărat al păcii; 3 fără tată, fără mamă, fără spiţă de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârşit al vieţii,  dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu,  rămâne preot în veac.Evrei 7: 20 Şi fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ, 21 căci, pe când Leviţii se făceau preoţi fără jurământ, Isus S-a făcut preot prin jurământul Celui ce I-a zis: Domnul a jurat, şi nu Se va căi: Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec, 22 prin chiar faptul acesta, El s-a făcut chezaşul unui legământ mai bun. 23 Mai mult, acolo au fost preoţi în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururea. 24 Dar El, fiindcă rămâne în veac, are o preoţie, care nu poate trece de la unul la altul. 25 De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.Evrei 6: 18 pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba, şi în care este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, 19 pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde tare şi neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul Templului, 20 unde Isus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut Mare Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3C Geneza 14: 18 Melhisedec, împăratul Salemului, a adus pâine şi vin: el era preot al Dumnezeului Celui Preaînalt. 19 Melhisedec a binecuvântat pe Avram, şi a zis: Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul Cel Preaînalt, Ziditorul cerului şi al pământului. 20 Binecuvântat să fie Dumnezeul Cel Preaînalt, care a dat pe vrăjmaşii tăi în mâinile tale! Şi Avram i-a dat zeciuială din toate.1Corinteni 10: 16 Paharul binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtăşirea cu sângele lui Hristos? Pâinea, pe care o frângem, nu este ea împărtăşirea cu trupul lui Hristos?1Corinteni 11: 23 Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat; şi anume că, Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. 24 Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o, şi a zis: Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu, care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea. 25 Tot astfel, după cină, a luat paharul, şi a zis: Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el. 26 Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El.
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Miercuri                                           8 februarie

4.  O POSESIUNE VEŞNICĂ

a.  Ce țară veşnică i-a promis Dumnezeu lui Avraam, în comparație 
cu care țara pământească era doar o umbră? Geneza 17:8; Evrei 
11:8-10; Apocalipsa 21:2. 

„Experienţa variată a evreilor era o şcoală de pregătire pentru 
căminul lor promis din Canaan. Dumnezeu vrea ca poporul Său din 
aceste zile să recapituleze cu o inimă umilă şi cu un spirit care se lasă 
învăţat, încercările prin care a trecut vechiul Israel, pentru ca să fie 
instruiţi în pregătirea lor pentru Canaanul ceresc.”—Patriarhi și profeți, 
p. 293 engl. (cap. 26: De la Marea Roșie la Sinai).

„Fie ca tot ceea ce este frumos în căminul nostru pământesc să ne 
amintească de râul de cristal şi de câmpiile verzi, de copacii unduitori şi 
de izvoarele vii, de cetatea strălucitoare şi de cântăreţii îmbrăcaţi în haine 
albe, de căminul nostru ceresc—de acea lume de frumuseţe pe care niciun 
artist nu o poate picta, nicio limbă omenească nu o poate descrie.”—Cre-
dința prin care trăiesc, p. 279 engl. (cap. Un bun venit în căminul ceresc). 
b.  Când şi cum vor primi Avraam şi sămânța sa moştenirea lor veş-

nică? Matei 25:31, 34; Ioan 14:1-3; Daniel 7:27. 

„Suprafaţa accidentată, denivelată, a pământului părea acum ca o 
câmpie întinsă şi netedă. Întregul univers al lui Dumnezeu era curat, 
şi marea luptă era încheiată pentru totdeauna. Oriunde priveam, orice 
lucru asupra căruia privea ochiul, era frumos şi sfânt. Şi toată oastea 
celor răscumpăraţi, bătrâni şi tineri, mari şi mici, îşi aruncară coroane-
le strălucitoare la picioarele Răscumpărătorului lor, şi se prosternară 
în adorare înaintea Lui, şi se închinară Celui ce trăieşte în veac şi în 
veci de veci. Frumosul pământ nou, cu toată slava sa, era moştenirea 
veşnică a celor sfinţi. Împărăţia şi stăpânirea, şi măreţia împărăţiei de 
sub întregul cer, a fost dată apoi sfinţilor Celui Prea Înalt, care urmau 
să o stăpânească pentru totdeauna, chiar pentru veşnicie şi în veac.”—
Experiențe și viziuni, p. 295 engl. (cap. A doua moarte).

„Reinstalarea completă a împărăţiei slavei Lui nu va avea loc până 
la a doua venire a lui Hristos în această lume. ‘Împărăţia şi stăpânirea, 
şi măreţia împărăţiei de sub întregul cer’ trebuie să fie dată ‘poporului 
sfinţilor Celui Preaînalt’ (Daniel 7:27). Ei vor moşteni împărăţia pre-
gătită pentru ei ‘de la întemeierea lumii’ (Matei 25:34). Şi Hristos va 
lua pentru Sine marea Sa putere şi va domni.”—Cugetări de pe Muntele 
Fericirilor, p. 108 engl. (cap. 5, subcap. Vie împărăția Ta).

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4A Geneza 17: 8 Ţie, şi seminţei tale după tine, îţi voi da ţara în care locuieşti acum ca străin, şi anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică; şi Eu voi fi Dumnezeul lor.Evrei 11: 8 Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc, pe care avea să-L ia ca moştenire, a ascultat, şi a plecat fără să ştie unde se duce. 9 Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară care nu era a lui, şi a locuit în corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau împreună moştenitori cu el ai aceleiaşi făgăduinţe. 10 Căci el aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu.Apocalipsa 21: 2 Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4B Matei 25: 31 Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. 34 Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.Ioan 14: 1 Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine. 2 În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. 3 Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.Daniel 7: 27 Dar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt. Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică, şi toate puterile Îi vor sluji şi-L vor asculta!
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Joi                                                     9 februarie

5.  VIAŢA VEŞNICĂ

a.  Care este cea mai mare dintre toate promisiunile date prin legă-
mântul veşnic? Galateni 3:29; 1 Ioan 5:11; Apocalipsa 21:3, 4.

„Vine ziua când bătălia se va fi dat, victoria va fi fost câştigată. 
Voinţa lui Dumnezeu va fi făcută pe pământ aşa cum se face şi în cer. 
Naţiunea celor salvaţi nu va cunoaşte nicio altă lege decât legea ceru-
lui. Toţi vor fi o familie fericită, unită, îmbrăcată cu hainele de laudă şi 
recunoştinţă—haina neprihănirii lui Hristos.”—Pe urmele Marelui Me-
dic, p. 506 engl. (cap. 43: O experiență mai înaltă).

„[În cer] nu există nicio dezamăgire, nicio durere, niciun păcat, ni-
meni nu va spune, ‘Sunt bolnav.’ Acolo—acolo nu este niciun cortegiu 
funerar, nici bocet, nici moarte, nici despărţire, nici inimi frânte; şi Isus 
este acolo, pacea este acolo… În prezenţa Sa este bucurie deplină, la 
dreapta Sa sunt desfătări veşnice!”—My Life Today, p. 349.

b.  La ce speranță nu trebuie să renunțăm niciodată? Tit 2:11-13; 
Evrei 10:35-37. 

„Fii răbdător, soldat creştin! Încă puţină vreme, şi Cel ce vine, va 
veni. Noaptea de aşteptare obositoare, de veghere şi de bocet este 
aproape trecută. Răsplata va fi în curând dată, zorii zilei veşnice vor 
răsări. Nu este timp de dormit acum—niciun timp de petrecut în re-
grete nefolositoare. Cel care îndrăzneşte să doarmă acum va pierde 
ocazii preţioase de a face binele… Fiecare suflet salvat va fi o stea în 
plus în coroana lui Isus, adorabilul nostru Răscumpărător.”—Sfaturi 
pentru o slujire creștină eficientă, p. 275 engl. (cap. 27: Răsplata slujirii, 
subcap. Așteptați cu răbdare răsplătirea).

Vineri                      10 februarie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Cum putem avea încredere în Cuvântul lui Dumnezeu?
2.  Cum putem avea aceeaşi relație de legământ cu Dumnezeu, pe care 

a avut-o Avraam?
3.  Explicați cum putem avea încredere în preoția veşnică a lui Hristos.
4.  Care este speranța binecuvântată a copiilor lui Avraam?
5.  De ce este viața veşnică cu Dumnezeu binecuvântata nădejde a 

creştinului?

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
5A Galateni 3: 29 Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi sămânţa lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.1Ioan 5: 11 Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său.Apocalipsa 21: 3 Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. 4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
5B Tit 2: 11 Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat, 12 şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, 13 aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.Evrei 10: 35 Să nu vă părăsiţi dar încrederea voastră, pe care o aşteaptă o mare răsplătire! 36 Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit.37 Încă puţină, foarte puţină vreme, şi Cel ce vine va veni, şi nu va zăbovi.
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18 februarie 2017

Dar Special pentru Departamentul de muzică

De-a lungul secolelor care au trecut lucrarea lui Dumnezeu a înain-
tat încet, dar sigur. Prin diferite mijloace, servi devotaţi ai lui Dumnezeu 
au dus lumina adevărului celor aflaţi în întuneric şi în nevoi. Acum însă, 
când ne apropiem cu mare grabă de întâlnirea cu scumpul nostru Mân-
tuitor, trebuie să depunem toate eforturile pentru a forma un grup unit, 
care să înainteze ca o armată bine disciplinată. Trebuie să colaboram şi să 
lucrăm cu toate forţele noastre, pentru a ne forma caractere după modelul 
desăvârşit, pentru ca apoi să strălucim în întunericul din jurul nostru.

Muzica poate fi un ajutor pentru noi în această direcţie, iar cuvân-
tul inspirat ne confirmă aceasta: „Cântecul este unul dintre mijloacele 
cele mai eficiente pentru a întipări în inimă adevărul spiritual. Adesea, 
prin cuvintele cântărilor sfinte, au fost deschise izvoarele pocăinţei şi ale 
credinţei.” – Evanghelizare, pag. 500

„Cântatul este o parte a serviciului de închinare adus lui Dumnezeu, 
dar modalitatea deficitară şi superficială în care este condus deseori nu 
aduce nicio mărturie favorabilă adevărului şi nicio cinste lui Dumnezeu. 
În acest domeniu, trebuie să fie ordine şi organizare, aşa cum este necesar 
să fie în oricare altă parte a lucrării Domnului. Organizaţi un grup alcătuit 
din cântăreţii cei mai buni, ale căror voci pot să conducă întreaga adunare, 
iar apoi toţi să li se alăture în cântat. Acei care cântă să facă efortul de a 
cânta armonios, să dedice un timp pentru exerciţiu, aşa încât să-şi poată 
folosi talentul acesta spre slava lui Dumnezeu.” – Evanghelizare, pag. 506

Este nevoie să lucrăm cu zel şi cu tot devotamentul în această ramură 
a lucrării, întrucât aici se pregătesc caractere. Aici copiii şi tinerii învaţă să 
lucreze în armonie, în interdependenţă, învaţă să se respecte unii pe alţii 
şi să fie utili celor din jur. Muzica face parte din adorarea lui Dumnezeu în 
curţile cereşti şi, prin cântările noastre de laudă, ar trebui să ne străduim 
să ne apropiem, atât cât ne este posibil, de armonia corurilor cereşti.

În ultimele luni s-au făcut eforturi ca muzicienii să se întâlnească re-
gulat pentru repetiţii de orchestră, cor şi alte grupuri muzicale, astfel încât 
la evenimentele din cadrul bisericii să nu mai fim nevoiţi să apelăm la 
serviciile celor din alte confesiuni. Însă distanţele lungi dintre noi, şi lip-
surile de natură financiară îngreunează foarte mult progresul în această 
direcţie. De aceea, apelăm la toţi credincioşii să-şi deschidă inimile în faţa 
acestei nevoi şi să contribuie cu generozitate la dezvoltarea acestei ramuri 
a lucrării lui Dumnezeu, când se vor strânge darurile în acest Sabat.     

Vă mulţumim anticipat pentru dărnicia dumneavoastră şi credem că 
Dumnezeu va binecuvânta din abundenţă darurile şi pe dăruitori.

Frații voștri din Departamentul de Muzică 
al Uniunii Române 

a Adventiștilor de Ziua a Șaptea, Mișcarea de Reformă
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   Lecţia 7 Sabat, 18 februarie 2017

Harul cel veşnic
„Căci prin har sunteți mântuiți prin credință; şi aceasta nu din 

voi înşivă: este darul lui Dumnezeu” (Efeseni 2:8).
„Har înseamnă favoare arătată faţă de cineva care nu merită, faţă 

de cineva care este pierdut. Faptul că suntem păcătoşi, în loc să ne 
excludă de la îndurarea şi dragostea lui Dumnezeu, face ca exercitarea 
dragostei Sale pentru noi să fie o necesitate indiscutabilă pentru ca noi 
să putem fi salvaţi.”—Solii alese, vol. 1, p. 347 engl. (cap. Transformare 
prin credință și ascultare). 

Studiu recomandat: Patriarhi și profeți, p. 363-373 engl. (cap. 32: Legea și   
                              legămintele); Credinţa şi faptele, p. 15-28 engl. (cap.  
          Ellen White clarifică subiectele). 

Duminică                                         12 februarie

1.  NOUL LEGĂMÂNT AL FĂGĂDUINŢEI
a.  În ce mod a făcut Dumnezeu noul legământ cu Avraam – şi ce a 

făcut Dumnezeu mai târziu pentru a confirma acest legământ şi 
de ce? Galateni 3:14-18; Evrei 6:13-18. 

b.  Ce a făcut Avraam pentru a merita binecuvântările acestui  
legământ – şi ce ne învață aceasta despre atitudinea lui  
Dumnezeu față de păcătoşi? Geneza 12:1-3; 1 Corinteni 1:26-31; 
Romani 3:10-12.  

„Harul este un  atribut al lui Dumnezeu exercitat faţă de fiinţele 
umane nevrednice. Noi nu l-am căutat, însă el a fost trimis să ne caute. 
Dumnezeu Se bucură să reverse harul Său asupra noastră, nu pentru că 
noi suntem vrednici, ci pentru că suntem atât de cu totul nevrednici…

Slava [lui Dumnezeu] constă în a-l ierta şi pe cel mai păcătos.—Pe 
urmele Marelui Medic, p. 161 engl. (cap. 10: Ajutându-i pe cei ispitiți).

„Cu cât mai nevrednic este primitorul, cu atât mai glorioasă e îndu-
rarea lui Dumnezeu.” —Buletinul Conferinței Generale, 28 ianuarie 1893. 

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
1A Galateni 3: 14 pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit. 15 Fraţilor, (vorbesc în felul oamenilor), un testament, chiar al unui om, odată întărit, totuşi nimeni nu-l desfiinţează, nici nu-i mai adaugă ceva. 16 Acum, făgăduinţele au fost făcute lui Avraam şi seminţei lui. Nu zice: Şi seminţelor (ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de una: Şi seminţei tale, adică Hristos. 17 Iată ce vreau să zic: un testament, pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte, nu poate fi desfiinţat, aşa ca făgăduinţa să fie nimicită, de Legea venită după patru sute trei zeci de ani. 18 Căci dacă moştenirea ar veni din Lege, nu mai vine din făgăduinţă; şi Dumnezeu printr-o făgăduinţă a dat-o lui Avraam.Evrei 6: 13 Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduinţa, fiindcă nu putea să Se jure pe unul mai mare decât El, s-a jurat pe Sine însuşi, 14 şi a zis: Cu adevărat te voi binecuvânta, şi îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa. 15 Şi astfel, fiindcă a aşteptat cu răbdare, a dobândit făgăduinţa. 16 Oamenii, ce-i drept, obişnuiesc să jure pe cineva mai mare; jurământul este o chezăşie, care pune capăt orişicărei neînţelegeri dintre ei. 17 De aceea şi Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moştenitorilor făgăduinţei nestrămutarea hotărârii Lui, a venit cu un jurământ; 18 pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba, şi în care este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte,

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
1B Geneza 12: 1 Domnul zisese lui Avram: Ieşi din ţara ta, din rudenia ta, şi din casa tatălui tău, şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. 2 Voi face din tine un neam mare, şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare, şi vei fi o binecuvântare. 3 Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.1Corinteni 1: 26 De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi care aţi fost chemaţi: printre voi nu sunt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales. 27 Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari. 28 Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii, şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt; 29 pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. 30 Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare, 31 pentru ca, după cum este scris: Cine se laudă, să se laude în Domnul.Romani 3: 10 după cum este scris: Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar. 11 Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. 12 Toţi s-au abătut, şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar.
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Luni                                           13 februarie

2.  VECHIUL LEGĂMÂNT AL FAPTELOR
a.  De ce a făcut Dumnezeu un alt legământ prin Moise, 430 de ani 

mai târziu, şi de ce nu poate acesta să anuleze noul legământ al 
făgăduinței? Deuteronomul 4:12, 13; Exodul 19:5-7; Galateni 
3:17; 1 Petru 1:18-20. 

„În robia lor, poporul [Israel] pierduse într-o mare măsură cunoştinţa 
de Dumnezeu şi principiile legământului Avraamic… Dumnezeu a căutat 
să le reveleze puterea şi îndurarea Sa, pentru ca ei să poată fi conduşi să Îl 
iubească şi să se încreadă în El… ca să poată realiza neajutorarea lor abso-
lută, nevoia lor de ajutor divin; şi apoi El a înfăptuit pentru ei eliberarea…

Trăind în mijlocul idolatriei şi corupţiei, ei nu aveau o concepţie 
dreaptă despre sfinţenia lui Dumnezeu, despre caracterul fără seamăn 
de păcătos al inimilor lor, de incapacitatea lor completă, în ei înşişi, de 
a oferi ascultare de legea lui Dumnezeu, şi de nevoia lor de un Salva-
tor. Toate aceste lucruri ei trebuiau să fie învăţaţi.”—Patriarhi și profeți, 
p. 371-372 engl. (cap. 32: Legea și legămintele).

„ ‘Vechiul’ legământ a fost făcut între Dumnezeu şi Israel la Sinai şi 
a fost ratificat atunci prin sângele unei jertfe. Legământul Avraamic a fost 
ratificat prin sângele lui Hristos, şi este numit ‘al doilea’ sau ‘noul’ legământ 
pentru că sângele prin care a fost sigilat a fost vărsat după sângele primului 
legământ.”—Patriarhi și profeți, p. 371 engl. (cap. 32: Legea și legămintele).

b.  Care a fost reacția poporului la cerințele lui Dumnezeu sub vechiul 
legământ? Exodul 19:8. Cum putem cădea noi în acelaşi pericol?

„Poporul nu înţelegea caracterul păcătos al inimilor lor, şi că fără 
Hristos era imposibil ca ei să ţină legea lui Dumnezeu.”—Ibid., p. 371 
engl. (cap. 32: Legea și legămintele). 

„Cei care nu simt nicio nevoie de sângele lui Hristos, care simt 
că fără harul divin ei pot să îşi asigure aprobarea lui Dumnezeu prin 
propriile lor fapte, fac aceeaşi greşeală pe care a făcut-o Cain. Dacă nu 
acceptă sângele curăţitor, ei sunt sub condamnare.”—Patriarhi și pro-
feți, p. 73 engl. (cap. 5: Cain și Abel încercați).

„Neprihănirea proprie este pericolul acestui veac; ea separă sufletul 
de Hristos. Acei care se încred în propria lor neprihănire nu pot înţelege 
cum salvarea vine prin Hristos. Ei numesc păcatul neprihănire, şi nepri-
hănirea păcat. Ei nu au o apreciere a naturii rele a fărădelegii, nici o înţe-
legere despre teroarea legii; pentru că ei nu respectă standardul moral al 
lui Dumnezeu.”—Credința și faptele, p. 96 engl. (cap. 13: Credința și faptele).

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2A Deuteronomul 4: 12 Şi Domnul v-a vorbit din mijlocul focului; voi aţi auzit sunetul cuvintelor Lui, dar n-aţi văzut nici un chip, ci aţi auzit doar un glas. 13 El Şi-a vestit legământul Său, pe care v-a poruncit să-l păziţi, cele zece porunci; şi le-a scris pe două table de piatră.Exodul 19: 5 Acum, dacă veţi asculta glasul meu, şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu; 6 Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. 7 Moise a venit de a chemat pe bătrânii poporului, şi le-a pus înainte toate cuvintele acestea, cum îi poruncise Domnul.Galateni 3: 17 Iată ce vreau să zic: un testament, pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte, nu poate fi desfiinţat, aşa ca făgăduinţa să fie nimicită, de Legea venită după patru sute trei zeci de ani.1Petru 1: 18 căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, 19 ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană. 20 El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, şi a fost arătat la sfârşitul vremurilor pentru voi,

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2B Exodul 19: 8 Tot poporul a răspuns: Vom face tot ce a zis Domnul! Moise a spus Domnului cuvintele poporului.
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Marţi         14 februarie

3.  DE LA VECHI LA NOU

a.  Care a fost scopul legii morale în vechiul legământ şi care este 
scopul ei chiar şi în zilele noastre? Romani 7:7, 9-13, 20; 3:19-20.

„Legea a fost dată pentru a-i convinge de păcat şi a descoperi ne-
voia lor după un Mântuitor.”—Hristos, Lumina lumii, p. 308 engl. (cap. 
31: Predica de pe munte).

b.  În noul legământ, ce schimbare face Dumnezeu în atitudinea noas-
tră față de legea Sa şi ce transformare se va vedea în viața noastră? 
Evrei 8:10; Psalmii 40:8; Ezechiel 36:26, 27; Coloseni 3:9, 10. 

„Aceeaşi lege care a fost gravată pe table de piatră este scrisă de 
Duhul Sfânt pe tablele inimii. În loc de a ne preocupa să ne clădim o 
neprihănire proprie, noi acceptăm neprihănirea lui Hristos. Sângele 
Său ispăşeşte păcatele noastre. Ascultarea Sa este acceptată în dreptul 
nostru. Atunci inima reînnoită de Duhul Sfânt va aduce ‘roadele Du-
hului.’ Prin harul lui Hristos, vom trăi în ascultare de legea lui Dum-
nezeu scrisă în inimile noastre.”—Patriarhi și profeți, p. 372 engl. (cap. 
32: Legea și legămintele).

„Această schimbare în inimile omeneşti, transformarea caractere-
lor omeneşti, este un miracol care revelează un Mântuitor care trăieşte 
veşnic, lucrând pentru a salva suflete.”—Hristos, Lumina lumii, p. 407 
engl. (cap. 44: Adevăratul semn).

c.  Cum îmbină experiența noului legământ în mod perfect spiritul 
şi intenția legii şi ce s-a spus despre Avraam în această privință? 
Matei 5:20-22, 27, 28, 31-48; Romani 13:8-10; Geneza 26:5.

„Ascultarea nu este doar conformare exterioară, ci serviciu din iu-
bire. Legea lui Dumnezeu este o exprimare tocmai a naturii Lui; ea 
este întruchiparea marelui principiu al iubirii şi, ca urmare, este te-
melia guvernării Sale în cer şi pe pământ. Dacă inimile noastre sunt 
înnoite după asemănarea cu Dumnezeu, dacă dragostea divină este 
plantată în suflet, nu va fi îndeplinită în viaţă legea lui Dumnezeu? 
Când principiul iubirii este implantat în suflet, când omul este reînno-
it după chipul Celui care l-a creat, promisiunea noului legământ este 
îndeplinită: ‘Voi pune legile Mele în inimile lor şi le voi scrie în minţile 
lor’ (Evrei 10:16). Şi dacă legea este scrisă în inimă, nu va modela ea 
viaţa?”—Calea către Hristos, p. 60 engl. (cap. 7: Testul uceniciei).
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Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3A Romani 7: 7 Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: Să nu pofteşti! 9 Odinioară, fiindcă eram fără Lege, trăiam; dar când a venit porunca, păcatul a înviat, şi eu am murit. 10 Şi porunca, ea, care trebuia să-mi dea viaţa, mi-a pricinuit moartea. 11 Pentru că păcatul a luat prilejul prin ea m-a amăgit, şi prin însăşi, porunca aceasta m-a lovit cu moartea. 12 Aşa că Legea, negreşit, este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună. 13 Atunci, un lucru bun mi-a dat moartea? Nicidecum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos, prin faptul că se slujea de aceeaşi poruncă. 20 Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine.Romani 3: 19 Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gură să fie astupată, şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. 20 Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3B Evrei 8: 10 Dar iată legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: 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.Psalmii 40: 8 vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii mele.Ezechel 36: 26 Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, şi vă voi da o inimă de carne. 27 Voi pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele.Coloseni 3: 9 Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui, 10 şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3C Matei 5: 20 Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a Fariseilor, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. 21 Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: Să nu ucizi; oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecăţii. 22 Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: Prostule! va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: Nebunule, va cădea sub pedeapsa focului gheenei. 27 Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: Să nu preacurveşti. 28 Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. 31 S-a zis iarăşi: Oricine îşi va lăsa nevasta, să-i dea o carte de despărţire. 32 Dar Eu vă spun că oricine îşi va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească; şi cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurveşte. 33 Aţi mai auzit iarăşi că s-a zis celor din vechime: Să nu juri strâmb; ci să împlineşti faţă de Domnul jurămintele tale. 34 Dar Eu vă spun: Să nu juraţi nicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu; 35 nici pe pământ, pentru că este aşternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui Împărat. 36 Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poţi face un singur păr alb sau negru. 37 Felul vostru de vorbire să fie: Da, da; nu, nu; ce trece peste aceste cuvinte, vine de la cel rău. 38 Aţi auzit că s-a zis: Ochi pentru ochi, şi dinte pentru dinte. 39 Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. 40 Oricui vrea să se judece cu tine, şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. 41 Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă deloc, mergi cu el două. 42 Celui ce-ţi cere, dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. 43 Aţi auzit că s-a zis: Să iubeşti pe aproapele tău, şi să urăşti pe vrăjmaşul tău. 44 Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, 45 ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. 46 Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii? 47 Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel? 48 Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.Romani 13: 8 Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii, a împlinit Legea. 9 De fapt: Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nici o mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti, şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 10 Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii.Geneza 26: 5 pentru că Avraam a ascultat de porunca Mea, şi a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile Mele, orânduirile Mele, şi legile Mele.
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Miercuri                                              15 februarie

4.  PRIN HAR, PRIN CREDINŢĂ

a.  Ce dar fără plată a dat Dumnezeu lui Avraam pentru că acesta a 
ales să creadă? Romani 4:22; Galateni 3:6.

„Gândul că neprihănirea lui Hristos ne este atribuită, nu datorită 
vreunui merit din partea noastră, ci ca un dar fără plată de la Dum-
nezeu, este un gând preţios. Vrăjmaşul lui Dumnezeu şi al omului nu 
este doritor ca acest dar să fie prezentat în mod clar; pentru că el ştie că 
dacă oamenii îl primesc în amploarea sa, puterea sa va fi frântă.”—Slu-
jitorii evangheliei, p. 161 engl.(cap. 5, subcap. Neprihănirea prin credință).

„Harul lui Hristos trebuie să îndreptăţească fără plată pe păcătos, fără 
vreun merit sau vreo pretenţie din partea acestuia. Îndreptăţirea este o iertare 
deplină, completă, de păcat. În momentul în care un păcătos Îl acceptă pe 
Hristos prin credinţă, în acel moment el este iertat. Neprihănirea lui Hristos îi 
este atribuită şi el nu trebuie să se mai îndoiască de harul iertător al lui Dum-
nezeu.”—Credința prin care trăiesc, p. 107 engl. (cap. Răscumpărarea și iertarea).
b.  Ce a făcut Avraam pentru a fi declarat neprihănit şi doar cum 

sunt salvați astăzi, în acelaşi mod, credincioşii? Romani 4:1-5; 
Efeseni 2:8, 9.

„Acceptarea noastră de către Dumnezeu este sigură doar prin iubitul 
Său Fiu, şi faptele bune nu sunt nimic altceva decât rezultatul lucrării iu-
birii Sale iertătoare. Ele nu sunt credite pentru noi, şi nouă nu ni se acordă 
nimic pentru faptele noastre bune, prin care să putem pretinde o parte 
din mântuirea sufletelor noastre. Mântuirea este darul fără plată al lui 
Dumnezeu pentru credincios, dat lui doar de dragul lui Hristos.”—Comen-
tarii Biblice ale Noului Testament, vol. 5, p. 1122 engl. (cap. referitor la Luca 17).
c.  Deşi credința însăşi este un dar (vezi Romani 12:3 u.p.), ce  

trebuie să facem cu ea? Ioan 3:16; Luca 7:1-9; Romani 10:17. 

„Credinţa care ne face capabili să primim darurile lui Dumnezeu este 
un dar în ea însăşi, şi o anumită măsură din aceasta este oferită fiecărei fiinţe 
umane. Ea creşte pe măsură ce este exercitată spre însuşirea cuvântului lui 
Dumnezeu. Pentru a ne întări credinţa, trebuie să o aducem frecvent în con-
tact cu cuvântul.”—Educația, p. 253, 254 engl. (cap. 30: Credința și rugăciunea).

„Oamenii, bărbaţi şi femei, nu vor fi salvaţi dacă nu exercită ei 
înşişi credinţă şi dacă nu construiesc pe adevărata temelie, dacă nu 
îi permit lui Dumnezeu să îi re-creeze prin Spiritul Său sfânt.”—The 
Signs of the Times, 14 februarie 1900.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4A Romani 4: 22 De aceea credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire.Galateni 3: 6 Tot aşa şi Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4B Romani 4: 1 Ce vom zice dar că a căpătat, prin puterea lui, strămoşul nostru Avraam? 2 Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. 3 Căci ce zice Scriptura? Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire. 4 Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socoteşte nu ca un har, ci ca ceva datorat; 5 pe când, celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit, credinţa pe care o are el, îi este socotită ca neprihănire.Efeseni 2: 8 Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 9 Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4C Ioan 3: 16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.Luca 7: 1 După ce a sfârşit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului, care-L asculta, Isus a intrat în Capernaum. 2 Un sutaş avea un rob la care ţinea foarte mult, şi care era bolnav pe moarte. 3 Fiindcă auzise vorbindu-se despre Isus, sutaşul a trimis la El pe nişte bătrâni ai Iudeilor, ca să-L roage să vină să vindece pe robul lui. 4 Aceştia au venit la Isus, L-au rugat cu tot dinadinsul, şi au zis: Face să-i faci acest bine; 5 căci iubeşte neamul nostru, şi el ne-a zidit sinagoga. 6 Isus a plecat cu ei; dar nu era departe de casă, când sutaşul a trimis la El pe nişte prieteni să-I spună: Doamne, nu Te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. 7 De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la Tine. Ci, zi o vorbă, şi robul meu va fi tămăduit. 8 Căci şi eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostaşi. Şi zic unuia: Du-te! şi se duce; altuia: Vino! şi vine; şi robului meu: Fă cutare lucru! şi-l face. 9 Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaş, S-a întors spre norodul, care mergea după El, şi a zis: Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credinţă atât de mare.Romani 10: 17 Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.
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Joi                                                 16 februarie

5.  FAVOARE NEMERITATĂ

a.  Ce favoare nemeritată, promisă sub noul legământ, a arătat 
Dumnezeu pentru a salva omenirea? Geneza 12:3; 1 Ioan 4:14; 
Efeseni 2:4-8; Romani 5:15-18. 

„Deşi prin neascultarea noastră noi am meritat neplăcerea şi con-
damnarea lui Dumnezeu, totuşi El nu ne-a părăsit.”—Harul uimitor al 
lui Dumnezeu, p. 10.

„Cei care intră în cer nu vor încrusta pereţii lui cu propria lor ne-
prihănire, iar porţile sale nu se vor deschide pentru cei cu daruri boga-
te în argint sau aur, ci spre multele locuinţe ale casei Tatălui se va oferi 
intrare prin meritele crucii lui Hristos.”—Idem, p. 179 engl. (cap. De așa 
mare preț—totuși fără plată).

b.  Cum are acces un păcătos la darul fără plată al mântuirii prin 
Isus Hristos? Ioan 1:12; Romani 5:17; Evrei 11:8.

„Toţi cei care cred că Hristos este jertfa ispăşitoare pot veni şi pot 
primi iertare pentru păcatele lor; pentru că prin meritul lui Hristos, co-
municarea a fost deschisă între Dumnezeu şi om. Dumnezeu mă poate 
accepta ca şi copil al Său, şi eu pot să Îl pretind drept al meu, şi mă pot 
bucura în El ca Tatăl meu iubitor. Trebuie să ne centrăm speranţele 
noastre de mântuire doar în Hristos, pentru că El este înlocuitorul şi 
garantul nostru.”—Solii alese, vol. 1, p. 363 engl. (cap. 56, subcap. Însu-
șindu-ne neprihănirea lui Hristos).

c.  Care două lucruri le-a nimicit Dumnezeu prin harul Său minu-
nat? Romani 8:2; 1 Ioan 3:5, 8; 2 Timotei 1:10. 

Vineri         17 februarie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Explicați semnificația cuvântului “promisiune/făgăduință” în con-

textul faptului că Dumnezeu nu poate să mintă.
2.  De ce a fost dat vechiul legământ şi de ce a fost el lipsit de credință?
3.  Cum reuşeşte Dumnezeu să scrie legea Sa de iubire în inimile şi 

mințile noastre?
4.  De ce nu putem pretinde mântuire pe baza faptelor noastre bune?
5. De ce niciodată nu vom fi în stare să ne lăudăm cu credința noastră?

D
ar

 S
pe

ci
al

 p
en

tr
u 

D
ep

ar
ta

m
en

tu
l d

e 
M

uz
ic

ă 
al

 U
ni

un
ii 

Ro
m

ân
e

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
5A Geneza 12: 3 Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.1Ioan 4: 14 Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii.Efeseni 2: 4 Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, 5 măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi). 6 El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus, 7 ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus. 8 Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.Romani 5: 15 Dar cu darul fără plată nu este ca şi cu greşeala; căci, dacă prin greşeala unuia singur, cei mulţi au fost loviţi cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi darul, pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Isus Hristos, s-au dat din belşug celor mulţi. 16 Şi darul fără plată nu vine ca printr-acel unul care a păcătuit; căci judecata venită de la unul, a adus osânda; dar darul fără plată venit în urma multor greşeli a adus o hotărâre de iertare. 17 Dacă deci, prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel unul singur, care este Isus Hristos!) 18 Astfel dar, după cum printr-o singură greşeală, a venit o osândă, care a lovit pe toţi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
5B Ioan 1: 12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;Romani 5: 17 Dacă deci, prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel unul singur, care este Isus Hristos!)Evrei 11: 8 Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc, pe care avea să-L ia ca moştenire, a ascultat, şi a plecat fără să ştie unde se duce.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
5C Romani 8: 2 În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus, m-a izbăvit de Legea păcatului şi a morţii.1Ioan 3: 5 Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat. 8 Cine păcătuieşte, este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.2Timotei 1: 10 dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie.
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   Lecţia 8 Sabat, 25 februarie 2017

O credință care lucrează
„Nu a fost Avraam, tatăl nostru, îndreptățit prin fapte, când l-a 

adus ca jertfă pe Isaac, fiul său, pe altar?” (Iacov 2:21).
„Sunt mulţi care nu înţeleg relaţia dintre credinţă şi fapte. Ei spun, 

‘Crede numai în Hristos şi eşti în siguranţă. Nu ai nimic de-a face cu 
ţinerea legii.’ Însă adevărata credinţă se va manifesta în ascultare.”—
Patriarhi și profeți, p. 153, 154 engl. (cap. 13, Încercarea credinței).

Studiu recomandat: Credința și faptele, p. 47-56 şi 111-116 engl. (cap. 5 , 6 şi 17).

Duminică                                         19 februarie

1.  O CREDINŢĂ CARE LUCREAZĂ

a.  De unde ştim că Avraam a crezut în cuvântul lui Dumnezeu? 
Geneza 22:1-5; Iacov 2:21-24. 

„Avraam L-a crezut pe Dumnezeu. De unde ştim că el a crezut? 
Faptele sale mărturisesc despre caracterul credinţei sale şi credinţa sa 
i-a fost socotită ca neprihănire.”—Asemenea lui Hristos, p. 79 engl. (cap. 
Credința fără fapte este moartă). 

b.  Care este relația dintre credință şi fapte? Iacov 2:17, 18; Matei 
7:16-20. Ce fel de roade aduce un creştin? 

„Faptele bune nu pot cumpăra niciodată mântuirea, însă ele sunt 
o dovadă despre credinţa care lucrează prin dragoste şi curăţă sufle-
tul.”—Hristos, Lumina lumii, p. 314 engl. (cap. 31, Predica de pe munte).

„La fel cum un pom bun aduce roade bune, tot astfel pomul care 
este plantat cu adevărat în grădina Domnului va produce roade bune 
spre viaţă veşnică. Păcatele care ispitesc mereu sunt biruite; gândurile 
rele nu sunt permise în minte; obiceiurile rele sunt curăţite din templul 
sufletului… O întreagă transformare a avut loc.” Comentarii Biblice ale 
Noului Testament, vol. 6, p. 1080 engl. (cap. referitor la Romani 12).

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
1A Geneza 22: 1 După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam, şi i-a zis: Avraame! Iată-mă, a răspuns el. 2 Dumnezeu i-a zis: Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara Moria, şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune. 3 Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă, a pus şaua pe măgar, şi a luat cu el două slugi şi pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot, şi a pornit spre locul, pe care i-l spusese Dumnezeu. 4 A treia zi, Avraam a ridicat ochii, şi a văzut locul de departe. 5 Şi Avraam a zis slugilor sale: Rămâneţi aici cu măgarul; eu şi băiatul, ne vom duce până colo să ne închinăm, şi apoi ne vom întoarce la voi.Iacov 2: 21 Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte, când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? 22 Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui, şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârşită. 23 Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire; şi el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. 24 Vedeţi dar că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
1B Iacov 2: 17 Tot aşa şi credinţa: dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi. 18 Dar va zice cineva: Tu ai credinţa, şi eu am faptele. Arată-mi credinţa ta fără fapte, şi eu îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele.Matei 7: 16 Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini, sau smochine din mărăcini? 17 Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. 18 Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. 19 Orice pom, care nu face roade bune, este tăiat şi aruncat în foc. 20 Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaşte.
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Luni          20 februarie

2.  FAPTELE LUI DUMNEZEU

a.  Cum şi-a arătat Avraam credința în Dumnezeu? Pe măsură ce 
şi-a transpus în fapte credința, ce a revelat Avraam cu privire la 
credința sa? Iacov 2:22; Geneza 22:12.

„Credinţa lucrează prin dragoste şi curăţă sufletul. Credinţa înmu-
gureşte, înfloreşte şi aduce o recoltă de roade preţioase. Unde există 
credinţă, apar fapte bune.”—Solii alese, vol. 1, p. 398 engl. (cap. 62: În-
dreptățit prin credință).

b.  De unde vin faptele bune? Compară Ieremia 17:9; Romani 3:12 
cu Efeseni 2:10; Tit 2:13, 14.

„Credinţa autentică va fi manifestată în fapte bune; pentru că fap-
tele bune sunt roadele credinţei. Pe când Dumnezeu lucrează în inimă 
şi omul îşi predă voinţa lui Dumnezeu şi cooperează cu Dumnezeu, 
el transpune în viaţa exterioară ceea ce Dumnezeu lucrează în interior 
prin Duhul Sfânt şi există o armonie între scopurile inimii şi practica 
vieţii. Trebuie renunţat la fiecare păcat ca fiind acel lucru vrednic de 
urât, care l-a crucificat pe Domnul vieţii şi al gloriei, şi credinciosul 
trebuie să aibă o experienţă progresivă prin îndeplinirea continuă a 
faptelor lui Hristos. Prin supunere continuă a voinţei, prin ascultare 
continuă, se menţine binecuvântarea îndreptăţirii.”—Ibid., p. 397. 

„Dacă suntem credincioşi în îndeplinirea părţii noastre, cooperând 
cu El, Dumnezeu va lucra prin noi buna plăcere a voii Sale. Însă Dum-
nezeu nu poate să lucreze prin noi dacă noi nu facem niciun efort. 
Dacă vom câştiga viaţa veşnică, trebuie să lucrăm, să lucrăm în mod 
serios… Trebuie să urmăm exemplul pe care ni l-a lăsat Hristos, su-
punând Lui totul. Voinţa noastră trebuie să fie în armonie cu voinţa 
Sa.”—The Review and Herald, 11 iunie 1901.

c.  Înainte ca creştinul să poată face faptele bune ale lui Dumnezeu, 
ce trebuie mai întâi să aibă loc? Efeseni 2:1-5; Galateni 2:20; Iere-
mia 29:13.

„Singura cale prin care ne putem asigura ajutorul lui Dumnezeu este 
să ne punem complet în mâinile Sale, să avem încredere în El să lucreze 
pentru noi. Când ne prindem de El prin credinţă, El înfăptuieşte lucrarea. 
Credinciosul poate doar să se încreadă. Când Dumnezeu lucrează, noi 
putem lucra, încrezându-ne în El şi îndeplinind voia Sa.”—Comentarii Bi-
blice ale Noului Testament, vol. 6, p. 1080 engl. (cap. referitor la Romani 12).

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2A Iacov 2: 22 Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui, şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârşită.Geneza 22: 12 Îngerul a zis: Să nu pui mâna pe băiat, şi să nu-i faci nimic; căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2B Ieremia 17: 9 Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?Romani 3: 12 Toţi s-au abătut, şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar.Efeseni 2: 10 Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.Tit 2: 13 aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. 14 El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2C Efeseni 2: 1 Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre, 2 în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. 3 Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre, şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi. 4 Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, 5 măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).Galateni 2: 20 Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.Ieremia 29: 13 Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.
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Marţi                                                   21 februarie

3.  O CREDINŢĂ MOARTĂ

a.  Ce diferență există între o credință vie şi o credință moartă?  
Iacov 2:19, 20; Marcu 7:6, 7. 

„Adevărata credinţă, care se bazează în totul pe Hristos, va fi mani-
festată în ascultare de toate cerinţele lui Dumnezeu… În toate secolele 
au fost unii care au pretins un drept la favoarea lui Dumnezeu, chiar 
în timp ce treceau cu vederea unele din poruncile Sale. Însă Scriptura 
declară că prin fapte ‘credinţa este făcută desăvârşită’; şi că, fără fapte-
le de ascultare, credinţa ‘este moartă’ (Iacov 2:22, 17).”—Credința prin 
care trăiesc, p. 91 engl. (cap. Cum este făcută desăvârșită credința).

„Mulţi se mulţumesc cu o slujire de pe buze, şi puţini tânjesc în 
mod sincer, serios, din inimă, după Dumnezeu.”—Mărturii, vol. 4, p. 
534 engl. (cap. 50, Servii lui Dumnezeu).

b.  Poate o persoană, care are o credință moartă, să producă fapte 
bune? Matei 23:27, 28; 7:21-23. 

„Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui. De ce? 
Pentru că Hristos este o prezenţă permanentă în inimă. Adevărul sfinţitor 
este o vistierie de înţelepciune pentru toţi cei care practică adevărul. Ca 
un izvor viu el izvorăşte spre viaţă veşnică. Cel care nu Îl are pe Hristos lo-
cuind în inima sa, se va complace în conversaţii ieftine, afirmaţii exagera-
te, care produc încurcături. Limba care rosteşte lucruri stricate, obişnuite, 
expresii murdare, are nevoie să fie atinsă cu cărbunii de ienupăr aprinşi. 
(n.tr. se face referire la proprietăţile curăţitoare ale ienupărului)”—Minte, 
caracter și personalitate, vol. 2, p. 577 engl. (cap. 62, Comunicarea).

„Niciun om nu poate să aibă spiritul şi gândul lui Hristos fără să 
devină mai bun prin aceasta în toate relaţiile şi datoriile vieţii. Mur-
murarea, exprimarea de plângeri şi mânia violentă nu sunt roadele 
principiilor bune.”—Mărturii, vol. 4, p. 347 engl. (cap. 30, Predicatorii 
care se întrețin singuri).

c.  Ce va lipsi întotdeauna în faptele celui care are o credință moar-
tă? 1 Ioan 4:20, 21; Ioan 8:37-41.

„Ascultarea de cuvânt produce fapte de calitatea cerută - ‘dragoste 
neprefăcută de fraţi’ (1 Petru 1:22). Această dragoste este de origine ce-
rească şi conduce la motive înalte şi acţiuni neegoiste.”—Istoria faptelor 
apostolilor, p. 520 engl. (cap. 50, Un sub-păstor credincios).

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3A Iacov 2: 19 Tu crezi că Dumnezeu este unul, şi bine faci; dar şi dracii cred şi se înfioară! 20 Vrei dar să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zadarnică?Marcu 7: 6 Isus le-a răspuns: Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. 7 Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3B Matei 23: 27 Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca mormintele văruite, care, pe dinafară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţenie. 28 Tot aşa şi voi, pe dinafară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege.Matei 7: 21 Nu orişicine-Mi zice: Doamne, Doamne! va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. 22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău? 23 Atunci le voi spune curat: Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3C 1Ioan 4: 20 Dacă zice cineva: Eu iubesc pe Dumnezeu, şi urăşte pe fratele său, este un mincinos; căci cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? 21 Şi aceasta este porunca, pe care o avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu, iubeşte şi pe fratele său.Ioan 8: 37 Ştiu că sunteţi sămânţa lui Avraam; dar căutaţi să Mă omorâţi, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul Meu. 38 Eu spun ce am văzut la Tatăl Meu; şi voi faceţi ce aţi auzit de la tatăl vostru. 39 Tatăl nostru, I-au răspuns ei, este Avraam. Isus le-a zis: Dacă aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam. 40 Dar acum căutaţi să Mă omorâţi, pe Mine, un om, care v-am spus adevărul, pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Aşa ceva Avraam n-a făcut. 41 Voi faceţi faptele tatălui vostru. Ei I-au zis: Noi nu suntem copii născuţi din curvie; avem un singur Tată: pe Dumnezeu.
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Miercuri         22 februarie

4.  ROADELE SAU RĂDĂCINA?

a.  Ce se întâmplă când faptele bune de ascultare devin rădăcina 
experienței creştine, în loc să fie rodul ei? Matei 23:5.

„Fariseii căutau să se distingă prin ceremonialismul lor superficial 
şi ostentaţia lor în închinare şi în faptele de milostenie. Ei îşi dove-
deau zelul lor pentru religie făcând din aceasta tema lor de discuţie. 
Disputele dintre sectele opuse erau gălăgioase şi lungi, şi nu era ceva 
neobişnuit să auzi pe străzi vocea controversei furioase a celor ce erau 
doctori, instruiţi, în ale legii.

În contrast evident cu toate acestea era viaţa lui Isus. În acea viaţă 
nu s-a observat niciodată vreo dispută gălăgioasă, nici închinare os-
tentativă, nici vreo faptă pentru a câştiga aplauze. Hristos era ascuns 
în Dumnezeu, şi Dumnezeu era revelat în caracterul Fiului Său.”—Pe 
urmele Marelui Medic, p. 32 engl.(cap. 2, Zile de slujire).

b.  Ce ar trebui să fie întotdeauna la rădăcina experienței creştine? 
Galateni 6:14.

„Îngerii îi atribuie onoare şi slavă lui Hristos, pentru că nici mă-
car ei nu sunt în siguranţă, decât dacă privesc la suferinţele Fiului lui 
Dumnezeu… Fără cruce ei nu ar fi mai siguri în faţa răului decât au 
fost îngerii înainte de căderea lui Satan… Toţi cei care doresc siguranţă 
pe pământ sau cer, trebuie să privească la Mielul lui Dumnezeu…

Dacă oamenii ar contempla dragostea lui Hristos, arătată la cruce, 
credinţa lor ar fi întărită să îşi însuşească meritele sângelui Său vărsat, 
şi ei ar fi curăţaţi şi salvaţi din păcat.”—Comentarii Biblice ale Noului 
Testament, vol. 5, p. 1132, 1133 engl. (cap. referitor la Ioan 2.)

c.  Cum îşi va privi adevăratul creştin faptele sale în lumina fapte-
lor lui Hristos? Filipeni 3:4-9; Isaia 6:5.

„Cu cât mai mult văd [urmaşii lui Dumnezeu] din caracterul lui 
Hristos, cu atât mai umili devin ei, şi cu atât mai mică este aprecierea 
lor despre ei înşişi… Eul este pierdut din vedere în conştienţa propri-
ei lor nevrednicii şi a minunatei slăvi a lui Dumnezeu.”—That I May 
Know Him, p. 122. 

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4A Matei 23: 5 Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuţi de oameni. Astfel, îşi fac filacteriile late, îşi fac poalele veşmintelor cu ciucuri lungi;

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4B Galateni 6: 14 În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4C Filipeni 3: 4 Măcar că eu aş avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământeşti. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământeşti, eu şi mai mult; 5 eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminţia lui Beniamin, Evreu din Evrei; în ce priveşte Legea, Fariseu; 6 în ce priveşte râvna, prigonitor al Bisericii; cu privire la neprihănirea, pe care o dă Legea, fără prihană. 7 Dar lucrurile, care pentru mine erau câştiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. 8 Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos, 9 şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă.Isaia 6: 5 Atunci am zis: Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!
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Joi           23 februarie

5.  CREŞTINI RODNICI

a.  De ce doreşte Dumnezeu să umple inima creştinului cu fapte 
bune aduse dintr-o inimă schimbată? Matei 5:14-16; 1 Petru 2:9.

„Este planul [lui Dumnezeu] ca toţi cei care sunt părtaşi ai ma-
rii mântuiri să fie misionari pentru El. Pietatea creştinului constituie 
standardul prin care oamenii din lume judecă evanghelia. Încercările 
purtate cu răbdare, binecuvântările primite cu recunoştinţă, blânde-
ţea, amabilitatea, mila şi dragostea manifestate în mod curent, sunt 
lumini care strălucesc în caracter înaintea lumii, revelând contrastul cu 
întunericul care iese din egoismul inimii fireşti.”—Patriarhi și profeți, p. 
134 engl, (cap. 12: Avraam în Canaan). 

„Când harul lui Hristos este exprimat în cuvintele şi faptele cre-
dincioşilor, lumina va străluci spre toţi cei ce sunt în întuneric; pentru 
că, în timp ce buzele vorbesc spre lauda lui Dumnezeu, mâna se va 
întinde în folosul celor care pier, pentru a-i ajuta.”—Fii și fiice ale lui 
Dumnezeu, p. 276 engl. (cap. Noi suntem lumina lumii).

b.  De-a lungul istoriei, ce cunoaşte Hristos întotdeauna despre biseri-
ca Sa? Apocalipsa 2:2, 9, 13, 19; 3:1, 8, 15. De ce este Isus atât de inte-
resat de faptele urmaşilor Săi? Iacov 2:21, 22, 24; Apocalipsa 22:12.

„Ochii lumii sunt asupra noastră şi suntem observaţi de mulţi des-
pre care nu avem cunoştinţă. Există unii care ştiu ceva despre doc-
trinele în care credem, şi ei iau notă de efectul pe care îl are credinţa 
noastră asupra caracterelor noastre.”—Solii alese, vol. 2, p. 386 engl. 
(cap. 49, Un nume și un popor distinct).

„Lumea de astăzi are o nevoie răsunătoare după o descoperire a 
lui Isus Hristos în persoana sfinţilor Săi.”—In Heavenly Places, p. 313.

Vineri                                         3 martie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  De ce credința adevărată lucrează întotdeauna?
2.  Cum putem să ne asigurăm că faptele noastre sunt întotdeauna de 

la Dumnezeu?
3.  De ce o inimă convertită nu poate să producă niciodată fapte egoiste?
4.  Explicați diferența dintre rădăcina şi rodul experienței noastre.
5.  Ce aşteaptă Dumnezeu şi lumea să vadă în biserica creştină?

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
5A Matei 5: 14 Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă. 15 Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. 16 Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.1Petru 2: 9 Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
Apocalipsa 3: 1 Îngerului Bisericii din Sardes, scrie-i: Iată ce zice Cel ce are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: Ştiu faptele tale: că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort. 8 Ştiu faptele tale: iată ţi-am pus înainte o uşă deschisă, pe care nimeni n-o poate închide, căci ai puţină putere, şi ai păzit Cuvântul Meu, şi n-ai tăgăduit Numele Meu. 15 Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot!Iacov 2: 21 Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte, când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? 22 Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui, şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârşită. 24 Vedeţi dar că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă.Apocalipsa 22: 12 Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui
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SABAT, 4 MARTIE 2017
Darul Sabatului Întâi pentru o 

capelă în Bengaluru, India 

Bengaluru (cunoscut mai de-
mult ca Bangalore) este oraşul capi-
tală al statului Karnataka din India. 
Este a cincea metropolă ca mărime, 
având o populaţie de peste 11 milioa-
ne de locuitori (2016). Bengaluru este 
considerat “Silicon Valley al Indiei”, 
datorită rolului său ca lider naţional 
în exportul de tehnologie informatică. 

Lucrarea bisericii noastre a fost 
întemeiată acolo când, la începutul anului 2009, un frate, împreună cu un 
grup de suflete interesate de solia noastră, şi-au exprimat dorinţa de a se 
alătura Mişcării noastre. După ce au fost conduşi în studiul adevărului 
prezent, au fost acceptaţi în staulul lui Hristos. Pentru următorii câţiva 
ani grupul s-a închinat într-un loc mic, închiriat. În 2014, datorită creş-
terii numărului de participanţi dincolo de capacitatea sălii închiriate, ei 
s-au mutat într-un alt loc închiriat, care oferea spaţiu suficient tuturor. 
Însă, prin faptul că sala de adunare era la etajul doi al clădirii, aceasta era 
accesibilă doar pe scări. Era nevoie să urce şi să coboare scările pentru fi-
ecare întâlnire, acest lucru fiind dificil pentru credincioşii vârstnici. Fraţii 
doreau, de asemenea, să aibă un loc de închinare permanent. S-au făcut 
planuri pentru a procura o bucată de teren. Găsirea unui teren de vânzare 
s-a dovedit destul de dificilă, întrucât terenul este foarte scump într-un 
oraş precum Bengaluru. Oamenii se aglomerează în oraş pentru a găsi lo-
curi de muncă şi pentru a face afaceri, fapt ce crează creşteri alarmante pe 
piaţa imobiliară. Cu toate acestea, prin ajutorul Domnului, fraţii au reuşit 
să găsească şi să achiziţioneze o bucată de teren adecvată. 

Acum fraţii privesc nerăbdători spre ridicarea unui monument pen-
tru Domnul în acest “Silicon City”, un loc din care evanghelia să poată fi 
proclamată cu putere la cei pierduţi. Ne rugăm ca Dumnezeu să deschidă 
ferestrele cerului şi să reverse binecuvântări asupra acestui proiect. 

Între timp am vrea să apelăm la voi, fraţii noştri din întreaga lume, ca să 
ne ajutaţi să realizăm acest proiect. Rugăciunea noastră este ca Dumnezeu 
să vă deschidă inimile să oferiţi cu generozitate în acest Sabat. Am vrea să 
ştiţi că orice sprijin pe care ni-l puteţi oferi va fi un mijloc de mare bucurie 
pentru credincioşii din Bengaluru. Vă rugăm, de asemenea, să vă rugaţi 
pentru acest proiect, aşa încât el să poată fi materializat. 

Fie ca Domnul să vă binecuvânteze din abundenţă în sprijinul vostru 
generos pentru proiectul din acest Sabat.

Frații și surorile voastre din Bengaluru
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   Lecţia 9 Sabat, 4 martie 2017

Mântuitorul lui Avraam 
„Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie să vadă ziua Mea: a vă-

zut-o şi s-a bucurat” (Ioan 8:56).
„Prin prefigurări şi promisiuni, Dumnezeu ‘i-a predicat evanghelia 

lui Avraam’ (Galateni 3:8 engl. KJV). Şi credinţa patriarhului era fixa-
tă asupra Răscumpărătorului care urma să vină.”—Patriarhi și profeți,  
p. 154 engl. (cap. 13, Încercarea credinței).

Studiu recomandat:     Hristos, Lumina lumii, p. 752-760, 785-787 engl. (cap. 78:  
                                                  Calvarul şi cap. 81: A înviat Domnul).

Duminică                                     26 februarie

1.  UN PREÎNCHIPUITOR AL LUI HRISTOS

a.  Pe cine preînchipuia Isaac? Geneza 22:7-9; Evrei 11:17-19.

„Isaac Îl preînchipuia pe Fiul lui Dumnezeu, care a fost dat ca jertfă 
pentru păcatele lumii. Dumnezeu dorea să impresioneze mintea lui 
Avraam cu evanghelia mântuirii omului. Pentru a face aceasta, şi pen-
tru a face adevărul o realitate pentru el, precum şi pentru a-i testa cre-
dinţa, El i-a cerut să îl înjunghie pe iubitul său Isaac. Toată durerea şi 
agonia pe care Avraam a îndurat-o prin acea încercare întunecată şi în-
grozitoare erau cu scopul de a imprima în mod profund în înţelegerea 
lui planul de răscumpărare a omului căzut. El a fost făcut să înţeleagă 
în propria sa experienţă cât de inexprimabilă era tăgăduirea de sine a 
infinitului Dumnezeu prin darea propriului Său Fiu să moară pentru 
salvarea omului din ruina totală.”—Mărturii, vol. 3, p. 369 engl. (cap. 
32: Un apel către cei tineri).

b.  Cum i-a revelat Dumnezeu lui Avraam ziua lui Hristos? Geneza 
22:13; Ioan 1:29: Isaia 53:7.

„Lui Avraam… i-a fost arătat că dându-L pe singurul Său Fiu pen-
tru a-i salva pe păcătoşi din ruina veşnică, Dumnezeu făcea un sa-
crificiu mai mare şi mai minunat decât ar fi putut vreodată omul să 
facă.”—Hristos, Lumina lumii, p. 469 engl. (cap. 51: Lumina lumii).

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
1A Geneza 22: 7 Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avraam, a zis: Tată! Ce este, fiule? i-a răspuns el. Isaac a zis din nou: Iată focul şi lemnele; dar unde este mielul pentru arderea de tot? 8 Fiule, a răspuns Avraam, Dumnezeu însuşi va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Şi au mers amândoi împreună înainte. 9 Când au ajuns la locul pe care i-l spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar, şi a aşezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac, şi l-a pus pe altar, deasupra lemnelor.Evrei 11: 17 Prin credinţă a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare: el, care primise făgăduinţele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu! 18 El căruia i se spusese: În Isaac vei avea o sămânţă care-ţi va purta numele! 19 Căci se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar şi din morţi: şi, drept vorbind, ca înviat din morţi l-a primit înapoi.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
1B Geneza 22: 13 Avraam a ridicat ochii, şi a văzut înapoia lui un berbec, încurcat cu coarnele într-un tufiş; şi Avraam s-a dus de a luat berbecul, şi l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său.Ioan 1: 29 A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, şi a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!Isaia 53: 7 Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.
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Luni                   27 februarie

2.  SACRIFICIUL SUPREM

a.  Descrieți cum a încercat Dumnezeu să îi reveleze lui Avraam 
profunzimile marelui sacrificiu pe care Îl făcea El, dându-L pe 
singurul Său Fiu. Geneza 22:11, 12, 16; 1 Ioan 4:9, 10.

„Tatăl nostru ceresc L-a predat pe iubitul Său Fiu agoniilor răstig-
nirii. Legiuni de îngeri erau martore la umilirea şi chinul sufletesc al 
Fiului lui Dumnezeu, însă nu li s-a permis să intervină, ca în cazul lui 
Isaac. Nicio voce nu s-a auzit, care să împiedice jertfa. Iubitul Fiu al lui 
Dumnezeu, Răscumpărătorul lumii, a fost insultat, luat în derâdere şi 
torturat, până când Şi-a plecat capul în moarte. Ce dovadă mai puter-
nică poate să ne dea Cel Infinit despre dragostea şi mila Sa divină?”—
That I May Know Him, p. 20.

„Agonia pe care a suferit-o [Avraam] în timpul zilelor întunecate 
ale acelei încercări îngrozitoare a fost îngăduită pentru ca el să poată 
înţelege, din propria sa experienţă, ceva din măreţia sacrificiului fă-
cut de Dumnezeul infinit pentru răscumpărarea omului.”—Patriarhi și 
profeți, p. 154 engl. (cap. 13: Încercarea credinței). 

b.  Explicați cum a ştiut Isus, la fel cum a ştiut şi Isaac, faptul că 
Tatăl Său era Cel care Îl oferea ca jertfă pentru întreaga lume. 
Geneza 22:10; Matei 26:38, 39; Filipeni 2:8. 

„Isus şi-a părăsit căminul din cer şi a venit în această lume întu-
necată pentru a ajunge în chiar adâncimile mizeriei umane, pentru a-i 
salva pe cei care sunt gata să piară.”—The Bible Echo, 1 ianuarie 1893. 

c.  Care a fost cea mai mare durere pe care a suferit-o Isus în timpul 
sacrificiului Său suprem?  Psalmii 69:18-21; Isaia 53:4, 10, 12.

„Agonia separării de favoarea Tatălui Său a fost cea care a făcut su-
ferinţele lui Hristos atât de acute… Chinul său teribil, cauzat de gân-
dul că în acest ceas de nevoie Dumnezeu Îl părăsise, ilustrează agonia 
pe care o va simţi păcătosul atunci când, prea târziu, realizează că Du-
hul lui Dumnezeu este retras de la el.”—Minte, caracter și personalitate, 
vol. 2, p. 464, 465 engl. (cap. 49: Întristarea).

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2A Geneza 22: 11 Atunci Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri, şi a zis: Avraame! Avraame! Iată-mă! a răspuns el. 12 Îngerul a zis: Să nu pui mâna pe băiat, şi să nu-i faci nimic; căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine. 16 şi a zis: Pe Mine însumi jur, zice Domnul: pentru că ai făcut lucrul acesta, şi n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu,1Ioan 4: 9 Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. 10 Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2B Geneza 22: 10 Apoi Avraam a întins mâna, şi a luat cuţitul, ca să junghie pe fiul său.Matei 26: 38 Isus le-a zis atunci: Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici, şi vegheaţi împreună cu Mine. 39 Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ, şi S-a rugat, zicând: Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.Filipeni 2: 8 La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2C Psalmii 69: 18 Apropie-Te de sufletul meu şi izbăveşte-l! Scapă-mă, din pricina vrăjmaşilor mei! 19 Tu ştii ce ocară, ce ruşine şi batjocură mi se face; toţi potrivnicii mei sunt înaintea Ta. 20 Ocara îmi rupe inima, şi sunt bolnav; aştept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba; aştept mângâietori, şi nu găsesc nici unul. 21 Ei îmi pun fiere în mâncare, şi, când mi-e sete, îmi dau să beau oţet.Isaia 53: 4 Totuşi, El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit. 10 Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui. 12 De aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine însuşi la moarte, şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.
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Marţi                                          28 februarie

3.  PĂRĂSIT DIN CAUZA PĂCATULUI

a.  De ce Hristos a fost părăsit şi Isaac nu? Geneza 22:12; Matei 
27:42, 43, 46; Ioan 3:17; 12:27; 2 Corinteni 5:21. 

„Îngerii cerului simpatizau cu iubitul lor Comandant. Ei s-ar fi 
desprins cu bucurie din rândurile lor şi ar fi mers să Îl ajute. Însă acesta 
nu era planul lui Dumnezeu.”—The Upward Look, p. 223. 

„În mod voluntar, Înlocuitorul nostru divin şi-a expus sufletul sa-
biei justiţiei, pentru ca noi să nu pierim, ci să avem viaţa veşnică.”—
Solii alese, vol. 1, p. 322 engl. (cap. 48: Standardul divin).

b.  Ce este semnificativ cu privire la faptul că slujitorii lui Avraam 
au rămas în urmă, şi doar tatăl şi fiul au mers împreună la altar? 
Geneza 22:3-5, 8; Ioan 16:32.

„Cu uimire, îngerii au fost martori la agonia disperată a Salvatorului. 
Oştile cerului îşi acopereau feţele din faţa priveliştii îngrozitoare. Natura 
neînsufleţită îşi exprima simpatia cu Autorul ei insultat şi muribund. Soa-
rele refuza să privească la scena oribilă. Razele sale ample, strălucitoare 
iluminau pământul în miezul zilei, când deodată părea că a fost şters. 
Întunericul complet, ca un giulgiu al morţii, a învăluit crucea…

În acel întuneric gros era ascunsă prezenţa lui Dumnezeu… Tatăl 
era cu Fiul Său. Totuşi, prezenţa Sa nu era revelată. Dacă slava Sa ar 
fi răzbătut din nor, fiecare fiinţă umană care ar fi privit-o ar fi fost dis-
trusă. Şi în acea oră îngrozitoare, Hristos nu urma să fie mângâiat de pre-
zenţa Tatălui.”—Hristos, Lumina lumii, p. 753, 754 engl. (cap. 78: Calvarul).

c.  De unde ştim că Isus a fost părăsit, dar nu pierdut? Isaia 54:7, 8; 
Fapte 2:22-24, 27; 1 Corinteni 15:55-57.

„Isus a fost pus în mormânt. El a mers în întunericul mormântului 
şi a gustat moartea pentru fiecare om. Însă El nu a rămas mult timp 
sub puterea vrăjmaşului. Un înger puternic a venit din cer şi a dat la o 
parte piatra de pe mormânt… Hristos a ieşit din mormânt un biruitor 
triumfător şi a condus afară din mormintele lor o mulţime de cap-
tivi.”—The Signs of the Times, 25 noiembrie 1889. 

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3A Geneza 22: 12 Îngerul a zis: Să nu pui mâna pe băiat, şi să nu-i faci nimic; căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine.Matei 27: 42 Pe alţii i-a mântuit iar pe Sine nu Se poate mântui! Dacă este El Împăratul lui Israel, să Se pogoare acum de pe cruce, şi vom crede în El! 43 S-a încrezut în Dumnezeu: să-l scape acum Dumnezeu, dacă-L iubeşte. Căci a zis: Eu sunt Fiul lui Dumnezeu! 46 Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, Lama Sabactani? adică: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?Ioan 3: 17 Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.Ioan 12: 27 Acum sufletul Meu este tulburat. Şi ce voi zice? Tată, izbăveşte-Mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta!2Corinteni 5: 21 Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3B Geneza 22: 3 Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă, a pus şaua pe măgar, şi a luat cu el două slugi şi pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot, şi a pornit spre locul, pe care i-l spusese Dumnezeu. 4 A treia zi, Avraam a ridicat ochii, şi a văzut locul de departe. 5 Şi Avraam a zis slugilor sale: Rămâneţi aici cu măgarul; eu şi băiatul, ne vom duce până colo să ne închinăm, şi apoi ne vom întoarce la voi. 8 Fiule, a răspuns Avraam, Dumnezeu însuşi va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Şi au mers amândoi împreună înainte.Ioan 16: 32 Iată că vine ceasul, şi a şi venit, când veţi fi risipiţi fiecare la ale lui; şi pe Mine Mă veţi lăsa singur; dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu Mine.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3C Isaia 54: 7 Câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. 8 Într-o izbucnire de mânie, Îmi ascunsesem o clipă Faţa de tine, dar Mă voi îndura de tine cu o dragoste veşnică, zice Domnul, Răscumpărătorul tău.Fapte 2: 22 Bărbaţi Israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele şi lucrările pline de putere, pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi; 23 pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege. 24 Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea. 27 căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa morţilor, şi nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea.1Corinteni 15: 55 Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte? 56 Boldul morţii este păcatul; şi puterea păcatului este Legea. 57 Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos
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Miercuri                                             1 martie

4.  UN MÂNTUITOR ÎNVIAT

a.  Descrieți cum a crezut Avraam în puterea învierii. Geneza 22:5; 
Evrei 11:19. 

„Acest fiu [Isaac] fusese dat în mod neaşteptat; şi nu avea oare, Cel 
care dăduse acest dar preţios, un drept de a retrage ceea ce era al Său? 
Atunci credinţa a repetat promisiunea ‘În Isaac se va numi sămânţa 
ta’—o sămânţa la fel de numeroasă ca grăunţele de nisip de pe ţărm 
(Geneza 21:12). Isaac era copilul unui miracol, şi nu era în stare pute-
rea care i-a dat viaţa să i-o dea din nou? Privind dincolo de cele ce se 
vedeau, Avraam s-a prins de cuvântul divin, ‘socotind că Dumnezeu 
era în stare să îl învie, chiar din morţi’ (Evrei 11:19).”—Patriahi și pro-
feți, p. 151 engl. (cap. 13: Încercarea credinței).

b.  Explicați ce înseamnă pentru omenire moartea şi învierea lui 
Hristos. Evrei 2:14, 15; 2 Timotei 1:10; Romani 6:5. 

„Satan nu poate să ţină pe cineva în strânsoarea sa atunci când Fiul 
lui Dumnezeu îi porunceşte să trăiască. El nu poate ţine în moarte spi-
rituală un suflet care în credinţă primeşte cuvântul plin de putere al lui 
Hristos. Dumnezeu le spune tuturor celor care sunt morţi în păcat ‘Tre-
zeşte-te, tu care dormi, şi scoală-te din morţi’ (Efeseni 5:14). Acel cuvânt 
este viaţă veşnică.”—Hristos, Lumina lumii, p. 320 engl. (cap. 32: Sutașul).

c.  Cât de importantă este pentru credincios victoria lui Hristos asu-
pra morții? 1 Corinteni 15:12-19; 1 Petru 1:3; Ioan 11:25, 26.

„Captivii scoşi din mormintele lor la timpul învierii lui Isus au fost 
trofeele Sale ca Prinţ victorios. Astfel a atestat El victoria Sa asupra 
morţii şi a mormântului; astfel a oferit el o garanţie şi o arvună a învi-
erii tuturor drepţilor morţi.”—Comentarii Biblice ale Noului Testament, 
vol. 5, p. 1109 engl. (cap. referitor la Matei 27).

„El singur... care este capabil… să îi învie pe sfinţii Săi din mor-
mânt şi să îi îmbrace cu nemurire, dându-le victorie veşnică asupra 
morţii şi a mormântului, este acum în stare să ţină sufletele tuturor ce-
lor care le-au încredinţat Lui până în acea zi şi să îi elibereze din toate 
nedumeririle lor.”—Manuscript Releases, vol. 21, p. 273. 

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4A Geneza 22: 5 Şi Avraam a zis slugilor sale: Rămâneţi aici cu măgarul; eu şi băiatul, ne vom duce până colo să ne închinăm, şi apoi ne vom întoarce la voi.Evrei 11: 19 Căci se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar şi din morţi: şi, drept vorbind, ca înviat din morţi l-a primit înapoi.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4B Evrei 2: 14 Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, 15 şi să izbăvească pe toţi aceia, care prin frica morţii erau supuşi robiei toată viaţa lor.2Timotei 1: 10 dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie.Romani 6: 5 În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4C 1Corinteni 15: 12 Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi, că nu este o înviere a morţilor? 13 Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat. 14 Şi dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, şi zadarnică este şi credinţa voastră. 15 Ba încă noi suntem descoperiţi şi ca martori mincinoşi ai lui Dumnezeu; fiindcă, am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morţii nu învie. 16 Căci, dacă nu învie morţii, nici Hristos n-a înviat. 17 Şi dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre, 18 şi prin urmare şi cei ce au adormit în Hristos, sunt pierduţi. 19 Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii!1Petru 1: 3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie,Ioan 11: 25 Isus i-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. 26 Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?
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Joi                                              2 martie

5.  BUCURIA SALVĂRII

a.  Cum s-a simțit Avraam când Dumnezeu I l-a revelat pe Hristos 
ca Salvator din păcat şi moarte? Ioan 8:56; De ce ar trebui să fie 
creştinii cei mai bucuroşi oameni din lume? Filipeni 4:4; Fapte 
2:25-27; 1 Tesaloniceni 5:16.

„Când se afla în cele mai descurajatoare circumstanţe, care ar fi 
avut o influenţă deprimantă asupra creştinilor cu inima împărţită, [Pa-
vel] avea o inimă fermă, plină de curaj şi speranţă şi bucurie, excla-
mând: ‘Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul, şi iarăşi zic, Bucuraţi-vă’ 
(Filipeni 4:4). Aceeaşi speranţă şi voioşie se văd atunci când el se află 
pe puntea corăbiei, furtuna loveşte în jurul lui, corabia se sfarmă în bu-
căţi. El dă porunci comandantului corăbiei şi păstrează vieţile tuturor 
celor de la bord. Deşi un prizonier, el este cu adevărat stăpânul coră-
biei, cel mai liber şi mai fericit om de la bord.”—My Life Today, p. 334. 

b.  De ce cântecul şi lauda Domnului sunt o parte esențială a cre-
dinței noastre?  Psalmii 98:1-6; 95:1-8; Apocalipsa 15:2-4. 

„Pe când poporul [Israel] călătorea prin pustie, multe lecţii preţi-
oase erau fixate în minţile lor prin intermediul cântării…

Astfel gândurile lor erau înălţate de la încercări şi dificultăţi pe 
cale, spiritul neliniştit, turbulent, era alinat şi calmat, principiile ade-
vărului erau implantate în memorie, şi credinţa era întărită.”—Educa-
ția, p. 39 engl. (cap. Educația poporului Israel).

„Dacă am fi mai mult angajaţi în a-L lăuda pe Dumnezeu acum, 
speranţa, curajul şi credinţa ar creşte constant.”—Profeți și regi, p. 202 
engl. (cap. 15: Iosafat). 

Vineri             3 martie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  În ce moduri Îl preînchipuie Isaac pe Hristos?
2.  Cum revelează experiența lui Avraam profunzimile sacrificiului lui 

Dumnezeu?
3.  Explicați de ce a trebuit să experimenteze Hristos sentimentul că 

este părăsit.
4.  Ce înseamnă pentru creştin învierea?
5.  Care este cel mai bun remediu pentru depresie?

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
5A Ioan 8: 56 Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea: a văzut-o şi s-a bucurat.Filipeni 4: 4 Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!Fapte 2: 25 Căci David zice despre El: Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin. 26 De aceea, mi se bucură inima, şi mi se înveseleşte limba; chiar şi trupul mi se va odihni în nădejde: 27 căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa morţilor, şi nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea.1Tesaloniceni 5: 16 Bucuraţi-vă întotdeauna.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
5B Psalmii 98: 1 Cântaţi Domnului o cântare nouă, căci El a făcut minuni. Dreapta şi braţul Lui cel sfânt I-au venit în ajutor. 2 Domnul Şi-a arătat mântuirea, Şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor. 3 Şi-a adus aminte de bunătatea şi credincioşia Lui faţă de casa lui Israel: toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. 4 Strigaţi către Domnul cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului! Chiuiţi, strigaţi, şi cântaţi laude! 5 Cântaţi Domnului cu harfa, cu harfa şi cu cântece din gură! 6 Cu trâmbiţe şi sunete din corn, strigaţi de bucurie înaintea Împăratului, Domnului!Psalmii 95: 1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului, şi să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre.2 Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui! 3 Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un Împărat mare mai presus de toţi dumnezeii. 4 El ţine în mână adâncimile pământului, şi vârfurile munţilor sunt ale Lui. 5 A Lui este marea, El a făcut-o, şi mâinile Lui au întocmi uscatul: 6 veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru! 7 Căci El este Dumnezeul nostru, şi noi suntem poporul păşunii Lui, turma, pe care o povăţuieşte mâna Lui O! de aţi asculta azi glasul Lui! 8 Nu vă împietriţi inima, ca la Meriba, ca în ziua de la Masa, în pustie,Apocalipsa 15: 2 Şi am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc; şi pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei, şi ai numărului numelui ei. 3 Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. Şi ziceau: Mari şi minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al Neamurilor! 4 Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti Sfânt, şi toate Neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!
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  Lecţia 10 Sabat, 11 martie 2017

Răbdarea lui Avraam 
„Nădăjduieşte în Domnul; fii cu curaj şi El îți va întări inima; 

nădăjduieşte, spun, în Domnul!” ( Psalmii 27:14).
„Când suntem în nedumerire, chiar înainte ca noi să desfăşurăm 

înaintea Lui necazul nostru, [Dumnezeu] aranjează lucrurile pentru 
salvarea noastră.”—Înalta noastră chemare, p. 316 engl. (cap. Instruirea 
necesară pentru cer).

Studiu recomandat: Calea către Hristos, p. 93-104 engl. (cap. 11: Privilegiul rugăciunii);
        Înalta noastră chemare, p. 315-319 engl. (cap. Dumnezeu vorbește  
                              prin liniște - Văzându-L pe Cel Nevăzut).

Duminică                            5 martie

1.  DORINŢELE INIMII

a.  Care era dorința inimii lui Avraam? Geneza 15:1-3. Ce promite 
Dumnezeu celor care cred în El?  Psalmii 37:4, 5; Matei 21:21, 22. 

„Fiecare promisiune din Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi. În 
rugăciunile voastre, prezentaţi cuvântul garantat al lui Iehova şi, prin 
credinţă, cereţi făgăduinţele Sale. Cuvântul Său este asigurarea că, dacă 
cereţi în credinţă, veţi primi toate binecuvântările spirituale. Continu-
aţi să cereţi şi veţi primi din abundenţă, cu mult mai mult decât cereţi 
sau gândiţi voi. Educaţi-vă să aveţi încredere nelimitată în Dumnezeu. 
Aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre. Aşteptaţi-L cu răbdare, 
şi El le va aduce la îndeplinire.”—In Heavenly Places, p. 71.

b.  Când ne rugăm ca Dumnezeu să împlinească o dorință a inimii 
noastre, ce altceva ar trebui să includem împreună cu cererea 
noastră? Iacov 4:13-15; Matei 26:39. 

„Cursul de acţiune consecvent este de a încredinţa dorinţele noas-
tre Atotînţeleptului nostru Tată şi apoi, în încredere perfectă, să Îi în-
credinţăm Lui totul. Noi ştim că Dumnezeu ne ascultă dacă cerem 
conform voii Sale. Însă, a ne prezenta insistent petiţiile noastre, fără 
un spirit supus, nu este drept; rugăciunile noastre trebuie să ia forma, 
nu a unei porunci, ci a unei mijlociri.”—Pe urmele Marelui Medic, p. 230 
engl. (cap. 16, subcap. Mărturisirea păcatului).

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
1A Geneza 15: 1 După aceste întâmplări, Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie, şi a zis: Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău, şi răsplata ta cea foarte mare. 2 Avram a răspuns: Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii; şi moştenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. 3 Şi Avram a zis: Iată că nu mi-ai dat sămânţă, şi slujitorul născut în casa mea va fi moştenitorul meu.Psalmii 37: 4 Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. 5 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra,Matei 21: 21 Drept răspuns, Isus le-a zis: Adevărat vă spun că, dacă veţi avea credinţă şi nu vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia; ci chiar dacă aţi zice muntelui acestuia: Ridică-te de aici, şi aruncă-te în mare, se va face. 22 Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
1B Iacov 4: 13 Ascultaţi, acum, voi care ziceţi: Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie, şi vom câştiga! 14 Şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un abur, care se arată puţintel, şi apoi piere. 15 Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceţi: Dacă va vrea Domnul, vom trăi şi vom face cutare sau cutare lucru.Matei 26: 39 Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ, şi S-a rugat, zicând: Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, ianuarie - martie 201754

Luni                                             6 martie

2.  AŞTEPTÂND MAI MULT TIMP DECÂT TE AŞTEPTAI

a.  Explicați cum a răspuns Dumnezeu la rugăciunea lui Avraam 
imediat ce el şi-a încheiat de prezentat cererea. Geneza 15:3, 4. 

„Întrucât Avraam nu avea niciun fiu, el credea la început că servul 
său de încredere, Eliezer, urma să devină fiul său prin adopţie, şi moş-
tenitorul său. Însă Dumnezeu îl informează pe Avraam că servul său 
nu va fi fiul şi moştenitorul său, ci că el urma într-adevăr să aibă un 
fiu.”—Spiritual Gifts, vol. 3, p. 100, 101.

b.  Deşi Dumnezeu i-a promis lui Avraam imediat un fiu, de ce nu 
i-a revelat El, de la început, data când urma să fie născut fiul lui. 
Fapte 1:6, 7; Proverbele 16:9; Psalmii 34:8.

„Domnul intenţionase să testeze credinţa şi încrederea fermă a lui 
Avraam în promisiunile pe care El i le făcuse.”—Ibid., p. 101. 

„Nu trebuie să aşteptăm doar raze de soare în această lume. Norii 
şi furtunile se vor strânge ciorchine în jurul nostru, şi trebuie să fim 
pregătiţi să ne menţinem ochii îndreptaţi spre locul unde am văzut 
ultima oară lumina. Razele sale pot fi ascunse însă… ele încă strălucesc 
dincolo de nor. Lucrarea noastră este de a aştepta, de a veghea, de a ne 
ruga şi de a crede. Noi vom preţui lumina soarelui mai mult după ce 
dispar norii. Vom vedea mântuirea lui Dumnezeu, dacă ne încredem 
în Dumnezeu în întunerec, precum şi în lumină.”—Înalta noastră che-
mare, p. 318 engl. (cap. Toate lucrurile lucrează împreună).

c.  Când rugăciunea nu primeşte un răspuns atunci când îl aştep-
tăm noi, în ce pericol ne aflăm? 1 Corinteni 10:9, 10; Evrei 3:12-14. 
Încotro va conduce aceasta? Geneza 16:1-6.

„Când rugăciunile noastre par să nu primească răspuns, trebuie să 
ne prindem de promisiune; pentru că timpul răspunsului va sosi cu 
siguranţă şi noi vom primi binecuvântarea de care avem cea mai mare 
nevoie. Însă a pretinde că rugăciunea va primi întotdeauna răspuns 
în modul şi pentru lucrul anume pe care îl dorim, este încumetare. 
Dumnezeu este prea înţelept ca să greşească şi prea bun pentru a reţi-
ne vreun bine de la cei care umblă în dreptate. Atunci nu te teme să te 
încrezi în El, chiar dacă nu vezi răspunsul imediat la rugăciunile tale. 
Încrede-te în promisiunea Lui sigură: ‘Cereţi, şi vi se va da’ (Matei 
7:7).”—Calea către Hristos, p. 96 engl. (cap. 11: Privilegiul rugăciunii).

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2A Geneza 15: 3 Şi Avram a zis: Iată că nu mi-ai dat sămânţă, şi slujitorul născut în casa mea va fi moştenitorul meu. 4 Atunci Cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: Nu el va fi moştenitorul tău, ci cel ce va ieşi din tine, acela va fi moştenitorul tău.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2B Fapte 1: 6 Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel? 7 El le-a răspuns: Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.Proverbele 16: 9 Inima omului se gândeşte pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă paşii.Psalmii 34: 8 Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2C 1Corinteni 10: 9 Să nu ispitim pe Domnul, cum L-au ispitit unii din ei, care au pierit prin şerpi. 10 Să nu cârtiţi, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciţi de Nimicitorul.Evrei 3: 12 Luaţi seama dar, fraţilor, ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. 13 Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: Astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului. 14 Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită de la început,Geneza 16: 1 Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar. 2 Şi Sarai a zis lui Avram: Iată, Domnul m-a făcut stearpă; intră, te rog, la roaba mea; poate că voi avea copii de la ea. Avram a ascultat cele spuse de Sarai. 3 Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe Egipteanca Agar, roaba ei, şi a dat-o de nevastă bărbatului său Avram, după ce Avram locuise ca străin zece ani în ţara Canaan. 4 El a intrat la Agar, şi ea a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreţ pe stăpâna sa. 5 Şi Sarai a zis lui Avram: Asupra ta să cadă batjocura aceasta, care mi se face! Eu însumi ţi-am dat în braţe pe roaba mea; şi ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreţ. Să judece Domnul între mine şi tine! 6 Avram a răspuns Saraiei: Iată, roaba ta este în mâna ta; fă-i ce-ţi place! Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea; şi Agar a fugit de ea
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Marţi                                             7 martie

3.  UNUL CARE RĂSPLĂTEŞTE CREDINŢA

a.  În care două lucruri vrea Dumnezeu să credem noi? Evrei 11:6. 
Care a fost demonstrația inițială a lui Avraam? Geneza 15:4-6.

„Nu ar trebui să Îi prezentăm lui Dumnezeu cererile noastre, să 
demonstrăm sau să testăm dacă El Îşi va îndeplini cuvântul, ci pentru 
că El îl va împlini; nu pentru a testa dacă El ne iubeşte, ci pentru că El 
ne iubeşte.”—Hristos, Lumina lumii, p. 126 engl. (cap. 13: Biruința). 

b.  Întrucât Dumnezeu l-a respins pe Ismael ca sămânță promisă, 
descrieți cum a afectat timpul credința lui Avraam şi a Sarei în 
împlinirea făgăduinței Sale. Geneza 17:15-18; 18:9-12. 

„Când Avraam era în vârstă de aproape o sută de ani, promisiunea 
unui fiu i-a fost repetată, cu asigurarea că viitorul moştenitor urma să 
fie copilul Sarei. Însă Avraam nu înţelegea încă promisiunea. Mintea 
sa s-a îndreptat instantaneu spre Ismael, agăţându-se de credinţa că 
prin el urma să fie îndeplinit scopul îndurător al lui Dumnezeu.”—Pa-
triarhi și profeți, p. 146 engl. (cap. Încercarea credinței). 

c.  Ce are ataşată de ea fiecare rugăciune care a primit răspuns? Ge-
neza 18:14; 21;1, 2. Ce altceva ar trebui să ne amintim întotdeau-
na cu privire la modul lui Dumnezeu de a organiza timpul, com-
parativ cu modul nostru de a organiza timpul? Habacuc 2:3.

„Fiecare rugăciune sinceră va primi un răspuns. Poate nu va veni 
aşa cum ţi-l doreşti, sau la timpul la care îl aştepţi; însă va veni în 
modul şi la timpul care va corespunde cel mai bine nevoii tale. Ru-
găciunilor pe care le rosteşti în singurătate, în oboseală, în încercare, 
Dumnezeu le dă răspuns, nu întotdeauna conform aşteptărilor noas-
tre, dar întotdeauna spre binele nostru.”—Slujitorii evangheliei, p. 258 
engl. (secţiunea 7, subcap. Rugăciunea în taină).

„Dumnezeu nu răspunde întotdeauna rugăciunilor noastre de pri-
ma dată când Îl chemăm; pentru că dacă ar face aceasta, noi am putea 
considera ca de la sine înţeles că avem un drept la toate binecuvân-
tările şi favorurile pe care El le revarsă asupra noastră. În loc de a ne 
cerceta inimile, pentru a vedea dacă a fost cultivat vreun rău de către 
noi, vreun păcat îngăduit, noi am deveni indiferenţi şi am da greş în a 
realiza dependenţa noastră de El şi nevoia noastră de ajutorul Său.”—
The Review and Herald, 27 martie 1913.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3A Evrei 11:  6 Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.Geneza 15: 4 Atunci Cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: Nu el va fi moştenitorul tău, ci cel ce va ieşi din tine, acela va fi moştenitorul tău. 5 Şi, după ce l-a dus afară, i-a zis: Uită-te spre cer, şi numără stelele, dacă poţi să le numeri. Şi i-a zis: Aşa va fi sămânţa ta. 6 Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3B Geneza 17: 15 Dumnezeu a zis lui Avraam: Să nu mai chemi Sarai pe nevasta ta Sarai; ci numele ei să fie Sara. 16 Eu o voi binecuvânta, şi îţi voi da un fiu din ea; da, o voi binecuvânta, şi ea va fi mama unor neamuri întregi; chiar împăraţi de noroade vor ieşi din ea. 17 Avraam s-a aruncat cu faţa la pământ şi a râs, căci a zis în inima lui: Să i se mai nască oare un fiu unui bărbat de o sută de ani? Şi să mai nască oare Sara la nouăzeci de ani? 18 Şi Avraam a zis lui Dumnezeu: Să trăiască Ismael înaintea Ta! Geneza 18: 9 Atunci ei i-au zis: Unde este nevasta ta Sara? Uite-o în cort, a răspuns el. 10 Unul dintre ei a zis: La anul pe vremea aceasta, Mă voi întoarce negreşit la tine; şi iată că Sara, nevasta ta, va avea un fiu. Sara asculta la uşa cortului, care era înapoia lui. 11 Avraam şi Sara erau bătrâni, înaintaţi în vârstă; şi Sarei nu-i mai venea rânduiala femeilor. 12 Sara a râs în sine, zicând: Acum, când am îmbătrânit, să mai am pofte? Domnul meu bărbatul de asemenea este bătrân

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3C Geneza 18: 14 Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta, Mă voi întoarce la tine, şi Sara va avea un fiu.Geneza 21: 1 Domnul Şi-a adus aminte de cele ce spusese Sarei, şi Domnul a împlinit faţă de Sara ce făgăduise. 2 Sara a rămas însărcinată, şi a născut lui Avraam un fiu la bătrâneţe, la vremea hotărâtă, despre care-i vorbise Dumnezeu.Habacuc 2: 3 Căci este o prorocie, a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire, şi nu va minţi; dacă zăboveşte, aşteapt-o, căci va veni şi se va împlini negreşit.
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Miercuri                                             8 martie

4.  NEVOIA DE RĂBDARE

a.  De ce nu permite Dumnezeu întotdeauna ca împlinirea unei ru-
găciuni să aibă loc imediat? Iacov 1:2-4; Romani 8:24, 25. 

„Noi toţi dorim răspunsuri imediate şi directe la rugăciunile noas-
tre şi suntem ispitiţi să devenim descurajaţi când răspunsul este amâ-
nat sau vine într-o formă neaşteptată. Însă Dumnezeu este prea înţe-
lept şi prea bun să asculte rugăciunile noastre exact la timpul şi exact 
în modul în care dorim noi. El va face mai mult şi mai bine pentru noi 
decât să ne îndeplinească toate dorinţele noastre. Şi pentru că ne pu-
tem încrede în înţelepciunea şi dragostea Sa, ar trebui să nu Îi cerem 
să cedeze în faţa voinţei noastre, ci să căutăm să pătrundem în scopul 
Său şi să îl realizăm. Dorinţele şi interesele noastre ar trebui să fie pier-
dute în voinţa Lui. Aceste experienţe care testează credinţa sunt spre 
beneficiul nostru. Prin ele devine vizibil dacă credinţa noastră este 
adevărată şi sinceră, încrezându-se doar în cuvântul lui Dumnezeu, 
sau dacă depinde de circumstanţe, dacă este nesigură şi schimbătoare. 
Credinţa este întărită prin exerciţiu.”—Pe urmele Marelui Medic, p. 230, 
231 engl.(cap. 16: Rugăciunea pentru cei bolnavi).

b.  Ce asigurare putem avea în promisiunile lui Dumnezeu, chiar 
dacă ele nu se împlinesc întotdeauna când credem noi că ar tre-
bui să se împlinească? Evrei 6:13-18; Isaia 55:8-11; Psalmii 27:14. 

„Lucrează în credinţă şi lasă rezultatele pe seama lui Dumnezeu. 
Roagă-te cu credinţă şi taina providenţei Sale va aduce răspunsul ei. 
Uneori poate părea că nu poţi avea succes. Însă lucrează şi crede, pu-
nând în eforturile tale credinţă, speranţă şi curaj. După ce faci ceea ce 
poţi face, aşteaptă-L pe Domnul, declarând credincioşia Lui, şi El va 
aduce cuvântul Său la îndeplinire. Aşteaptă, nu în anxietate agitată, ci 
în credinţă neînfricată şi încredere neclintită.”—Mărturii, vol. 7, p. 245 
engl. (cap. 7: Fii cu inimă!).

„Aşteaptă-L pe Domnul şi iarăşi spun: Aşteaptă-L pe Domnul. Pu-
tem cere de la agenţii omeneşti şi să nu primim. Putem cere de la Dum-
nezeu şi El spune: ‘Veţi primi.’ De aceea, ştiţi spre cine să priviţi; ştiţi în 
cine să vă încredeţi. Nu trebuie să vă încredeţi în om sau să faceţi din 
braţ de carne sprijinul vostru. Sprijiniţi-vă cât de tare vreţi pe Cel Puter-
nic, care a spus: ‘Să se prindă de tăria mea, ca să facă pace cu Mine; şi 
va face pace cu Mine’ (Isaia 27:5). Atunci aşteptaţi, şi vegheaţi şi lucraţi, 
menţinându-vă faţa în mod constant întoarsă spre Soarele Neprihăni-
rii.”—Asemenea lui Hristos, p. 119 engl. (cap. Așteptați, vegheați și lucrați).

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4A Iacov 1: 2 Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, 3 ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. 4 Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, pentru ca să fiţi desăvârşiţi, întregi, şi să nu duceţi lipsă de nimic.Romani 8: 24 Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiţi. Dar o nădejde care se vede, nu mai este nădejde: pentru că ce se vede, se mai poate nădăjdui? 25 Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4B Evrei 6: 13 Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduinţa, fiindcă nu putea să Se jure pe unul mai mare decât El, s-a jurat pe Sine însuşi, 14 şi a zis: Cu adevărat te voi binecuvânta, şi îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa. 15 Şi astfel, fiindcă a aşteptat cu răbdare, a dobândit făgăduinţa. 16 Oamenii, ce-i drept, obişnuiesc să jure pe cineva mai mare; jurământul este o chezăşie, care pune capăt orişicărei neînţelegeri dintre ei. 17 De aceea şi Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moştenitorilor făgăduinţei nestrămutarea hotărârii Lui, a venit cu un jurământ; 18 pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba, şi în care este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte,Isaia 55: 8 Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. 9 Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre. 10 Căci după cum ploaia şi zăpada se pogoară din ceruri, şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, 11 tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.Psalmii 27: 14 Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima, şi nădăjduieşte în Domnul!
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Joi                                                     9 martie

5.  RĂBDAREA SFINŢILOR

a.  Prin ce caracteristică este descris poporul rămăşiței lui Dumne-
zeu? Apocalipsa 14:12. De ce nu este menționată dragostea, ulti-
ma treaptă din scara creştină? 2 Petru 1:5-7; Iacov 5:7, 8. 

„Scopul ferm, efortul neobosit, sunt cele care vor dobândi în cele 
din urmă victoria. Cel care îndură până la sfârşit va fi mântuit. Cei 
care continuă cu răbdare în facerea de bine sunt cei care vor avea viaţa 
veşnică şi răsplătirea nemuritoare… Toţi cei care sunt angajaţi în acest 
război cu Satan şi oastea sa au o lucrare dificilă în faţa lor. Ei nu trebuie 
să fie impresionabili ca ceara, pe care focul o poate topi, dându-i orice 
altă formă. Ei trebuie să îndure greutăţile ca nişte soldaţi credincioşi, 
să stea la postul lor şi să fie loiali de fiecare dată.”—Mărturii, vol. 2, p. 
101, 102 engl. (cap. 12: Avertizări și mustrări).

b.  Explicați cum foloseşte Dumnezeu încercările noastre prezente 
pentru a ne pregăti pentru întoarcerea Domnului nostru. Evrei 
10:35-39; Matei 25:5; 24:13, 42-44.

„În viaţa religioasă a fiecărui suflet care va fi în cele din urmă vic-
torios vor fi scene de încurcătură şi încercare teribilă; însă cunoaşterea 
Scripturilor îl va face în stare să îşi amintească promisiunile încura-
jatoare ale lui Dumnezeu, care vor mângâia inima sa şi îi vor întări 
credinţa în puterea Celui Puternic… Încercarea credinţei este mai pre-
ţioasă decât aurul. Toţi ar trebui să înveţe această parte a disciplinei 
din şcoala lui Hristos, care este esenţială pentru a-i purifica şi rafina de 
zgura spiritului lumesc.”—Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 81 engl. 
(cap. Ajutor în împotrivirea contra ispitei). 

Vineri                                   10 martie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Ne va îndeplini Dumnezeu fiecare dorință a inimii?
2.  Cum ar trebui să reacționăm atunci când rugăciunea nu primeşte 

răspuns în modul în care ne aşteptăm noi?
3.  Cum poate fi “timpul” cea mai mare provocare a credinței noastre?
4.  Într-o lume a tehnologiei instantanee, ce trăsătură avem nevoie să 

cultivăm noi?
5.  De ce vor apostazia acei care nu dezvoltă o încredere răbdătoare în 

Cuvântul lui Dumnezeu?

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
5A Apocalipsa 14: 12 Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.2Petru 1: 5 De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; 6 cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; 7 cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.Iacov 5: 7 Fiţi dar îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a pământului, şi o aşteaptă cu răbdare, până primeşte ploaie timpurie şi târzie. 8 Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
5B Evrei 10: 35 Să nu vă părăsiţi dar încrederea voastră, pe care o aşteaptă o mare răsplătire! 36 Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit. 37 Încă puţină, foarte puţină vreme, şi Cel ce vine va veni, şi nu va zăbovi. 38 Şi cel neprihănit va trăi prin credinţă: dar dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el. 39 Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credinţă pentru mântuirea sufletului.Matei 25: 5 Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate, şi au adormit.Matei 24: 13 Dar cine va răbda până la sfârşit, va fi mântuit. 42 Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru. 43 Să ştiţi că, dacă ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa. 44 De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.
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    Lecţia 11 Sabat, 18 martie 2017

Mijlocind pentru păcătoşi
„Cine întoarce un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un 

suflet de la moarte şi va acoperi o sumedenie de păcate” (Iacov 5:20).
„E nevoie de oameni serioşi, jertfitori de sine, bărbaţi şi femei, care vor 

merge la Dumnezeu şi, cu strigăte puternice şi lacrimi, vor mijloci pentru su-
fletele care sunt pe marginea prăpastiei spre ruină.”—Slujitorii evangheliei, p. 26 
engl. (secţiunea 1, subcap. Evanghelia în toate țările). 

Studiu recomandat: Patriarhi și profeți, p. 156-170 engl. (cap. 14: Distrugerea Sodomei). 

Duminică                                            12 martie

1.  SODOMA ŞI GOMORA

a.  Ce pedeapsă au suferit cetățile Sodoma şi Gomora? Geneza 
19:24, 25; Luca 17:29. 

„Domnul a făcut să plouă pucioasă şi foc din cer peste cetăţile şi 
câmpia roditoare; palatele şi templele ei, locuinţele, grădinile şi viile 
costisitoare, şi mulţimile vesele, căutătoare de plăceri, care doar cu o 
noapte înainte insultaseră pe mesagerii cerului—toate au fost distru-
se.”—Patriarhi și profeți, p. 162 engl. (cap. 14: Distrugerea Sodomei).

b.  Pentru cine sunt Sodoma şi Gomora un exemplu? 2 Petru 2:6; 
Iuda 7. 

„Flăcările care au consumat oraşele câmpiei îşi trimit lumina lor 
de avertizarea până în timpul nostru. Suntem învăţaţi lecţia îngrozi-
toare şi solemnă că, deşi îndurarea lui Dumnezeu îl rabdă îndelung 
pe păcătos, există o limită dincolo de care oamenii nu pot continua în 
păcat. Când se ajunge la acea limită, ofertele de îndurare sunt retrase, 
şi începe administrarea judecăţii…

Destinul Sodomei este o avertizare solemnă nu doar pentru cei 
care sunt vinovaţi de păcate răsunătoare, ci pentru toţi cei care glu-
mesc cu lumina şi privilegiile trimise din cer.”—Ibid., p. 162, 165 engl.
(cap. Distrugerea Sodomei). 

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
1A Geneza 19: 24 Atunci Domnul a făcut să ploaie peste Sodoma şi peste Gomora pucioasă şi foc de la Domnul din cer. 25 A nimicit cu desăvârşire cetăţile acelea, toată Câmpia şi pe toţi locuitorii cetăţilor, şi tot ce creştea pe pământ.Luca 17: 29 dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer, şi i-a pierdut pe toţi.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
1B 2Petru 2: 6 dacă a osândit El la pieire şi a prefăcut în cenuşă cetăţile Sodoma şi Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire,Iuda 7 Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic.
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Luni                                            13 martie

2.  MIJLOCIREA LUI AVRAAM

a.  Unde locuia Lot, nepotul lui Avraam? Geneza 13:10-13; 19:1. 

„Cel mai frumos dintre oraşele Văii Iordanului era Sodoma, aşezat 
într-o câmpie care era ‘ca grădina Domnului’ în rodnicia şi frumuseţea 
ei. Aici prospera vegetaţia tropicală luxuriantă.”—Patriarhi și profeți, p. 
156 engl. (cap. Distrugerea Sodomei).

b.  Când Dumnezeu i-a descoperit lui Avraam faptul că urma să dis-
trugă Sodoma şi Gomora, cum a mijlocit Avraam în mod indirect 
pentru familia lui Lot? Geneza 18:22-32.

„Şi bărbatul de credinţă a mijlocit pentru locuitorii Sodomei. 
Cândva [Avraam] îi salvase prin sabia sa, acum încerca să îi salveze 
prin rugăciune…

Cu adâncă reverenţă şi umilinţă şi-a prezentat mijlocirea… Nu era 
nicio încredere în sine, nicio laudă cu propria sa neprihănire. El nu a 
pretins favoare pe motivul ascultării sale sau a jertfelor pe care le făcuse 
în împlinirea voii lui Dumnezeu. El însuşi un păcătos, mijlocea în favoa-
rea păcătosului. Un astfel de spirit trebuie să aibă toţi cei care se apropie 
de Dumnezeu. Totuşi, Avraam a manifestat încrederea unui copil care 
apelează la tatăl său... El s-a apropiat de Mesagerul ceresc şi şi-a prezen-
tat cu fervoare cererea sa… Avraam credea că în acel oraş numeros tre-
buie să existe şi alţi închinători ai adevăratului Dumnezeu… Avraam nu 
a cerut doar o dată, ci de multe ori. Devenind mai îndrăzneţ pe măsură 
ce cererile sale erau ascultate, el a continuat până când a primit asigu-
rarea că dacă s-ar fi găsit în ea doar zece persoane neprihănite, cetatea 
urma să fie cruţată.

Dragostea pentru sufletele care pier a inspirat rugăciunea lui Avra-
am. În timp ce el ura păcatele acelui oraş stricat, el dorea ca păcătoşii să 
poată fi salvaţi. Interesul său profund pentru Sodoma arată îngrijorarea 
pe care ar trebui să o simţim pentru cei necăiţi. Ar trebui să cultivăm ură 
faţă de păcat, însă milă şi dragoste pentru păcătos. Peste tot în jurul nos-
tru suflete coboară spre o ruină la fel de lipsită de speranţă şi de îngrozi-
toare, ca cea care a căzut peste Sodoma. În fiecare zi se încheie timpul de 
probă pentru unii. În fiecare ceas câţiva trec dincolo de punctul în care 
harul poate să ajungă la ei. Şi unde sunt vocile de avertizare şi implo-
rare, care să le spună păcătoşilor să fugă de acest blestem teribil? Unde 
sunt mâinile întinse pentru a-i trage înapoi de la moarte? Unde sunt cei 
care, cu umilinţă şi credinţă perseverentă, mijlocesc pe lângă Dumnezeu 
pentru ei?”—Ibid., p. 139, 140 engl. (cap. 12, Avraam în Canaan).

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2A Geneza 13: 10 Lot şi-a ridicat ochii, şi a văzut că toată Câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma şi Gomora, până la Ţoar, era ca o grădină a Domnului, ca ţara Egiptului. 11 Lot şi-a ales toată Câmpia Iordanului, şi a mers spre răsărit. Astfel s-au despărţit ei unul de altul. 12 Avram a locuit în ţara Canaan, iar Lot a locuit în cetăţile din Câmpie, şi şi-a întins corturile până la Sodoma. 13 Oamenii din Sodoma erau răi, şi afară din cale de păcătoşi împotriva Domnului.Geneza 19: 1 Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara; şi Lot şedea la poarta Sodomei. Când i-a văzut Lot, s-a sculat, le-a ieşit înainte, şi s-a plecat până la pământ.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2B Geneza 18: 22 Bărbaţii aceia s-au depărtat, şi au plecat spre Sodoma. Dar Avraam stătea tot înaintea Domnului. 23 Avraam s-a apropiat, şi a zis: Vei nimici Tu oare şi pe cel bun împreună cu cel rău? 24 Poate că în mijlocul cetăţii sunt cincizeci de oameni buni: îi vei nimici oare şi pe ei, şi nu vei ierta locul acela din pricina celor cinci zeci de oameni buni, care sunt în mijlocul ei? 25 Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, aşa ca cel bun să aibă aceeaşi soartă ca cel rău, departe de Tine aşa ceva! Departe de Tine! Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? 26 Şi Domnul a zis: Dacă voi găsi în Sodoma cincizeci de oameni buni în mijlocul cetăţii, voi ierta tot locul acela din pricina lor. 27 Avraam a luat din nou cuvântul, şi a zis: Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf şi cenuşă. 28 Poate că din cincizeci de oameni buni vor lipsi cinci: pentru cinci, vei nimici Tu oare toată cetatea? Şi Domnul a zis: N-o voi nimici, dacă voi găsi în ea patruzeci şi cinci de oameni buni. 29 Avraam I-a vorbit mai departe, şi a zis: Poate că se vor găsi în ea numai patruzeci de oameni buni. Şi Domnul a zis: N-o voi nimici pentru cei patruzeci. 30 Avraam a zis: Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai treizeci de oameni buni. Şi Domnul a zis: N-o voi nimici, dacă voi găsi în ea treizeci de oameni buni. 31 Avraam a zis: Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului. Poate că se vor găsi în ea numai douăzeci de oameni buni. Şi Domnul a zis: N-o voi nimici, pentru cei douăzeci. 32 Avraam a zis: Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai zece oameni buni. Şi Domnul a zis: N-o voi nimici, pentru cei zece oameni buni.
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Marţi                                      14 martie

3.  RUGĂCIUNE ASCULTATĂ

a.  Explicați cum a răspuns Dumnezeu la rugăciunea lui Avraam ca 
Lot să fie cruțat. Geneza 19:1-3, 12-16, 27-29.

„Uluit de întristare, Lot zăbovea, nefiind dispus să plece. Dacă nu 
ar fi fost îngerii lui Dumnezeu, ei ar fi pierit toţi în ruina Sodomei. 
Mesagerii cereşti l-au luat pe el, pe soţia lui şi fiicele lor de mână şi 
i-au condus afară din cetate.”—Patriarhi și profeți, p. 160 engl. (cap. 14: 
Distrugerea Sodomei).

b.  Ce ingredient e nevoie să amestecăm întotdeauna cu rugăciunile 
noastre pentru a le da putere? Evrei 11:6; Matei 17:14-20; Matei 9:29. 

„Rugaţi-vă în credinţă. Şi asiguraţi-vă că vă aduceţi vieţile în ar-
monie cu cerinţele voastre, ca să puteţi primi acea binecuvântare pen-
tru care vă rugaţi. Nu lăsaţi credinţa voastră să slăbească, pentru că 
binecuvântările primite sunt proporţionale cu credinţa exercitată. ‘Fa-
că-ţi-se după credinţa ta.’ ‘Tot ce veţi cere în rugăciune cu credinţă 
veţi primi’ (Matei 9:29; 21:22). Rugaţi-vă, credeţi, bucuraţi-vă. Cân-
taţi laude lui Dumnezeu pentru că El a răspuns rugăciunilor voastre. 
Credeţi-L pe cuvânt. ‘Credincios este Cel care a promis’ (Evrei 10:23).  
Nicio rugăciune sinceră nu este pierdută.”—Mărturii, vol. 7, p. 274 
engl. (cap. 54, subcap. Putere de sus).

„Trebuie să ne prindem în mod mai ferm de promisiunile care nu 
dau greş ale lui Dumnezeu. Trebuie să avem o credinţă care nu va 
fi refuzată, credinţă care se va prinde de lucrurile nevăzute, credinţă 
care este statornică, de neclintit. O astfel de credinţă va aduce binecu-
vântarea cerului sufletelor noastre.”—My Life Today, p. 8.

c.  De ce putem avea încredere că Dumnezeu îi va scăpa întotdeau-
na pe cei neprihăniți? 1 Petru 3:12;  Psalmii 145:18, 19; 55:22.

„În cele mai întunecate ceasuri, în circumstanţele cele mai sumbre, 
credinciosul creştin îşi poate menţine sufletul ancorat în sursa a toată lu-
mina şi puterea. Zi după zi, prin credinţă în Dumnezeu, speranţa şi cura-
jul său pot fi reînnoite… Domnul va face mai mult decât să împlinească 
cele mai înalte aşteptări ale celor care îşi pun încrederea în El. El le va da 
înţelepciunea pe care o reclamă variatele lor necesităţi.”—Ibid., p. 55. 

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3A Geneza 19: 1 Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara; şi Lot şedea la poarta Sodomei. Când i-a văzut Lot, s-a sculat, le-a ieşit înainte, şi s-a plecat până la pământ. 2 Apoi a zis: Domnii mei, intraţi, vă rog, în casa robului vostru, ca să rămâneţi peste noapte în ea şi spălaţi-vă picioarele; mâine vă veţi scula de dimineaţă, şi vă veţi vedea de drum. Nu, au răspuns ei, ci vom petrece noaptea în uliţă. 3 Dar Lot a stăruit de ei până au venit şi au intrat în casa lui. Le-a pregătit o cină, a pus să coacă azime şi au mâncat. 12 Bărbaţii aceia au zis lui Lot: Pe cine mai ai aici? Gineri, fii şi fiice, şi tot ce ai în cetate: scoate-i din locul acesta. 13 Căci avem să nimicim locul acesta, pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul, ca să-l nimicim. 14 Lot a ieşit, şi a vorbit cu ginerii săi, care luaseră pe fetele lui: Sculaţi-vă, a zis el, ieşiţi din locul acesta; căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumeşte. 15 Când s-a crăpat de ziuă, îngerii au stăruit de Lot, zicând: Scoală-te, ia-ţi nevasta şi cele două fete, care se află aici, ca să nu pieri şi tu în nelegiuirea cetăţii. 16 Şi fiindcă Lot zăbovea, bărbaţii aceia l-au apucat de mână, pe el, pe nevasta sa şi pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruţe; l-au scos, şi l-au lăsat afară din cetate. 27 Avraam s-a sculat a doua zi dis-de-dimineaţă, şi s-a dus la locul unde stătuse înaintea Domnului. 28 Şi-a îndreptat privirile spre Sodoma şi Gomora, şi spre toată Câmpia; şi iată că a văzut ridicându-se de pe pământ un fum, ca fumul unui cuptor. 29 Când a nimicit Dumnezeu cetăţile Câmpiei, Şi-a adus aminte de Avraam; şi a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului, prin care a surpat din temelie cetăţile unde îşi aşezase Lot locuinţa.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3B Evrei 11: 6 Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.Matei 17: 14 Când au ajuns la norod, a venit un om, care a căzut în genunchi înaintea lui Isus, şi I-a zis: 15 Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic, şi pătimeşte rău: de multe ori cade în foc, şi de multe ori cade în apă. 16 L-am adus la ucenicii Tăi, şi n-au putut să-l vindece. 17 O, neam necredincios şi pornit la rău! a răspuns Isus. Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceţi-l aici la Mine. 18 Isus a certat dracul, care a ieşit afară din el. Şi băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. 19 Atunci ucenicii au venit la Isus, şi I-au zis, deoparte: Noi de ce n-am putut să-l scoatem? 20 Din pricina puţinei voastre credinţe, le-a zis Isus. Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici colo, şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă.Matei 9: 29 Atunci S-a atins de ochii lor, şi a zis: Facă-vi-se după credinţa voastră!

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3C 1Petru 3: 12 Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul.Psalmii 145: 18 Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. 19 El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El, le aude strigătul şi-i scapă.Psalmii 55: 22 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
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Miercuri                                   15 martie

4.  MIJLOCIND PENTRU SUFLETE

a.  Ce stare de lucruri va fi în lume cu puțin înainte de revenirea lui 
Isus? Luca 17:28-30; 2 Timotei 3:1-6. 

„Mi-a fost arătată starea lumii, şi faptul că aceasta îşi umple rapid 
cupa nelegiuirii. Violenţa şi crima de orice formă umplu lumea noas-
tră, iar Satan foloseşte fiecare mijloc pentru a face populare crima şi 
viciul înjositor. Tinerii care merg pe străzi sunt înconjuraţi de reclame 
şi anunţuri despre crime şi păcat, prezentate în vreun roman sau în 
perspectivă de a fi prezentate pe scena unui teatru. Minţile lor sunt 
educate spre familiaritate cu păcatul. Cursul urmat de cei josnici şi 
nemernici este prezentat în faţa lor în cotidiene, şi tot ce poate stârni 
curiozitatea şi care poate trezi pasiunile animale este prezentat în faţa 
lor în istorisiri mişcătoare şi încântătoare.

Literatura care ia naştere în minţile stricate otrăveşte mintea a mii 
de persoane din lumea noastră. Păcatul nu apare ca fiind extraordinar 
de păcătos. Ei ascultă şi citesc atât de mult despre crime înjositoare şi 
josnicie, încât conştiinţa cândva gingaşă, care s-ar fi retras cu groază, 
devine atât de tocită încât poate să se ocupe cu interes lacom de afir-
maţiile şi acţiunile josnice şi degradante ale oamenilor.” —Mărturii, 
vol. 3, p. 471, 472 engl. (cap. 38: Importanța lucrării). 

„Mulţimile luptă să uite de Dumnezeu, şi acceptă cu lăcomie fabule, 
pentru ca să poată urma netulburaţi calea îngăduirii de sine.”—Comentarii 
Biblice ale Noului Testament, vol. 5, p. 1122 engl. (cap. referitor la Luca 17).

b.  Explicați cum ar trebui să avem aceeaşi atitudine de rugăciune 
pe care a avut-o Avraam. Ezechiel 9:4; Iacov 5:16-20.
„Nu trebuie să îi condamnăm pe alţii; aceasta nu este lucrarea 

noastră; ci trebuie să ne iubim unii pe alţii şi să ne rugăm unii pentru 
alţii. Când vedem că cineva rătăceşte de la adevăr, putem plânge pen-
tru aceştia, cum a plâns Isus pentru Ierusalim.”—Mărturii, vol. 5, p. 
354, 346 engl. (cap. 39: Dragostea între fraţi).

„Dacă s-ar întâmpla ca un frate să se rătăcească, atunci este timpul 
de a ne arăta interesul nostru real pentru el. Mergeţi la el cu amabili-
tate, rugaţi-vă cu şi pentru el, amintindu-vă preţul infinit pe care l-a 
plătit Hristos pentru răscumpărarea sa. În acest mod puteţi salva un 
suflet de la moarte şi puteţi acoperi o sumedenie de păcate.”—Ibid., p. 
58, 59 engl. (cap. 4: O mărturie importantă).

„Cei care nu se simt mâhniţi pentru declinul lor spiritual, şi care 
nu plâng pentru păcatele altora, vor fi lăsaţi fără sigiliul lui Dumne-
zeu.”—Ibid., p. 211 engl. (cap. 23: Sigiliul lui Dumnezeu). 

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4A Luca 17: 28 Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau; 29 dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer, şi i-a pierdut pe toţi. 30 Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului.2Timotei 3: 1 Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. 2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, 3 fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, 4 vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; 5 având doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia. 6 Sunt printre ei unii, care se vâră prin case, şi momesc pe femeile uşuratice îngreuiate de păcate şi frământate de felurite pofte,

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4B Ezechel 9: 4 Domnul i-a zis: Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului, şi fă un semn pe fruntea oamenilor, care suspină şi gem din pricina tuturor urâciunilor, care se săvârşesc acolo.Iacov 5: 16 Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. 17 Ilie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi; şi s-a rugat cu stăruinţă să nu ploaie, şi n-a plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni. 18 Apoi s-a rugat din nou, şi cerul a dat ploaie, şi pământul şi-a dat rodul. 19 Fraţilor, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr, şi-l întoarce un altul, 20 să ştiţi că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte, şi va acoperi o sumedenie de păcate
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Joi                                            16 martie

5.  JUDECATA CE STĂ SĂ VINĂ

a.  De la ce ar trebui să încercăm să ajutăm sufletele să scape?  
Apocalipsa 14:7, 10, 11; 15:1. 

„Oamenii răi nu se vor opune unei forme de evlavie, nici nu vor 
respinge predicatorii populari care nu le prezintă nicio cruce de pur-
tat. Inima firească nu va ridica nicio obiecţie serioasă faţă de o religie 
în care nu există nimic ce l-ar face să tremure pe cel ce încalcă legea, 
sau care ar face inima şi conştiinţa să suporte realităţile îngrozitoare 
ale unei judecăţi care va veni. Ceea ce va stârni opoziţie şi va face ini-
ma firească să se răzvrătească este demonstrarea Duhului şi puterii lui 
Dumnezeu. Adevărul care salvează sufletul trebuie nu doar să vină de 
la Dumnezeu, ci prezentarea acestuia trebuie să fie însoţită de spiritul 
Său, sau altfel acesta cade lipsit de putere în faţa influenţelor care i se 
opun.”—Slujitorii evangheliei (1892), p. 66 engl. (cap. 3, subcap. Tineri 
în lucrarea de slujire).

b.  Ca şi în cazul experienței lui Lot, de unde ştim că mulți vor  
scăpa ca prin foc de judecățile care vor veni? Geneza 19:17; Luca  
17:28-32; 1 Petru 4:17, 18. 

„Judecăţile lui Dumnezeu vor fi curând revărsate peste pământ. 
‘Scapă-ţi viaţa’ este avertizarea dată de îngerii lui Dumnezeu (Geneza 
19:17). Alte voci se aud spunând: ‘Nu vă agitaţi; nu există niciun motiv 
pentru o alarmă specială.’ Cei care sunt comozi în Sion strigă ‘Pace şi 
siguranţă’, în timp ce cerul declară că o distrugere grabnică este pe 
punctul de a veni asupra celui ce încalcă legea… Aşa a fost la distruge-
rea vechii lumi şi când Sodoma şi Gomora au fost distruse prin foc.”—
Mărturii, vol. 5, p. 233 engl. (cap. 24: Un apel).

Vineri                                   17 martie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Ce avertizare ne este dată prin experiența Sodomei?
2.  Care ar trebui să fie povara sufletului fiecărui creştin?
3.  Explicați cum poate o rugăciune a credinței să salveze un suflet.
4.  Care este atitudinea de care avem nevoie acum, mai mult decât oricând?
5.  Explicați de ce e necesar ca ultima avertizare să fie dată de urgență.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
5A Apocalipsa 14: 7 El zicea cu glas tare: Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor! 10 va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. 11 Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei!Apocalipsa 15: 1 Apoi am văzut în cer un alt semn mare şi minunat: şapte îngeri, care aveau şapte urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
5B Geneza 19: 17 După ce i-au scos afară, unul din ei a zis: Scapă-ţi viaţa; să nu te uiţi înapoi, şi să nu te opreşti în vreun loc din Câmpie: scapă la munte, ca să nu pieri.Luca 17: 28 Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau; 29 dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer, şi i-a pierdut pe toţi. 30 Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului. 31 În ziua aceea, cine va fi pe acoperişul casei, şi îşi va avea vasele în casă, să nu se pogoare să le ia; şi cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. 32 Aduceţi-vă aminte de nevasta lui Lot.1Petru 4: 17 Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Şi dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? 18 Şi dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit şi cel păcătos?
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  Lecţia 12 Sabat, 25 martie 2017

Moştenirea lui Avraam
„Căci el [Avraam] aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei 

meşter şi ziditor este Dumnezeu.” (Evrei 11:10).
„Suntem doar peregrini şi străini în această lume. Căutăm cetatea pe care o 

aştepta Avraam, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu.”—In Heavenly Places, 
p. 112.

Studiu recomandat: Mărturii, vol. 1, p. 346-353 engl. (cap. 68: Puterea lui Satan).
      Credința prin care trăiesc, p. 304 engl. (cap. Numele pe care ni l-a  
                                   dat Dumnezeu).

Duminică            19 martie

1.  PROMISIUNEA UNEI MOŞTENIRI

a.  Ce moştenire i-a promis Dumnezeu lui Avraam şi seminței sale? 
Geneza 17:7, 8; 1 Cronici 16:15-18; Romani 4:13. 

„Darul promis lui Avraam şi seminţei sale nu includea doar ţara 
Canaanului, ci întregul pământ… Şi Biblia învaţă clar că promisiunile 
făcute lui Avraam trebuie să fie împlinite prin Hristos.”—Patriarhi și 
profeți, p. 170 engl. (cap. 14: Distrugerea Sodomei).

b.  Ce simboliza țara promisă a Canaanului? Evrei 11:8-10, 13-16; 
Apocalipsa 21:1-3.

„Vocea lui Dumnezeu S-a auzit, poruncindu-i [lui Avraam] să nu 
aştepte să intre imediat în posesia Ţării Promise şi indicând în viitor 
spre suferinţele urmaşilor săi, înainte ca aceştia să se stabilească în 
Canaan. Planul de răscumpărare s-a deschis aici în faţa ochilor săi, 
în moartea lui Hristos, marea jertfă şi venirea Sa în glorie. Avraam a 
văzut, de asemenea, pământul restaurat în frumuseţea sa edenică, ce 
urma să îi fie dat drept posesiune veşnică, o împlinire finală şi com-
pletă a promisiunii.”—Ibid., p. 137 engl. (cap. 12: Avraam în Canaan).

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
1A Geneza 17: 7 Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia, Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine. 8 Ţie, şi seminţei tale după tine, îţi voi da ţara în care locuieşti acum ca străin, şi anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică; şi Eu voi fi Dumnezeul lor.1Cronici 16: 15 Aduceţi-vă aminte totdeauna de legământul Său; de făgăduinţele Lui, făcute pentru o mie de neamuri de oameni, 16 de legământul pe care l-a făcut cu Avraam, şi de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac; 17 El l-a făcut o lege pentru Iacov, un legământ veşnic pentru Israel, 18 zicând: Îţi voi da ţara Canaanului, ca moştenire care v-a căzut la împărţeală.Romani 4: 13 În adevăr, făgăduinţa făcută lui Avraam sau seminţei lui, că va moşteni lumea, n-a fost făcută pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri, care se capătă prin credinţă.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
1B Evrei 11: 8 Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc, pe care avea să-L ia ca moştenire, a ascultat, şi a plecat fără să ştie unde se duce. 9 Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară care nu era a lui, şi a locuit în corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau împreună moştenitori cu el ai aceleiaşi făgăduinţe. 10 Căci el aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu. 13 În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite: ci doar le-au văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ. 14 Cei ce vorbesc în felul acesta, arată desluşit că sunt în căutarea unei patrii. 15 Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieşiseră, negreşit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. 16 Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu-I este ruşine să Se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate.Apocalipsa 21: 1 Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era. 2 Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. 3 Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
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Luni                                                    20 martie

2.  MOŞTENITORI AI ÎMPĂRĂŢIEI

a.  Cine este unicul moştenitor adevărat al împărăției făgăduite? 
Matei 21:33-39; Galateni 3:16; Evrei 1:1, 2.

„Hristos era al Tatălui ‘moştenitor al tuturor lucrurilor, prin care 
au fost făcute de asemenea toate lucrurile.’ El era ‘strălucirea slavei 
sale, şi imaginea expresă a persoanei sale.’ Şi El susţinea ‘toate lucru-
rile prin cuvântul puterii Sale’ (Evrei 1:2,3). El poseda excelenţă şi mă-
reţie divină. Era pe placul Tatălui ca în El să locuiască toată plinătatea. 
Şi Hristos ‘nu a socotit ca un lucru de apucat să fie egal cu Dumnezeu’ 
(Filipeni 2:6). Totuşi, Isus a renunţat la un tron de lumină şi slavă, pe 
care Îl avea împreună cu Tatăl, fără să considere un lucru demn de 
dorit să fie egal cu Dumnezeu în timp ce omul era pierdut în păcat şi 
mizerie. El a coborât din cer pe pământ, şi a îmbrăcat divinitatea cu 
natura umană, şi a purtat blestemul ca garanţie pentru rasa căzută. El 
nu a fost constrâns să facă aceasta; însă a ales să suporte rezultatele 
fărădelegii omului pentru ca omul să scape de moartea veşnică.”—The 
Signs of the Times, 20 februarie 1893. 

b.  Cum putem deveni moştenitori, împreună cu Hristos, ai moşte-
nirii Sale? Romani 4:13-17; Galateni 3:26-29. 

„Doar cei care au apreciat harul lui Hristos, care i-a făcut moşte-
nitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Isus, vor ieşi din 
mormânt purtând chipul Răscumpărătorului lor.”—Solii alese, vol. 1, 
p. 259 engl. (cap. 36: Nici o deosebire de castă în Hristos).

„Împlinirea făgăduinţei că vom fi împreună-moştenitori cu Hris-
tos depinde de disponibilitatea noastră de a ne tăgădui eul.”—The 
Upward Look, p. 235.

c.  Când ne declarăm credința în Isus Hristos, în care sunt făcute 
toate făgăduințele lui Dumnezeu, cum ne numeşte El? Romani 
8:14-17; Galateni 4:4-7.

„Comorile veşniciei au fost încredinţate spre păstrare lui Isus Hris-
tos, pentru ca El să le dea oricui doreşte; însă cât de trist este faptul că 
atât de mulţi pierd rapid din vedere preţiosul har care le este oferit 
prin credinţa în El. El va împărţi comorile cereşti celor care cred în El, 
care privesc spre El şi rămân în El.”—Solii alese, vol. 1, p. 138 engl. (cap. 
17, subcap. Copilul lui Dumnezeu—un conlucrător cu Dumnezeu).

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
2A Matei 21: 33 Ascultaţi o altă pildă. Era un om, un gospodar, care a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea, şi a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri, şi a plecat în altă ţară. 34 Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri, ca să ia partea lui de rod. 35 Vierii au pus mâna pe robii lui, şi pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. 36 A mai trimis alţi robi, mai mulţi decât cei dintâi; şi vierii i-au primit la fel. 37 La urmă, a trimis la ei pe fiul său, zicând: Vor primi cu cinste pe fiul meu! 38 Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei: Iată moştenitorul; veniţi să-l omorâm şi să punem stăpânire pe moştenirea lui. 39 Şi au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie şi l-au omorât.Galateni 3: 16 Acum, făgăduinţele au fost făcute lui Avraam şi seminţei lui. Nu zice: Şi seminţelor (ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de una: Şi seminţei tale, adică Hristos.Evrei 1: 1 După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, 2 la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile.
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Notă autoadezivă
2B Romani 4: 13 În adevăr, făgăduinţa făcută lui Avraam sau seminţei lui, că va moşteni lumea, n-a fost făcută pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri, care se capătă prin credinţă. 14 Căci, dacă moştenitori sunt cei ce se ţin de Lege, credinţa este zadarnică, şi făgăduinţa este nimicită; 15 pentru că Legea aduce mânie; şi unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege. 16 De aceea moştenitori sunt cei ce se fac prin credinţă, pentru ca să fie prin har, şi pentru ca făgăduinţa să fie chezăşuită pentru toată sămânţa lui Avraam: nu numai pentru sămânţa aceea care este sub Lege, ci şi pentru sămânţa aceea care are credinţa lui Avraam, tatăl nostru al tuturor, 17 după cum este scris: Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri. El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care învie morţii, şi care cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi.Galateni 3: 26 Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus. 27 Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu Hristos. 28 Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus. 29 Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi sămânţa lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.
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Notă autoadezivă
2C Romani 8: 14 Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. 15 Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: Ava! adică: Tată! 16 Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. 17 Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu, şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.Galateni 4: 4 Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, 5 ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea. 6 Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă: Ava, adică: Tată! 7 Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu; şi dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor, prin Dumnezeu.
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Marţi                                   21 martie

3.  O ÎMPĂRĂŢIE VEŞNICĂ

a.  Fiind fii şi fiice ale lui Dumnezeu, prin credință, ce tip de împă-
răție ne este promisă? Daniel 2:44; 7:27; 2 Petru 1:11. 

„Scopurile lui Dumnezeu pentru poporul Său au fost întotdeauna 
aceleaşi. El doreşte să reverse asupra copiilor oamenilor bogăţiile unei 
moşteniri veşnice. Împărăţia Sa este o împărăţie veşnică. Atunci când cei 
care aleg să devină supuşi ascultători ai Celui Preaînalt sunt salvaţi în 
cele din urmă în împărăţia slavei, scopul lui Dumnezeu pentru omenire 
va fi fost împlinit.”—The Review and Herald, 26 decembrie 1907. 

b.  Cât timp se vor bucura credincioşii în această împărăție veşnică? 
Tit 3:7; 1 Ioan 5:11-13. 

„Această viaţă este o şcoală de instruire, unde trebuie să fim trans-
formaţi, rafinaţi şi pregătiţi pentru societatea sfinţilor din împărăţia lui 
Dumnezeu, în tovărăşia cărora ne aşteptăm să fim asociaţi de-a lungul 
veacurilor veşniciei.”—The Bible Echo, 29 iulie 1895. 

c.  De unde ştim că Dumnezeu vrea ca oricine să aibă parte de 
această moştenire? 2 Petru 3:9; Ezechiel 18:32; Ioan 3:16.

„Domnul nu vrea ca vreun suflet să piară. Îndurările Sale sunt fără 
număr, şi El nu va lăsa ca moştenirea Sa cumpărată, pentru a cărei răs-
cumpărare a dat propria Sa viaţă, să devină jucăria ispitelor lui Satan. 
Tot cerul este dat pentru cei care cred în Isus Hristos, ca Mântuitorul 
lor personal de acum.”—The Upward Look, p. 150. 

„Lumina lumii străluceşte asupra noastră ca noi să putem absorbi 
razele divine şi să lăsăm ca această lumină să strălucească asupra al-
tora în fapte bune, pentru ca multe suflete să fie conduse să slăvească 
pe Tatăl nostru care este în cer. El este îndelung-răbdător, nedorind ca 
vreunul să piară, ci dorind ca toţi să vină la pocăinţă; şi faptul că atât 
de mulţi refuză ofertele Sale de îndurare şi dragoste fără egal, întris-
tează mult inima lui Isus.”—Manuscript Releases, vol. 2, p. 237, 238.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
3A Daniel 2: 44 Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie, care nu va fi nimicită niciodată, şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic.Daniel 7: 27 Dar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt. Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică, şi toate puterile Îi vor sluji şi-L vor asculta!2Petru 1: 11 În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.
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Notă autoadezivă
3B Tit 3: 7 pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieţii veşnice.1Ioan 5: 11 Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. 12 Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa. 13 V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.
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Notă autoadezivă
3C 2Petru 3: 9 Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.Ezechel 18: 32 Căci Eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceţi-vă dar la Dumnezeu, şi veţi trăi.Ioan 3: 16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
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Miercuri                                            22 martie

4.  MENŢINÂNDU-NE ÎNCREDEREA

a.  De ce anume suntem sfătuiți să ne ținem? Evrei 3:14; 10:23, 35, 
36; Apocalipsa 3:11.

„Într-o clipă se pot lua decizii care vor hotărî pentru totdeauna starea 
cuiva… Însă, amintiţi-vă, va necesita o lucrare de o viaţă să îţi revii din 
ceea ce a zădărnicit un moment de cedare în faţa ispitei şi de nesăbuinţă…

Cei care vor câştiga cerul vor depune cele mai nobile eforturi şi vor 
lucra cu toată îndelunga-răbdare, pentru ca să poată recolta roadele 
trudei lor. Există o mână, care va deschide porţile Paradisului pentru 
toţi cei care au rezistat testului ispitei şi au păstrat o conştiinţă curată, 
renunţând la lume, la onorurile ei, la aplauzele ei, din dragoste pen-
tru Hristos, mărturisindu-L astfel înaintea oamenilor şi aşteptând cu 
toată răbdarea ca El să îi mărturisească înaintea Tatălui şi a sfinţilor 
îngeri.”—My Life Today, p. 322. 

b.  Explicați cum se face că majorității copiilor literali ai lui Avraam 
nu le va fi oferită o moştenire. Numeri 13:25-33; 14:1; Evrei 3:18, 
19; Iuda 5. 

„Timp de patruzeci de ani necredinţa, murmurarea şi rebeliunea 
au exclus pe vechiul Israel din ţara Canaanului. Aceleaşi păcate au 
amânat intrarea Israelului modern în Canaanul ceresc. În niciunul din-
tre cazuri nu a fost vina promisiunilor lui Dumnezeu. Necredinţa, spi-
ritul lumesc, neconsacrarea şi certurile din mijlocul pretinsului popor 
al lui Dumnezeu au fost cele care ne-au ţinut în această lume de păcat 
şi durere atât de mulţi ani.”—Evanghelizarea, p. 696 engl. (secţiunea 20, 
subcap. Motivul întârzierii).

c.  Care ar trebui să fie prioritatea numărul unu în viața noastră? 
Matei 6:33; Luca 12:31-34; Coloseni 3:1, 2.

„Priviţi dincolo de lumea aceasta, spre cea veşnică. Depuneţi cele 
mai serioase eforturi ale voastre pentru a obţine acele lucruri pe care 
pune Dumnezeu valoare şi pentru care Hristos Şi-a dat viaţa Sa preţioa-
să, ca voi să le puteţi avea. Sacrificiul Său a deschis larg pentru voi por-
ţile relaţiilor cu cerul. Strângeţi-vă comoara lângă tronul lui Dumnezeu, 
făcând prin capitalul Său încredinţat vouă lucrarea pe care El o doreşte 
în câştigarea de suflete la cunoştinţa adevărului.”—Sfaturi despre isprăv-
inicie, p. 225, 226 engl. (cap. 44, subcap. Bogățiile cerești desconsiderate).
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Notă autoadezivă
4A Evrei 3: 14 Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită de la început,Evrei 10: 23 Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa. 35 Să nu vă părăsiţi dar încrederea voastră, pe care o aşteaptă o mare răsplătire! 36 Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit.Apocalipsa 3: 11 Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
4B Numeri 13: 25 S-au întors de la iscodirea ţării după patruzeci de zile împlinite, 26 Au plecat şi au ajuns la Moise şi la Aaron, şi la toată adunarea copiilor lui Israel, la Cades, în pustia Paran. Le-au adus ştiri, lor şi întregii adunări, şi le-au arătat roadele ţării. 27 Iată ce au istorisit lui Moise: Ne-am dus în ţara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o ţară în care curge lapte şi miere, şi iată-i roadele. 28 Dar poporul care locuieşte în ţara aceasta este puternic, cetăţile sunt întărite şi foarte mari. Ba încă am văzut acolo şi pe fiii lui Anac. 29 Amaleciţii locuiesc ţinutul de la miază-zi; Iebusiţii şi Amoriţii locuiesc muntele; şi Canaaniţii şi Hetiţii locuiesc lângă mare şi de-a lungul Iordanului. 30 Caleb a potolit poporul, care cârtea împotriva lui Moise. El a zis: Haidem să ne suim, şi să punem mâna pe ţară, căci vom fi biruitori! 31 Dar bărbaţii care fuseseră împreună cu el au zis: Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. 32 Şi au înnegrit înaintea copiilor lui Israel ţara pe care o iscodiseră. Ei au zis: Ţara pe care am străbătut-o, ca s-o iscodim, este o ţară care mănâncă pe locuitorii ei; toţi aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. 33 Apoi am mai văzut în ea pe uriaşi, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriaşilor: înaintea noastră şi faţă de ei parcă eram nişte lăcuste.Numeri 14: 1 Toată adunarea a ridicat glasul şi a început să ţipe. Şi poporul a plâns în noaptea aceea.Evrei 3: 18 Şi cui S-a jurat El că n-au să intre în odihna Lui? Nu S-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? 19 Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinţei lor.Iuda 5 Vreau să vă aduc aminte, măcar că ştiţi odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul Său din ţara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut.
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Notă autoadezivă
4C Matei 6: 33 Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.Luca 12: 31 Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. 32 Nu te teme, turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia. 33 Vindeţi ce aveţi şi daţi milostenie. Faceţi-vă rost de pungi, care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoţul, şi unde nu roade molia. 34 Căci unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră.Coloseni 3: 1 Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. 2 Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ
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Joi                                             23 martie

5.  REGATUL UNIT AL LUI DUMNEZEU

a.  Cât de mulți dintre copiii lui Avraam vor fi cu el, lăudându-L pe 
Dumnezeu când va intra în moştenirea sa? Evrei 11:39, 40; 1 Te-
saloniceni 4:16, 17; Isaia 66:23. 

„Nu trebuie să disperăm când vedem că alţii au luptat prin descu-
rajări ca ale noastre, au căzut în ispite la fel cum am căzut şi noi, şi totuşi 
şi-au redobândit poziţia şi au fost binecuvântaţi de Dumnezeu. Cuvin-
tele inspiraţiei mângâie şi înveselesc sufletul rătăcitor. Deşi patriarhii 
şi apostolii au fost supuşi slăbiciunilor umane, totuşi prin credinţă au 
obţinut o bună mărturie, au luptat luptele lor în puterea Domnului şi 
au cucerit în mod glorios. Astfel putem noi să ne încredem în virtutea 
jertfei ispăşitoare şi să fim biruitori în numele lui Isus.”—Mărturii, vol. 
4, p. 15 engl. (cap. 1: Biografii biblice).

b.  Ce va face fiecare credincios salvat când Îl va privi pe Isus Hris-
tos față în față ca Mântuitor? Filipeni 2:9-11; Apocalipsa 7:9, 10. 
Ce va face atunci Isus? 1 Corinteni 15:24-28.

„Toţi [cei mântuiţi] se unesc în lauda [Mielului] care a murit pentru 
ca fiinţele umane să aibă acea viaţă care se măsoară cu viaţa lui Dum-
nezeu. Conflictul s-a încheiat. Încercarea şi lupta au ajuns la sfârşit. 
Cântecele de biruinţă umplu tot cerul, pe când cei răscumpăraţi încep 
tonul vesel, ‘Vrednic, vrednic este Mielul care a fost junghiat şi trăieş-
te din nou, un biruitor triumfător.’ ”—Istoria faptelor apostolilor, p. 602 
engl. (cap. 58: Biserica triumfătoare).

Vineri                           24 martie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1.  Ce fel de țară aştepta Avraam?
2.  Doar cum putem fi noi părtaşi ai moştenirii lui Avraam?
3.  Care este dorința lui Dumnezeu pentru fiecare din această lume?
4.  Cum ne putem menține noi încrederea statornică până la sfârşit?
5.  Ce fel de cântări vor cânta împreună cei mântuiți în corul ceresc?

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
5A Evrei 11: 39 Toţi aceştia, măcar că au fost lăudaţi pentru credinţa lor, totuşi n-au primit ce le fusese făgăduit; 40 pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârşire fără noi.1Tesaloniceni 4: 16 Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. 17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.Isaia 66: 23 În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea,  zice Domnul.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat
Notă autoadezivă
5B Filipeni 2: 9 De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat Numele, care este mai presus de orice nume; 10 pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, 11 şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.Apocalipsa 7: 9 După aceea m-am uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini; 10 şi strigau cu glas tare, şi ziceau: Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care stă pe scaunul de domnie, şi a Mielului!1Corinteni 15: 24 În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere. 25 Căci trebuie ca El să împărăţească până va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale. 26 Vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. 27 Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele Lui. Dar când zice că totul I-a fost supus, se înţelege că afară de Cel ce I-a supus totul. 28 Şi când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi.



Sugestii pentru ora de studiu din Sabat, după amiază:
Mărturii pentru comunitate, vol. V

   7 – Cap. 26: subcap. Predicatorii ca educatori
 14 – Cap. 26: subcap. Datoria de a-i mustra pe iubitorii de bani
  21 – Cap. 27: Creşterea creştină
 28 – Cap. 27: subcap. Zecimi şi daruri
 
   4 – Cap. 28: Credincioşie în lucrarea lui Dumnezeu
 11 – Cap. 28: subcap. Juruinţele şi neîndeplinirea lor
 18 – Cap. 29: Influenţa necredinţei
 25 – Cap. 30: Amăgirea păcatului 

   4 –  Cap. 31: Criticarea predicatorilor
 11 –  Cap. 32: Necesitatea credincioşiei şi perseverenţei
  18 –  Cap. 33: Păcătoşenia murmurării
 25 –  Cap. 34: „Lăudaţi-L pe Domnul!” 

*) Apusul de soare a fost indicat folosind site-ul: www.astro-urseanu.ro/rasarit_soare_blank.html
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Apusul soarelui*) pentru diferite zone ale ţării:

Ianuarie
  6. B: 16:52; CT: 16:42; IS: 16:36; SV: 16:39; MS: 16:50; SM: 16:52; AR: 17:04;
13. B: 17:00; CT: 16:50; IS: 16:44; SV: 16:48; MS: 16:59; SM: 17:01; AR: 17:12;
20. B: 17:08; CT: 16:59; IS: 16:54; SV: 16:58; MS: 17:08; SM: 17:11; AR: 17:21;
27. B: 17:18; CT: 17:08; IS: 17:04; SV: 17:08; MS: 17:18; SM: 17:21; AR: 17:31.

Februarie
  3. B: 17:28; CT: 17:18; IS: 17:15; SV: 17:19; MS: 17:29; SM: 17:32; AR: 17:42;
10. B: 17:38; CT: 17:28; IS: 17:26; SV: 17:30; MS: 17:39; SM: 17:43; AR: 17:52;
17. B: 17:47; CT: 17:38; IS: 17:37; SV: 17:41; MS: 17:50; SM: 17:55; AR: 18:02;
24. B: 17:57; CT: 17:47; IS: 17:47; SV: 17:52; MS: 18:00; SM: 18:05; AR: 18:13.

Martie
  3. B: 18:06; CT: 17:57; IS: 17:58; SV: 18:03; MS: 18:11; SM: 18:16; AR: 18:24;
10. B: 18:15; CT: 18:06; IS: 18:08; SV: 18:13; MS: 18:21; SM: 18:27; AR: 18:34;
17. B: 18:24; CT: 18:14; IS: 18:18; SV: 18:23: MS: 18:31; SM: 18:37; AR: 18:44;
24. B: 18:33; CT: 18:23; IS: 18:28; SV: 18:33; MS: 18:40; SM: 18:47; AR: 18:53;
31. B: 19:41; CT: 19:32; IS: 19:38; SV: 19:43; MS: 19:50; SM: 19:56; AR: 20:02.




