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Editura Păzitorul Adevărului vă pune la dispoziție cartea 
Mărturii pentru comunitate vol. 5, într-o ediție revizuită. 

Publicată pentru prima dată în volum complet în 1889, lucrarea de față 
conține mărturiile 31, 32 și 33, pe care Ellen White, inspirată de Duhul Sfânt, 

le-a dat bisericii advente într-o perioadă de aproximativ 10 ani, 
timp în care au început să funcționeze principalele instituții ale bisericii: 

școala, editura, sanatoriul. 
Mărturiile acestui volum evidențiază principalele caracteristici 

după care trebuie să se ghideze orice instituție creștină pentru ca ea 
să-și atingă obiectivul, subliniind responsabilitățile angajaților, 

ale pastorilor, precum și ale membrilor laici. 
Deși cartea a fost scrisă cu mulți ani în urmă, sfaturile conținute 
pe paginile ei sunt de actualitate, ele �ind la fel de valabile astăzi, 

ca și atunci când au fost scrise pentru prima dată. 
Vă recomandăm cu căldură să citiți cartea: 

Mărturii pentru comunitate, vol. 5. 

„Mărturii pentru
comunitate, vol. 5”

   

  Colegiul nostru
 
 

 
  
 
 

   

  
  

*) Apusul de soare a fost indicat folosind site-ul: www.astro-urseanu.ro/rasarit_soare_blank.html
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Cuvânt înainte

„Biserica lui Dumnezeu este agentul rânduit de Dumnezeu pentru salva-
rea oamenilor. Ea a fost organizată pentru slujire, şi misiunea ei este de a duce 
Evanghelia la lume. De la început scopul lui Dumnezeu a fost ca prin biserica 
Sa să fie reflectată spre lume plinătatea şi suficienţa Sa. Membrii bisericii, cei 
pe care El i-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată, trebuie să reflecte 
slava Sa.” — Istoria faptelor apostolilor, pg. 9 (engl.)(rom. cap. 1, „Scopul lui Dumnezeu 
pentru biserica Sa”).

Slava lui Dumnezeu—caracterul Său—a fost manifestată în plinătatea sa 
atunci când El l-a trimis pe singurul Său Fiu pentru a ne răscumpăra din bles-
temul păcatului. În aceasta s-a manifestat dragostea lui Dumnezeu pentru noi. 
Astăzi comunicarea acelei iubiri către o lume în neştiinţă a fost încredinţată 
bisericii. Prin membrii ei, cei care au primit mesajul salvării şi au fost trans-
formaţi de către el, lumea trebuie să primească o descoperire a caracterului 
iubitor al lui Dumnezeu. Însă pentru a putea comunica acea dragoste, trebuie 
mai întâi să o înţelegem. Această serie de lecţii se apleacă mai întâi asupra sco-
pului şi misiunii bisericii de-a lungul secolelor şi pune bazele pentru motivul 
evanghelizării, apoi ea analizează tema centrală a soliei evangheliei—Hristos 
şi El răstignit. „Atârnând pe cruce Hristos era Evanghelia. Astăzi noi avem o 
solie: ‚Iată Mielul lui Dumnezeu care îndepărtează păcatul lumii’ (Ioan 1:29 
engl.KJV). Nu îşi vor ţine membrii biserici ochii aţintiţi spre un Mântuitor răs-
tignit şi înviat, în care se centrează speranţele lor de viaţă veşnică? Aceasta este 
solia noastră, argumentul nostru, doctrina noastră, avertizarea noastră pentru 
cel nepocăit, încurajarea pentru cel întristat, speranţa pentru fiecare credincios. 
Dacă putem trezi un interes în minţile oamenilor, care îi va face să îşi fixeze 
privirea asupra lui Hristos, putem să ne dăm la o parte, şi să le cerem doar să 
continue să îşi fixeze ochii asupra Mielului lui Dumnezeu.” — Comentarii Biblice 
ale Noului Testament, cap.referitor la Galateni 6:14..

„Povara mesajului nostru trebuie să fie misiunea şi viaţa lui Isus Hristos. 
Să fim preocupaţi cu umilinţa, tăgăduirea de sine, blândeţea, şi smerenia lui 
Hristos, pentru ca inimile mândre şi egoiste să poată vedea diferenţa dintre ele 
însele şi Model, şi să poată fi umilite.”—The Review and Herald, 11 septembrie 1888. 

Rugăciunea noastră este ca aceste lecţii să vă inspire cu o dragoste care vă 
va constrânge să împărtăşiţi această solie întregii lumi.

                          
    Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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Sabat, 2 aprilie 2016

Darul Sabatului întâi  
pentru o capelă în Kolomyia,  

ucraina

Ucraina este o ţară în estul Europei, 
care se învecinează cu Rusia în nord-est, 
cu Belarus în nord-vest, Polonia şi Slova-
cia în vest, Ungaria, România şi Moldova 
în sud-vest, şi Marea Neagră şi Marea Azov 
respectiv în sud şi sud-est. Kolomyia este un 
oraş situat în regiunea Ivano-Frankivsk, un colţ 
foarte pitoresc al Ucrainei. Munţii frumoşi, văile de un 
verde luxuriant, râurile cu apă curată, şi izvoarele cu ape minerale naturale 
atrag turişti din întreaga Ucraină şi din ţările europene învecinate. 

Mişcarea de Reformă de aici a început în anii 1940. În diferite părţi ale 
acestei regiuni, credincioşii Mişcării de Reformă au mărturisit, prin cuvintele 
şi viaţa lor, lumina soliei îngerului al treilea. Astfel a fost lucrarea în timpul 
regimului comunist. În anii 1990, credincioşii din Kolomyia au început să orga-
nizeze întâlniri în Sabat în apartamentul unui frate care primise solia Reformei 
şi care l-a oferit cu drag lucrării lui Dumnezeu. În alte câteva oraşe şi sate s-au 
organizat pentru public programe de evanghelizare şi programe misionar-me-
dicale. Anii au trecut şi un mic grup de credincioşi din Kolomyia s-au rugat 
serios pentru reînviorare şi au primit răspuns la rugăciunile lor. Vizitatori noi 
au participat la întâlniri, şi în urmă cu câţiva ani două familii tinere împreună 
cu copiii lor s-au ataşat bisericii din acest oraş. Întâlnirile se ţin încă în acest 
apartament.

Acum fraţii se roagă pentru o capelă de închinare în Sabat şi pentru alte 
întâlniri. Credincioşii distribuie aici în mod regulat tratate şi continuă lucrarea 
de colportaj în oraşele şi satele din apropiere. Ca lucrători în via Domnului, ei 
sunt plini de voioşie şi entuziasm, şi speră că Domnul va aduce noi convertiţi. 
Fiecare membru al acestei biserici locale se roagă şi este dispus să se sacrifice 
pentru această cauză, însă nu este destul. Acesta este motivul pentru care ce-
rem fraţilor şi surorilor din întreaga lume să ne ajute. 

Este rugăciunea şi speranţa noastră ca Domnul să impresioneze inimile 
voastre pentru ca să oferiţi, vă rugăm, cu generozitate, pentru acest proiect, 
ca să putem avea în acest loc un monument pentru Dumnezeul cel viu. Vă 
mulţumim pentru rugăciunile şi sprijinul vostru, şi vă rugăm să vă amintiţi de 
lucrarea noastră de aici din Kolomyia.

Fraţii şi surorile voastre din Kolomyia
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   Lecţia 1 Sabat, 2 aprilie 2016

Biserica lui Dumnezeu 
 de-a lungul secolelor

„Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, ... Ascultaţi glasul Meu şi fa-
ceţi [cuvintele acestui legământ],  conform cu tot ce vă poruncesc: 
atunci veţi fi poporul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul vostru” (Ieremia 
11:3,4 engl.KJV). 

„Hristos are o biserică în fiecare secol.”— Comentarii Biblice [E.G.White] ale 
Noului Testament,vol. 6. pg. 1079 (engl), (rom.paragrafele referitoare la Rom.11:4-6).

Recomandare pentru studiu: Mărturii, vol. 3, pg. 428-433 (engl.) (rom. cap. 35,  
        „Autoritatea bisericii”).

Duminică 27 martie

1. BISERICA LUI DUMNEZEU—CEI CREDINCIOŞI
a.  Ce a avut Dumnezeu în fiecare secol, şi cum îi numeşte El? Fap-

tele Apostolilor 2:47; Ieremia 7:23; Romani 9:26. Care este dovada 
iubirii noastre pentru Dumnezeu? Ioan 14:15. 

„Dumnezeu are o biserică în fiecare generaţie. Ascultarea de poruncile lui 
Dumnezeu ne dă un drept la privilegiile bisericii acesteia... Dacă ne confor-
măm condiţiilor pe care le-a pus Dumnezeu, ne vom face sigură alegerea noas-
tră la mântuire. Ascultarea perfectă de poruncile Sale este dovada că Îl iubim 
pe Dumnezeu.”—The Review and Herald, 17 iulie 1900.

„De la început, suflete credincioase au constituit biserica de pe pământ. În 
fiecare secol Dumnezeu a avut străjerii Săi, care au dat o mărturie credincioa-
să generaţiei în care au trăit.”—Istoria faptelor apostolilor, pg. 11 (engl.) (rom. cap. 1, 
„Scopul lui Dumnezeu pentru biserica Sa”).

b.  Deşi biserica de pe pământ a părut întotdeauna imperfectă, cum 
o priveşte Dumnezeu? Exodul 19:5 (engl. „îmi veţi fi o comoară 
deosebită mai presus decât toate popoarele”); 1 Petru 2:9 (engl. 
„... o naţiune sfântă, un popor deosebit (aparte)”).

„Slabă şi plină de defecte, cum poate părea ea, biserica este obiectul asupra 
căruia Dumnezeu îşi revarsă într-un sens special consideraţia Sa supremă. Ea 
este scena harului Său, în care El se desfată să reveleze puterea Sa de a transfor-
ma inimi.”—Ibid., pg. 12 (engl.)(rom. cap. 1, „Scopul lui Dumnezeu pentru biserica Sa”).

Cătălin
Notă autoadezivă
Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi. (Faptele apostolilor 2:47)Ci iată porunca pe care le-am dat-o: „Ascultaţi glasul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veţi fi poporul Meu; umblaţi pe toate căile pe care vi le-am poruncit, ca să fiţi fericiţi.” (Ieremia 7:23)Şi acolo unde li se zicea: „Voi nu sunteţi poporul Meu”, vor fi numiţi fii ai Dumnezeului celui Viu.” (Romani 9:26)Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. (Ioan 14:15)

Cătălin
Notă autoadezivă
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; (Exodul 19:5)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; (1 Petru 2:9)
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Luni 28 martie

2. BISERICA LUI DUMNEZEU ÎNAINTE DE POTOP
a.  Între descendenţii lui Adam, cine a menţinut închinarea la ade-

văratul Dumnezeu? Geneza 4:25, 26.

„Lui Adam i-a fost dat un alt fiu, care să fie moştenitorul promisiunii ce-
reşti, moştenitorul dreptului spiritual de întâi născut. Numele Set, dat acestui 
fiu, însemna ‚dat’ sau ‚compensaţie;’ ‚pentru că’, a spus mama, ‚Dumnezeu 
mi-a dat o altă sămânţă în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain’ (Geneza 4:25). 
Set era de o statură mai nobilă decât Cain sau Abel, şi îi semăna lui Adam 
mai mult decât ceilalţi fii ai săi. El era o persoană demnă, călcând pe urmele 
lui Abel. Totuşi nu a moştenit mai multă bunătate naturală decât Cain. ... În 
timp ce Adam a fost creat fără păcat, după asemănarea lui Dumnezeu, Set, 
asemenea lui Cain, a moştenit natura căzută a părinţilor săi. Însă el a primit de 
asemenea cunoştinţa despre Mântuitorul şi instruire în neprihănire. Prin harul 
divin el L-a slujit şi onorat pe Dumnezeu; şi el a lucrat, la fel cum ar fi făcut 
Abel, dacă ar fi trăit, pentru a întoarce minţile oamenilor păcătoşi spre adora-
rea şi ascultarea de Creatorul lor...

Cei credincioşi se închinaseră lui Dumnezeu mai înainte; însă pe măsură 
ce numărul oamenilor a crescut, deosebirea dintre cele două clase a devenit 
mai însemnată. Era o mărturisire pe faţă a loialităţii faţă de Dumnezeu din par-
tea unora, la fel cum din partea celorlalţi era dispreţ şi neascultare.”—Patriarhi şi 
profeţi, pg. 80 (engl.)(rom. cap. 6, „Set şi Enoh”).

b.  Urmând exemplul lui Abel, ce speranţă nutreau descendenţii lui 
Set? Evrei 11:13, 16. Ce este adesea necesar pentru a păstra cre-
dinţa copiilor lui Dumnezeu? 2 Corinteni 6:17, 18. 

„Abel a dus o viaţă de păstor, locuind în corturi sau colibe, iar descendenţii 
lui Set au urmat acelaşi curs, socotindu-se ‚străini şi peregrini pe pământ,’ cău-
tând ‚o patrie mai bună, adică, una cerească’ (Evrei 11:13, 16).

Pentru un timp cele două clase au rămas separate. Rasa lui Cain, extin-
zându-se din locul primei lor aşezări, s-a răspândit în câmpiile şi văile în care 
locuiseră copiii lui Set; şi, aceştia din urmă, pentru a scăpa de influenţa lor 
contaminatoare, s-au retras în munţi, şi şi-au făcut acolo căminul lor. Atât timp 
cât a continuat această despărţire, ei au menţinut închinarea lui Dumnezeu în 
puritatea ei.”—Ibid., pg. 81 (engl.)(rom. cap. 6, „Set şi Enoh”).

Cătălin
Notă autoadezivă
Adam s-a împreunat iarăşi cu nevasta sa; ea a născut un fiu şi i-a pus numele Set; „căci”, a zis ea, „Dumnezeu mi-a dat o altă sămânţă în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain.” Lui Set i s-a născut şi lui un fiu şi i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme Numele Domnului. (Geneza 4:25-26)

Cătălin
Notă autoadezivă
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. (Evrei 11:13)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. (Evrei 11:16)De aceea: „Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul cel Atotputernic.” (2 Corinteni 6:17-18)
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Marţi 29 martie

3. BISERICA LUI DUMNEZEU DUPĂ POTOP
a.  Care dintre cei trei fii ai lui Noe a menţinut închinarea la adevă-

ratul Dumnezeu? Geneza 9:18-27. După ce idolatria a devenit 
din nou larg răspândită, cine a fost chemat să păstreze principiul 
adevăratei religii în linia genealogică a lui Sem? Geneza 12:1-3.

„După dispersarea de la Babel, idolatria a început din nou să devină aproa-
pe universală, şi Domnul a lăsat în cele din urmă pe călcătorii împietriţi ai legii 
Sale să îşi urmeze căile lor rele, în timp ce l-a ales pe Avraam, din descenden-
ţii lui Sem, şi l-a făcut păzitorul legii Sale pentru generaţiile viitoare. Avraam 
crescuse în mijlocul superstiţiei şi păgânismului. Chiar casa tatălui său, prin 
care se păstrase cunoştinţa despre Dumnezeu, se supunea influenţelor sedu-
cătoare care îi înconjurau, şi ei ‚slujeau altor dumnezei’ decât lui Iehova. Însă 
credinţa adevărată nu avea să se stingă. Dumnezeu a păstrat întotdeauna o 
rămăşiţă care să Îi slujească. Adam, Set, Enoh, Metusala, Noe, Sem, într-o suc-
cesiune neîntreruptă, păstraseră din secol în secol descoperirile preţioase ale 
voii Sale. Fiul lui Terah a devenit moştenitorul acestei încrederi sfinte. Idolatria 
îl ademenea din fiecare parte, dar în zadar. Credincios între cei necredincioşi, 
necorupt de apostazia predominantă, el a aderat cu statornicie la închinarea 
adevăratului Dumnezeu. ‚Domnul este aproape de toţi cei ce-L cheamă, lângă 
toţi cei ce-L cheamă cu toată inima’ (Psalmul 145:18). El a comunicat voia Sa 
lui Avraam şi i-a dat o cunoaştere clară a cerinţelor legii Sale şi a mântuirii care 
urma să fie îndeplinită prin Hristos.”—Patriarhi şi profeţi, pg. 125 (engl.) (rom. cap. 
11, „Chemarea lui Avraam”).

b.  Ce naţiune din linia genealogică a lui Avraam a devenit biserica 
lui Dumnezeu timp de multe secole până la venirea lui Isus Hris-
tos? Exodul 3:10; Deuteronom 7:6-8; 14:2; Faptele Apostolilor 7:38. 

„Dumnezeu a ales pe Israel să descopere oamenilor caracterul Său. El a 
dorit ca ei [n.tr. israeliţii] să fie fântâni de mântuire în lume. Lor le-au fost în-
credinţate oracolele cerului, descoperirea voii lui Dumnezeu. În zilele timpurii 
ale Israelului, naţiunile pământului pierduseră, prin practici corupte, cunoştin-
ţa de Dumnezeu... Totuşi, în mila Sa, Dumnezeu nu le-a curmat existenţa. El 
a intenţionat să le dea o ocazie de a se familiariza din nou cu El prin poporul 
Său ales.”—Istoria faptelor apostolilor, pg. 14 (engl.) (rom. cap. 1, „Scopul lui Dumnezeu 
cu biserica Sa”).
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Cătălin
Notă autoadezivă
Fiii lui Noe, care au ieşit din corabie, erau: Sem, Ham şi Iafet; Ham este tatăl lui Canaan. Aceştia au fost cei trei fii ai lui Noe, şi din ei s-au răspândit oameni peste tot pământul. Noe a început să fie lucrător de pământ şi a sădit o vie. A băut vin, s-a îmbătat şi s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său şi a spus celor doi fraţi ai lui afară. Atunci Sem şi Iafet au luat mantaua, au pus-o pe umeri, au mers de-a-ndărătelea şi au acoperit goliciunea tatălui lor; fiindcă feţele le erau întoarse înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor. Noe s-a trezit din ameţeala vinului şi a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai tânăr. Şi a zis: „Blestemat să fie Canaan! Să fie robul robilor fraţilor lui!” El a mai zis: „Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Sem, şi Canaan să fie robul lui! Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet, Iafet să locuiască în corturile lui Sem, şi Canaan să fie robul lor!” (Geneza 9:18-27)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. Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. 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. (Geneza 12:1-3)

Cătălin
Notă autoadezivă
Acum, vino, Eu te voi trimite la faraon, şi vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel.” (Exodul 3:10)Căci tu eşti un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău; Domnul Dumnezeul tău te-a ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pământului. Nu doar pentru că întreceţi la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi şi v-a ales, căci voi sunteţi cel mai mic dintre toate popoarele. Ci, pentru că Domnul vă iubeşte, pentru că a vrut să ţină jurământul pe care l-a făcut părinţilor voştri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna Lui puternică şi v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui faraon, împăratul Egiptului. (Deuteronomul 7:6-8)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 14:2)El este acela care, în adunarea israeliţilor din pustiu, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai şi cu părinţii noştri, a primit cuvinte vii, ca să ni le dea nouă. (Faptele apostolilor 7:38)
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Miercuri 30 martie

4.  BISERICA LUI DUMNEZEU ÎN NOUL  
 TESTAMENT
a.  Din cauza apostaziei şi a faptului că L-au respins pe Hristos, ce 

judecată a pronunţat Dumnezeu împotriva bisericii iudaice? 
Matei 21:42-45; 23:37, 38. 

„Prin necredinţă şi respingerea scopului cerului pentru ea, naţiunea lui Is-
rael îşi pierduse legătura cu Dumnezeu.”—Istoria faptelor apostolilor, pg. 377 (engl.) 
(rom. cap. 35, „Mântuirea pentru evrei”).

„Însă Israel ca naţiune se depărtase de Dumnezeu. Ramurile fireşti ale 
măslinului fuseseră rupte. Privind pentru ultima oară asupra interiorului tem-
plului, Isus a spus cu emoţie plină de tristeţe: ‚Iată că vi se lasă casa pustie’ 
(Matei 23:28)... Până aici El numise templul casa Tatălui Său; însă acum, când 
Fiul lui Dumnezeu urma să iasă dintre aceste ziduri, prezenţa lui Dumnezeu 
urma să fie retrasă pentru totdeauna din templul construit pentru slava Sa.”—
Hristos, Lumina lumii, pg. 620 (engl.) (rom. cap. 67, „Vaiuri pentru farisei”).

b.  Ce adevăr important putem învăţa din faptul că biserica iudaică 
a fost respinsă? 2 Cronici 15:2; Ieremia 18:7-10. 

„În Cuvântul lui Dumnezeu nu există nici o alegere necondiţionată—oda-
tă în har, totdeauna în har.” — Credinţa prin care trăiesc, pg. 157 (engl.) (rom. cap. 
pentru 31 mai).

„Promisiunile lui Dumnezeu sunt toate făcute în baza unor condiţii.”—
Credinţa şi faptele, pg. 47 (engl.) (rom. cap. 5, „Credinţa şi faptele”).

„Când o biserică se dovedeşte necredincioasă lucrării Domnului, oricare 
ar fi poziţia lor, oricât de înaltă şi sfântă chemarea lor, Domnul nu mai poate 
lucra cu ei. Alţii sunt aleşi atunci să poarte responsabilităţi importante.”—The 
Upward Look, pg. 131.
c. Ce biserică a fost ridicată în locul bisericii iudaice? 1 Petru 2:5-10; 

Romani 11:20-22; Faptele Apostolilor 11:26.

„Ca popor, evreii eşuaseră în îndeplinirea scopului lui Dumnezeu, şi via 
a fost luată de la ei. Privilegiile de care abuzaseră ei, lucrarea pe care o neglija-
seră, a fost încredinţată altora.”—Parabolele Domnului, pg. 296 (engl.) (rom. cap. 23, 
„Via Domnului”).

Cătălin
Notă autoadezivă
Isus le-a zis: „N-aţi citit niciodată în Scripturi că: „Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru şi este minunat în ochii noştri”? De aceea, vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea; iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera.” După ce au auzit pildele Lui, preoţii cei mai de seamă şi fariseii au înţeles că Isus vorbeşte despre ei (Matei 21:42-45)Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut! Iată că vi se lasă casa pustie; (Matei 23:37-38)

Cătălin
Notă autoadezivă
şi Azaria s-a dus înaintea lui Asa şi i-a zis: „Ascultaţi-mă, Asa şi tot Iuda şi Beniamin! Domnul este cu voi când sunteţi cu El; dacă-L căutaţi, Îl veţi găsi; iar dacă-L părăsiţi, şi El vă va părăsi. (2 Cronici 15:2)Deodată zic despre un neam, despre o împărăţie, că-l voi smulge, că-l voi surpa şi că-l voi nimici; dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci şi Mie Îmi pare rău de răul pe care Îmi pusesem în gând să i-l fac. Tot aşa însă deodată zic despre un neam, sau despre o împărăţie, că-l voi zidi sau că-l voi sădi. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea Mea şi n-ascultă glasul Meu, atunci Îmi pare rău şi de binele pe care aveam de gând să i-l fac. (Ieremia 18:7-10)

Cătălin
Notă autoadezivă
Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. Căci este scris în Scriptură: „Iată că pun în Sion o Piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; şi cine se încrede în El nu va fi dat de ruşine.” Cinstea aceasta este, dar, pentru voi care aţi crezut! Dar pentru cei necredincioşi, „Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului”, şi „o Piatră de poticnire şi o Stâncă de cădere”. Ei se lovesc de ea, pentru că n-au crezut Cuvântul, şi la aceasta sunt rânduiţi. 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; pe voi, care odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare. (1 Petru 2:5-10)Adevărat: au fost tăiate din pricina necredinţei lor, şi tu stai în picioare prin credinţă: nu te îngâmfa, dar, ci teme-te! Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu ramurile fireşti, nu te va cruţa nici pe tine. Uită-te, dar, la bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu: asprime faţă de cei ce au căzut, şi bunătate faţă de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta; altminteri, vei fi tăiat şi tu. (Romani 11:20-22)şi, când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia. (Faptele apostolilor 11:26)
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5. PĂGÂNISMUL A CORUPT BISERICA
a.  După moartea apostolilor, ce eveniment trist a experimentat bi-

serica declarată creştină? 2 Tesaloniceni 2:3-8.

„Acest compromis între păgânism şi creştinism a avut ca rezultat dezvol-
tarea ‚omului fărădelegii’ prezis în profeţie ca împotrivindu-se lui Dumnezeu 
şi înălţându-se împotriva Lui. Acel sistem uriaş de religie falsă este o capodo-
peră a puterii lui Satan—un monument al eforturilor lui de a se aşeza pe tron 
pentru a guverna pământul conform voinţei sale.”—Marea Luptă, pg. 50 (engl.)
(rom. cap. 3, „O epocă de întuneric spiritual”).

b.  Cum a avut Satan succes în coruperea bisericii? Iacov 4:4; 1 Ioan 
2:15; Amos 3:3. 

„Marele vrăjmaş a încercat acum din nou să câştige prin şiretlic ceea ce nu 
reuşise să îşi asigure prin forţă. Persecuţia a încetat, şi în locul acesteia au fost 
aranjate momelile periculoase ale prosperităţii vremelnice şi onoarei lumeşti. 
Idolatrii... au pretins că îl acceptă pe Isus ca Fiu al lui Dumnezeu ..., însă nu 
aveau nici o convingere despre păcat şi nu simţeau nici o nevoie de căinţă sau 
de o schimbare a inimii...

Majoritatea creştinilor au consimţit în cele din urmă să coboare standardul 
lor, şi s-a format o unire între creştinism şi păgânism... Doctrine nesănătoase, 
ritualuri superstiţioase, şi ceremonii idolatre au fost incorporate în credinţa 
şi închinarea lor. În măsura în care urmaşii lui Hristos s-au unit cu idolatrii, 
religia creştină a devenit coruptă, şi biserica şi-a pierdut puritatea şi puterea 
ei.”—Ibid., pg. 42, 43 (engl.)(rom. cap. 2, „Persecuţia în primele secole”).

Vineri 1 aprilie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Dintr-o perspectivă biblică, din ce este compusă biserica lui Dum-

nezeu pe pământ?
2. Deşi, atât Set cât şi Cain, aveau naturi păcătoase, ce l-a făcut pe Set 

să fie diferit?
3. Cum a fost credinţa lui Avraam o binecuvântare pentru cei din jurul lui?
4. Cum este biserica organizată a lui Dumnezeu în pericol de a-şi pier-

de legătura cu El?
5.  Cum ar fi putut biserica să evite apostazia şi corupţia?

Cătălin
Notă autoadezivă
Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, când eram încă la voi? Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei. Şi atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale. (2 Tesaloniceni 2:3-8)

Cătălin
Notă autoadezivă
Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu. (Iacov 4:4)Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. (1 Ioan 2:15)Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiţi? (Amos 3:3)
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  Lecţia 2 Sabat, 9 aprilie 2016

Biserica lui Dumnezeu în ultimele zile
„Şi balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămăşiţa 

seminţiei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui 
Isus Hristos” (Apocalipsa 12:17).

„Deşi Legea lui Dumnezeu va fi făcută fără valoare aproape în 
mod universal în lume, va exista o rămăşiţă de neprihăniţi care vor fi 
ascultători de cerinţele lui Dumnezeu.”—The Signs of the Times, 22 aprilie 
1889. 

Recomandare pentru studiu: Mărturii pentru predicatori, pg. 45-62 (engl.) (rom.  
        cap. 1, subcap. „O biserică vie”- „Scrisoarea”)

Duminică 3 aprilie

1. BISERICA DIN TIMPUL REFORMEI
a.  Cum priveşte Dumnezeu unirea creştinismului cu păgânismul? 

Exodul 20:4,5; Ezechiel 23:37. 

„Relaţia strânsă şi sfântă dintre Dumnezeu şi poporul Său este reprezen-
tată prin imaginea căsătoriei. Idolatria fiind adulter spiritual, neplăcerea lui 
Dumnezeu faţă de aceasta este în mod adecvat numită gelozie.”—Patriarhi şi 
profeţi, pg. 306 (engl.) (rom. cap. 27, „Legea dată lui Israel”).

b. Când conducerea bisericii apostate nu s-a căit (Apocalipsa 2:21), 
ce principiu au urmat membrii credincioşi? 2 Corinteni 6:17; 
Luca 6:22.

„Când reformatorii au predicat cuvântul lui Dumnezeu, ei nu aveau gân-
dul de a se separa de bisericile întemeiate; însă conducătorii religioşi nu do-
reau să tolereze lumina, şi cei care au purtat-o au fost siliţi să caute alte persoa-
ne, care tânjeau după adevăr.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 232 (engl.) (rom. cap. 23, 
„Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat”).

„După un lung conflict sever, cei credincioşi, puţini la număr, s-au decis să 
rupă orice legătură cu biserica apostată, dacă aceasta refuza să se elibereze de 
falsitate şi idolatrie. Ei au văzut că despărţirea era o necesitate absolută, dacă 
doreau să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu.”—Marea luptă, pg. 45 (engl.) (rom. 
cap. 2, „Persecuţia din primele secole”).

Cătălin
Notă autoadezivă
Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, (Exodul 20:4-5)Ele s-au dedat la preacurvie, şi pe mâinile lor este sânge: au preacurvit cu idolii lor; şi copiii pe care Mi-i născuseră i-au trecut prin foc, în cinstea lor, ca să-i mănânce! (Ezechiel 23:37)

Cătălin
Notă autoadezivă
I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei! (Apocalipsa 2:21)De aceea: „Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi. (2 Corinteni 6:17)Ferice de voi, când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî şi vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului! (Luca 6:22)
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Luni 4 aprilie

2. BISERICA DIN TIMPUL REFORMEI (CONTINUARE)
a.  Cum a tratat biserica apostată pe reformatorii care au refuzat să 

îi susţină practicile corupte? Apocalipsa 12:13, 15. Pentru cât 
timp a continuat acest tratament? Versetele 6, 14. 

„În secolul al şaselea papalitatea ajunsese puternic consolidată. Sediul pu-
terii ei era stabilit în oraşul imperial şi episcopul Romei a fost declarat cap 
peste întreaga biserică. Păgânismul cedase locul papalităţii. Balaurul dăduse 
fiarei ‚puterea lui, scaunul lui de domnie şi mare autoritate’ (Apocalipsa 13:2). 
Atunci au început cei 1260 de ani de asuprire papală prezisă în profeţiile din 
Daniel şi Apocalipsa. Daniel 7:25; Apocalipsa 13:5-7. Creştinii au fost siliţi să 
aleagă între a renunţa la integritatea lor şi a accepta ceremoniile şi închinarea 
papală, sau să-şi petreacă vieaţa în închisori sau a suferi moartea pe bancul 
de tortură, pe eşafod sau sub toporul călăului. Atunci s-au împlinit cuvintele 
lui Isus: ‚Veţi fi daţi în mâinile lor până şi de părinţii, fraţii, rudele şi prietenii 
voştri; şi vor omorî pe mulţi dintre voi. Veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui 
Meu.’ (Luca 21:16, 17).  Persecuţia s-a deschis asupra celor credincioşi cu o furie 
chiar mai mare decât înainte, şi lumea a devenit un vast câmp de luptă. Timp 
de sute de ani, biserica lui Hristos a găsit refugiu în izolare şi obscuritate.”—
Marea luptă, pg. 54, 55 (engl.) (rom. cap. 3, „O epocă de întuneric spiritual”).

b.  Cum a supravieţuit adevărata biserică a lui Dumnezeu persecu-
ţiilor din Evul Întunecat? Apocalipsa 12:16. Ce efect au aseme-
nea încercări asupra credincioşilor? Romani 5:3, 4. 

„Catolicii au continuat să aducă protestanţilor acuzaţiile de erezie şi de sepa-
rare intenţionată de adevărata biserică. Însă aceste acuzaţii se aplică mai degrabă 
lor. Ei sunt cei care au coborât stindardul lui Hristos şi care s-au depărtat de 
‚credinţa care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna’ (Iuda 3).”—Ibid., pg. 51.

„În decursul secolelor de întuneric şi apostazie au fost valdenzii care au 
tăgăduit supremaţia Romei, care au respins închinarea la icoane ca idolatrie, şi 
care au ţinut adevăratul Sabat. Sub cele mai aprige furtuni ale împotrivirii, ei 
şi-au menţinut credinţa...

În spatele fortăreţelor semeţe ale munţilor—refugiul celor persecutaţi şi 
asupriţi în toate veacurile—valdenzii au găsit o ascunzătoare. Aici lumina 
adevărului a fost menţinută arzând în mijlocul întunericului Evului Mediu. 
Aici, timp de o mie de ani, martorii pentru adevăr şi-au menţinut vechea 
credinţă.”—Ibid., pg. 65, 66 (engl.) (rom. cap. 4, „Valdenzii”).

Cătălin
Notă autoadezivă
Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. (Apocalipsa 12:13)Atunci şarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca s-o ia râul. (Apocalipsa 12:15)Şi femeia a fugit în pustiu, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o mie două sute şaizeci de zile. (Apocalipsa 12:6)Şi cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii, ca să zboare cu ele în pustiu, în locul ei unde este hrănită o vreme, vremuri şi jumătatea unei vremi, departe de faţa şarpelui. (Apocalipsa 12:14)

Cătălin
Notă autoadezivă
Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul şi-a deschis gura şi a înghiţit râul pe care-l aruncase balaurul din gură. (Apocalipsa 12:16)Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, (Romani 5:3)răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea. (Romani 5:4)
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Marţi 5 aprilie

3. BISERICA REFORMEI DEVINE BABILON
a.  Ce a spus Isus că se va întâmpla cu perioada de persecutare a 

bisericii Reformei şi de ce? Matei 24:21, 22.

„Persecutarea bisericii nu a continuat de-a lungul întregii perioade de 1260 
de ani. Dumnezeu în mila Sa pentru poporul Său a scurtat timpul încercării ei 
de foc... Prin influenţa Reformei persecuţia s-a încheiat înainte de 1798.”—Ma-
rea luptă, pg. 266, 267. (engl.) (rom. cap. 15, „Biblia şi revoluţia franceză”).

b.  Ce profeţie a început să fie împlinită după încheierea Evului În-
tunecat, şi ce eveniment din cer, care avea legătură cu predicarea 
evangheliei, a fost anunţat? Apocalipsa 14:6,7.

„O mare trezire religioasă sub proclamarea apropiatei reveniri a lui Hris-
tos este prezisă în profeţia soliei primului înger din Apocalipsa 14. Un înger 
este văzut zburând ‚prin mijlocul cerului, având Evanghelia veşnică pe care să 
o vestească tuturor celor ce locuiesc pe pământ.’ ... ‚Cu o voce tare’ el proclamă 
solia: ‚Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă; căci a sosit ceasul judecăţii Lui: 
şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor’ 
(Versetele 6, 7).”—Ibid., pg. 355 (engl.) (rom. cap. 20, „O mare trezire religioasă”).
c. Cum a răspuns biserica Reformei la prima solie îngerească, şi 

cum a afectat aceasta poziţia ei în faţa lui Dumnezeu? Apocalip-
sa 14:8.

„Când bisericile au dispreţuit sfatul lui Dumnezeu, respingând solia ad-
ventă, Domnul le-a respins. Primul înger a fost urmat de al doilea, care pro-
clama: ‚A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, pentru că a făcut toate 
naţiunile să bea din vinul mâniei curviei ei’ (Apocalipsa 14:8). Acest mesaj a 
fost înţeles de adventişti ca un anunţ despre decăderea morală a bisericilor, ca 
urmare a respingerii primei solii. Proclamarea ‚A căzut Babilonul’ a fost dată 
în vara anului 1844, şi ca urmare, cam cincizeci de mii de persoane s-au retras 
din aceste biserici.”—The Spirit of Prophecy, vol. 4, pg. 232.

Cătălin
Notă autoadezivă
Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi. Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate. (Matei 24:21-22)

Cătălin
Notă autoadezivă
Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. 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!” (Apocalipsa 14:6-7)

Cătălin
Notă autoadezivă
Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!” (Apocalipsa 14:8)
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Miercuri 6 aprilie

4. BISERICA RĂMĂŞIŢEI
a.  După căderea bisericilor protestante, ce biserică a ridicat Dum-

nezeu pentru a îndeplini o lucrare specială de restaurare? Isaia 
58:8-14.

„[Isaia 61:4; 58:12 citat.]  Profetul descrie aici un popor care, într-un timp 
de îndepărtare generală de adevăr şi neprihănire, încearcă să restaureze prin-
cipiile care sunt la temelia împărăţiei lui Dumnezeu. Ei sunt reparatori ai unei 
spărturi care a fost făcută în Legea lui Dumnezeu—zidul care a fost pus în 
jurul celor aleşi ai Săi pentru protecţia lor, iar ascultarea de principiile ei de 
dreptate, adevăr şi puritate trebuie să fie siguranţa lor perpetuă.”—Profeţi şi regi, 
pg. 677, 678 (engl.) (rom. cap. 57, „Reforma”).

„[Isaia 58:12 citat]. Profetul se referă aici la spărtura făcută în legea lui 
Dumnezeu prin desfiinţarea Sabatului poruncii a patra. Acest precept a fost 
distrus de omul fărădelegii; şi lumea pretins creştină a acceptat o zi care a fost 
pusă în locul Sabatului sfinţit de Domnul. Vom fi noi din numărul celor care 
repară spărtura făcută în legea lui Dumnezeu? Sau vom fi din numărul celor 
care primesc semnul fiarei, respectând instituţia omenească în locul celei divi-
ne, hrănind astfel copilul papalităţii?”—The Signs of the Times, 28 februarie 1878.

b.  Ce profeţie din cartea Apocalipsei reprezintă o paralelă la Isaia 
58:8-14? Apocalipsa 14:9-12.

„Dumnezeu a chemat biserica Sa din ziua de astăzi, la fel cum a chemat pe 
Israelul din vechime, să stea ca o lumină pe pământ. Prin marea pană a adevă-
rului, soliile primului, celui de-al doilea şi celui de-al treilea înger, El i-a separat 
de biserici şi de lume pentru a-i aduce într-o relaţie de apropiere sfântă cu El. El 
i-a făcut depozitarii legii Sale şi le-a încredinţat marile adevăruri ale profeţiei 
pentru acest timp. Asemenea oracolelor sfinte încredinţate Israelului din vechi-
me, acestea sunt o datorie sacră încredinţată pentru a fi comunicată lumii. Cei 
trei îngeri din Apocalipsa 14 reprezintă poporul care acceptă lumina soliilor lui 
Dumnezeu şi merg ca agenţi ai Săi... Nici unui lucru nu trebuie să i se permită 
să împiedice această lucrare. Ea este lucrarea de cea mai mare importanţă pen-
tru acest timp; ea trebuie să aibă o influenţă la fel de vastă ca veşnicia. Iubirea 
pe care a manifestat-o Isus  pentru sufletele oamenilor în jertfa pe care a făcut-o 
pentru mântuirea lor, îi va mâna pe toţi urmaşii Săi.”—Mărturii, vol. 5, pg. 455, 
456 (engl.)(rom. cap. 52, „Biserica, Lumina lumii”).

Cătălin
Notă autoadezivă
Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava Domnului te va însoţi. Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: „Iată-Mă!” Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime, şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare! Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit „Dregător de spărturi”, „Cel ce drege drumurile şi face ţara cu putinţă de locuit”. Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-L vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul, şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov; căci gura Domnului a vorbit.” (Isaia 58:8-14)

Cătălin
Notă autoadezivă
Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. 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! Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” (Apocalipsa 14:9-12)
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Joi 7 aprilie

5. TRĂSĂTURI DISTINCTIVE ALE BISERICII RĂMĂŞIŢEI
a.  Cum îi numeşte Biblia pe cei care îndeplinesc lucrarea de resta-

urare profeţită, şi care predică soliile celor trei îngeri? Apocalip-
sa 12:17 (partea din mijloc).

„În timpul sfârşitului fiecare instituţie divină trebuie să fie restaurată. 
Spărtura făcută în lege la timpul când Sabatul a fost schimbat de către om, 
trebuie să fie reparată. Poporul rămăşiţei lui Dumnezeu, stând înaintea lumii 
ca reformatori, trebuie să arate că legea lui Dumnezeu este temelia tuturor re-
formelor durabile şi că Sabatul poruncii a patra trebuie să stea ca memorial al 
creaţiunii, o aducere-aminte constantă despre puterea lui Dumnezeu. În linii 
clare, distincte, ei trebuie să prezinte necesitatea ascultării de toate preceptele 
Decalogului. Constrânşi de iubirea lui Hristos, ei trebuie să coopereze cu El în 
reconstruirea locurilor dărâmate. Ei trebuie să fie reparatori ai spărturii, cei ce 
restaurează cărările şi fac ţara cu putinţă de locuit.”—Profeţi şi regi, pg. 678 (engl.) 
(rom. cap. 57, „Reforma”).

b.  Care sunt cele mai importante două caracteristici distinctive ale 
poporului rămăşiţei lui Dumnezeu în aceste ultime zile? Apoca-
lipsa 12:17 (ultima parte).

„[Apocalipsa 12:17 citat.] Această profeţie indică în mod clar faptul că bise-
rica rămăşiţei Îl va recunoaşte pe Dumnezeu în legea Sa şi va avea darul profe-
tic. Ascultarea de legea lui Dumnezeu şi spiritul profeţiei au distins întotdeau-
na adevăratul popor al lui Dumnezeu, şi testul se dă de obicei pe manifestări 
contemporane.”—Loma Linda Messages, pg. 33. 

Vineri  8 aprilie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Chiar fiind creştini, cum putem să ne facem vinovaţi de adulter spiritual?
2. Când este greşit, şi când este drept să te desparţi de biserica organi-

zată a lui Dumnezeu?
3. În timpul Evului Întunecat, cine s-a despărţit de adevărata biserică? 

Explicaţi răspunsul dumneavoastră.
4. Explicaţi ce înseamnă să fii reparator al spărturii din legea lui Dumnezeu. 
5.  Numiţi câteva dintre semnele distinctive ale bisericii rămăşiţei din 

ultimele zile.

Cătălin
Notă autoadezivă
.... s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, .... (Apocalipsa 12:17)

Cătălin
Notă autoadezivă
... care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos. (Apocalipsa 12:17)
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    Lecţia 3 Sabat, 16 aprilie 2016

Scopul lui Dumnezeu pentru biserica Sa
„Să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei 

taine... Ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască 
azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, 
după planul veşnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru” 
(Efeseni 3:9-11).

„Biserica este depozitara bogăţiilor harului lui Hristos; şi prin bi-
serică se va manifesta în cele din urmă... descoperirea finală şi deplină 
a iubirii lui Dumnezeu.”—Istoria faptelor apostolilor, pg. 9 (engl.) (rom. cap. 1, 
„Scopul lui Dumnezeu pentru biserica Sa”).

Recomandare pentru studiu: Istoria faptelor apostolilor, pg. 9-16 (engl.) (rom. cap. 1,  
       „Scopul lui Dumnezeu pentru biserica Sa”).

Duminică 10 aprilie

1. CREAT DUPĂ CHIPUL LUI DUMNEZEU
a.  Ce a spus Dumnezeu referitor la crearea omenirii, şi cui i-a spus 

El acest lucru? Geneza 1:26, 27.

„După ce a fost creat pământul, şi animalele de pe el, Tatăl şi Fiul şi-au în-
deplinit scopul, pe care îl plănuiseră înainte de căderea lui Satan, de a face om 
după asemănarea lor. Ei lucraseră împreună la crearea pământului şi a fiecărei 
vietăţi de pe el. Şi acum Dumnezeu i-a spus Fiului Său, ‚Să facem om după 
chipul nostru’ (Geneza 1:26).”—Lift Him Up, pg. 47.

b.  Ce înseamnă să fii creat după chipul lui Dumnezeu?  
Eclesiastul 7:29.

„Dumnezeu l-a făcut pe om drept; El i-a dat trăsături nobile de caracter, 
fără predispoziţie spre rău. El l-a înzestrat cu puteri intelectuale înalte.”—Patri-
arhi şi profeţi, pg. 49 (engl.) (rom. cap. 2., „Creaţiunea”).

„Afecţiunile [omului] erau pure; apetitul şi pasiunile sale erau sub contro-
lul raţiunii.”—Ibid., pg. 45 (engl.) (rom. cap. 2, „Creaţiunea”).

Cătălin
Notă autoadezivă
Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. (Geneza 1:26-27)

Cătălin
Notă autoadezivă
Numai iată ce am găsit: că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe şiretenii. (Eclesiastul 7:29)
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Luni 11 aprilie

2. SLAVA LUI DUMNEZEU
a.  Pentru ce scop a creat Dumnezeu omenirea? Isaia 43:7.

„Mai presus de toate ordinele inferioare de existenţă, Dumnezeu a in-
tenţionat ca omul, lucrarea de încoronare a creaţiunii Sale, să exprime gân-
dul Său şi să reveleze gloria Sa. Însă omul nu trebuie să se înalţe pe sine ca 
Dumnezeu.”—Mărturii, vol. 8, pg. 264 (engl.)(rom. cap. 43, „Un Dumnezeu personal 
a creat omul”).

„Când Adam a ieşit din mâna Creatorului Său, el purta, în natura sa fizi-
că, mentală şi spirituală, o asemănare cu Creatorul Său. ‚Dumnezeu l-a creat 
pe om după chipul Său’ (Geneza 1:27), şi scopul Său a fost ca omul să reflecte 
chipul Său cu atât mai deplin, cu cât trăia mai mult—să reflecte mai amplu 
slava Creatorului.”—Educaţia, pg. 15 (engl.) (rom. cap. 1, „Sursa şi scopul adevăra-
tei educaţii”).
b.  Cum a definit inspiraţia slava lui Dumnezeu? Exodul 33:18, 19; 

34:5-7.

„Slava lui Dumnezeu este caracterul Său. În timp ce Moise era pe munte, 
mijlocind serios pe lângă Dumnezeu, El s-a rugat: ‚Te rog, arată-mi slava Ta.’ 
Ca răspuns, Dumnezeu a spus: ‚Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumu-
seţea Mea şi voi chema Numele Domnului înaintea Ta; ‚Eu Mă îndur de cine 
vreau să Mă îndur şi am milă de cine vreau să am milă’ (Exodul 33:18, 19).

„Slava lui Dumnezeu—caracterul Său—a fost apoi descoperit: [Exodul 
34:6, 7 citat].”—The Signs of the Times, 3 septembrie 1902. 

c. Din ce se formează caracterul nostru? Isaia 55:7-9; Eclesiastul 8:5; 
2 Corinteni 10:5.

„Dacă gândurile sunt greşite, sentimentele vor fi greşite, şi gândurile şi 
sentimentele combinate formează caracterul moral. Când hotărăşti, creştin fi-
ind, că nu ţi se cere să îţi controlezi gândurile şi sentimentele, eşti adus sub 
influenţa îngerilor răi şi inviţi prezenţa şi controlul lor.”—Mărturii, vol. 5, pg. 310 
(engl.) (rom. cap. 33, „Caracterul păcătos al murmurării”).

„Nu uitaţi niciodată că gândurile realizează acţiuni. Acţiuni repetate for-
mează obiceiuri, şi obiceiurile formează caracterul.”—The Upward Look, pg. 89.

Cătălin
Notă autoadezivă
pe toţi cei ce poartă Numele Meu şi pe care i-am făcut spre slava Mea, pe care i-am întocmit şi i-am alcătuit.” – (Isaia 43:7)

Cătălin
Notă autoadezivă
Moise a zis: „Arată-mi slava Ta!” Domnul a răspuns: „Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea Mea şi voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur şi am milă de cine vreau să am milă!” (Exodul 33:18-19)Domnul S-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el şi a rostit Numele Domnului. Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam!” (Exodul 34:5-7)

Cătălin
Notă autoadezivă
Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu oboseşte iertând.” „Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. 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. (Isaia 55:7-9)Pe cine păzeşte porunca, nu-l atinge nicio nenorocire, dar inima înţeleptului cunoaşte şi vremea şi judecata. (Eclesiastul 8:5)Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. (2 Corinteni 10:5)
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Marţi 12 aprilie

3. SCOPUL LUI DUMNEZEU ZĂDĂRNICIT
a.  Referitor la ce punct i-a ispitit şarpele pe primii noştri părinţi şi 

i-a adus sub stăpânirea păcatului? Geneza 3:3-6

„Una dintre cele mai puternice ispite pe care le are de înfruntat omul este 
cea legată de apetit...

De la prima ocazie când omenirea a cedat în faţa apetitului, ea a devenit 
din ce în ce mai îngăduitoare de sine, până când sănătatea a fost sacrificată pe 
altarul poftei. Locuitorii lumii antediluviene erau necumpătaţi în mâncare şi 
băutură. Ei consumau alimente cu carne, deşi la acel moment Dumnezeu nu le 
dăduse permisiunea de a mânca hrană ce provenea de la animale. Ei au mâncat 
şi au băut până ce îngăduirea apetitului lor depravat nu a cunoscut nici o limi-
tă, şi au devenit atât de corupţi încât Dumnezeu nu a putut să îi mai suporte. 
Paharul nelegiuirii lor era plin, şi El a curăţat pământul de poluarea sa morală 
printr-un potop.”—Sfaturi pentru sănătate, pg. 108, 109 (engl.) (cap. 50, „Relaţia dintre 
dietă, moralitate şi sănătate”).

b.  Cât succes a avut Satan în încercarea de a-i face pe oameni să pă-
cătuiască? Geneza 6:5; Romani 3:10-12, 18. Care era scopul său?

„Scopul lui Satan era de a crea o separare veşnică între Dumnezeu şi 
om.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 25 (engl.) (rom. cap. 1, „Dumnezeu cu noi”).

„Omul a fost iniţial înzestrat cu puteri nobile şi o minte bine echilibrată. 
Fiinţa sa era perfectă şi în armonie cu Dumnezeu. Gândurile sale erau pure, 
scopurile sale sfinte. Însă prin neascultare, puterile sale au fost pervertite, şi 
egoismul a luat locul iubirii. Natura sa a devenit atât de slăbită prin călcarea 
legii, încât era imposibil pentru el, în propria sa putere, să se împotrivească 
puterii răului. El a fost făcut de către Satan rob, şi ar fi rămas pentru totdeauna 
aşa, dacă Dumnezeu nu s-ar fi interpus în mod special. A fost scopul ispititoru-
lui să zădărnicească planul lui Dumnezeu în creaţiune, şi să umple pământul 
cu necaz şi pustiire. Şi el urma să indice spre toate aceste rele ca fiind rezultatul 
lucrării lui Dumnezeu de a-l crea pe om.”—Calea către Hristos, pg. 17 (engl.) (rom. 
cap. 2, „Nevoia păcătosului de Hristos”).

„Prin păcat asemănarea divină a fost redusă şi aproape ştearsă cu totul. 
Puterile fizice ale omului au fost slăbite, capacităţile sale mentale au fost îm-
puţinate, viziunea sa spirituală a devenit neclară. El devenise supus morţii.”—
Educaţia, pg. 15 (rom. cap. 1, „Sursa şi scopul adevăratei educaţii”).

Cătălin
Notă autoadezivă
Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: „Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.” Atunci şarpele a zis femeii: „Hotărât, că nu veţi muri, dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.” Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el. (Geneza 3:3-6)

Cătălin
Notă autoadezivă
Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. (Geneza 6:5)după cum este scris: „Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. (Romani 3:10-12)frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor.” (Romani 3:18)



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 201618

Miercuri 13 aprilie

4. RESTAURÂND CHIPUL PIERDUT
a.  După ce Satan a avut succes în a distruge chipul lui Dumnezeu 

din omenire, ce plan a fost imediat pus în aplicare? Geneza 3:15.

„Satan i-a condus pe oameni la păcat, şi planul de răscumpărare a fost pus 
în aplicare. Timp de patru mii de ani, Hristos a lucrat pentru înălţarea omului, 
şi Satan pentru ruina şi degradarea lui.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 759 (engl.) 
(rom. cap. 79, „S-a sfârşit”).

„[Geneza 3:15 citat.] Aici era prima promisiune despre un Mântuitor care 
urma să stea pe câmpul de bătălie pentru a contesta puterea lui Satan şi a birui 
împotriva lui.”—Solii alese, vol. 2, pg. 106 (engl.) (rom. cap. „Soliile celor trei îngeri în 
cadrul lor mai larg”).

b.  Ce scop a intenţionat Dumnezeu să realizeze prin planul de 
mântuire? Romani 8:29; 2 Corinteni 3:18.

„Omenirea nu a fost lăsată fără speranţă. Prin infinită dragoste şi milă fu-
sese făcut planul de mântuire şi a fost acordată o viaţă de probă. A restaura în 
om chipul Creatorului său, a-l aduce înapoi la perfecţiunea în care a fost creat, 
a promova dezvoltarea trupului, a minţii, a sufletului, a realiza scopul divin 
în crearea omului—aceasta urma să fie lucrarea de răscumpărare. Acesta este 
scopul educaţiei, marele obiectiv al vieţii.”—Educaţia, pg. 15, 16 (engl.) (rom. cap. 
1, „Sursa şi scopul adevăratei educaţii”).

c. Care dintre cele trei persoane ale Dumnezeirii a venit în această 
lume pentru a restaura în fiinţele umane chipul lui Dumnezeu? 
Ioan 1:18; Luca 19:10.

„Satan jubila că reuşise să degradeze chipul lui Dumnezeu în omenire. 
Atunci Isus a venit să restaureze în om chipul Creatorului său. Nimeni în afară 
de Hristos nu poate modela din nou caracterul care a fost ruinat de păcat. El 
a venit să alunge demonii care controlaseră voinţa. El a venit să ne înalţe din 
praf, să remodeleze caracterul deformat, făcându-l după modelul caracterului 
Său divin, şi să îl înfrumuseţeze cu slava Sa proprie.”—Harul uimitor al lui Dum-
nezeu, pg. 11 (engl.) (rom. cap. „La timpul stabilit de Dumnezeu”).

„Deşi chipul moral al lui Dumnezeu a fost aproape şters de păcatul lui 
Adam, prin meritele şi puterea lui Isus el poate fi reînnoit. Omul poate sta cu 
chipul moral al lui Dumnezeu în caracterul său; pentru că Isus i-l va da.”—
Ibid., pg. 246 (engl.) (rom. cap. „După chipul lui Dumnezeu”).

Cătălin
Notă autoadezivă
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)

Cătălin
Notă autoadezivă
Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi. (Romani 8:29)Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. (2 Corinteni 3:18)

Cătălin
Notă autoadezivă
Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.” (Ioan 1:18)Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” (Luca 19:10)
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Joi 14 aprilie

5. MANIFESTAREA FINALĂ A CARACTERULUI LUI  
 DUMNEZEU
a.  Care este ultimul scop al lui Dumnezeu pentru biserica Sa?  

Efeseni 3:8-11.

„De la început a fost planul lui Dumnezeu ca prin biserica Sa să se reflecte 
către lume plinătatea şi suficienţa Sa. Membrii bisericii... trebuie să prezinte 
slava Sa.”—Istoria faptelor apostolilor, pg. 9 (engl.) (rom. cap. 1, „Scopul lui Dumnezeu 
pentru biserica Sa”).

b.  Care trebuie să fie starea bisericii lui Dumnezeu pentru a reflecta 
plinătatea şi chipul Său înaintea lumii? Efeseni 5:27; Ioan 13:34, 35. 
Ce se va întâmpla odată ce se ajunge la această stare? Marcu 4:29.

„Acum, când Marele nostru Preot face ispăşire pentru noi, ar trebui să că-
utăm să fim desăvârşiţi în Hristos. Mântuitorul nostru nu a putut fi făcut să 
cedeze puterii ispitei nici măcar printr-un gând. Satan găseşte în inimile ome-
neşti câte un punct unde poate să prindă teren; vreo dorinţă păcătoasă este 
nutrită, prin intermediul căreia ispitele sale îşi manifestă puterea. Însă Hristos 
a spus despre Sine Însuşi: ‚Vine Stăpânitorul lumii acesteia, dar nu are nimic în 
Mine’ (Ioan 14:30) ... Aceasta este starea în care trebuie să fie găsiţi cei care vor 
sta în timpul de strâmtorare.”—Marea luptă, pg. 623 (engl.) (rom. cap. 39, „Timpul 
de strâmtorare”).

„Hristos aşteaptă cu o dorinţă arzătoare să Se manifeste în cei care compun 
biserica Sa. Când caracterul lui Hristos va fi în mod desăvârşit reprodus în po-
porul Său, atunci El va veni să îi pretindă ca ai Săi.”—Parabolele Domnului, pg. 69 
(engl.) (rom. cap. 3, „Întâi un fir verde, apoi spic”).

Vineri 15 aprilie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. A creat Dumnezeu Tatăl totul singur? Explicaţi.
2. Care a fost natura lui Adam când a fost creat, şi ce era el capabil să 

îşi formeze?
3. Cum a reuşit Satan să zădărnicească planul pe care l-a avut Dumne-

zeu în crearea omenirii?
4. Care este obiectivul principal al planului de mântuire?
5.  Care este motivul pentru care Isus nu a revenit încă?

Cătălin
Notă autoadezivă
Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile; pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veşnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru. (Efeseni 3:8-11)

Cătălin
Notă autoadezivă
ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană. (Efeseni 5:27)Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” (Ioan 13:34-35)şi când este copt rodul, pune îndată secera în el, pentru că a venit secerişul.” (Marcu 4:29)
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Sabat, 23 aprilie 2016
Dar pentru lucrarea medicală de la Sanatoriul Eden, Breaza

Iubiţi fraţi în Domnul Hristos din întreaga ţară, vă salutăm cu 1 Tesaloniceni 5:23.
„Lucrarea de sanatoriu este unul dintre cele mai pline de succes mijloace de 

evanghelizare a tuturor categoriilor de oameni. Sanatoriile noastre sunt mâna 
dreaptă a Evangheliei, deschizând drumuri prin care vestea bună a vindecării 
prin Hristos poate fi dată omenirii aflate în suferinţă. În aceste instituţii bolnavii 
pot fi învăţaţi cum să-şi încredinţeze cazurile în mâinile Marelui Medic, care va 
coopera cu eforturile lor serioase de recâştigare a sănătăţii, aducându-le vinde-
care sufletească, nu numai vindecare fizică.” — Sfaturi pentru sănătate, pg. 328.

„Nu ne dăm seama cu ce nelinişte vin pacienţii la sanatoriu, toţi dorind aju-
tor, dar unii păstrând o undă de îndoială şi de neîncredere, în timp ce alţii sunt 
mai încrezători că vor fi alinaţi… Acei care vin la acest spital vin pentru că au 
nevoie de ajutor şi astfel, indiferent de poziţia lor socială, recunosc faptul că nu se 
pot ajuta pe ei înşişi.” — Sfaturi pentru  sănătate, pg. 333.

Lucrarea misionară din sanatorii reprezintă în zilele noastre cel mai eficient 
mijloc de a avea acces la inimile oamenilor. Pacienţii vin aici cu probleme de 
sănătate şi majoritatea sunt sensibilizaţi de cuvântul adevărului rostit în cadrul 
serviciilor divine. În perioada celor două săptămâni de internare ei au posibilita-
tea să participe, împreună cu personalul nostru la orele de rugăciune şi de laudă, 
să cunoască credinţa noastră, dar şi să descopere religia practică, aşa cum, prin 
harul lui Dumnezeu, reuşesc să le-o prezinte angajaţii instituţiei.   

Am vrea să valorificăm aceste ocazii şi să păstrăm deschisă permanent uşa 
pentru vestirea soliei de la Eden, dar ştim că toate domeniile de activitate se con-
fruntă în ultimii ani cu o criză fără precedent. 

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor celor în suferinţă şi ale căror suflete au 
nevoie urgentă de a-L cunoaşte pe Isus, Marele Medic, s-a încercat anul acesta o 
scădere a preţurilor de tratament, deşi costul zilnic de internare cu toate serviciile 
incluse era deja sub preţul altor instituţii de spitalizare din ţara noastră. Cu toate 
acestea, cheltuielile pentru asigurarea confortului şi tratarea pacienţilor sunt din 
ce în ce mai ridicate în condiţiile în care în ultimii 6 ani preţul energiei electrice a 
crescut cu 7 %,  cel al gazelor naturale cu 33 %, cel al combustibilului cu 59 %, iar 
alte ultilităţi (apă, canalizare, salubritate) ajungând la creşteri de până  la 120 %.

Experienţele minunate pe care le au cu Dumnezeu în fiecare serie de trata-
mente la patul pacientului a motivat de mai multe ori personalul care lucrează în 
instituţie să ofere o parte din din salariul lor (şi aşa destul de mic) sub formă de 
donaţii sau împrumut pentru ca instituţia să nu rămână restantă la plata facturi-
lor.  Cu toate acestea, experienţa lor cu Dumnezeu le-a oferit satisfacţii deosebite.

  Iubiţi fraţi, astăzi avem ocazia să fim conlucrători cu Dumnezeu şi cu cei 
care lucrează la centrul de sănătate Eden. Putem, prin darurile noastre, să spriji-
nim lucrarea misionar medicală a acestei instituţii. 

Fie ca Domnul să binecuvânteze pe toţi cei care au pe inimă şi doresc să spri-
jine această importantă lucrare. 1 Tesaloniceni 5:25-28.

Fraţii voştri din Comitetul de Conducere al Uniunii Române
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  Lecţia 4 Sabat, 23 aprilie 2016

Misiunea Bisericii
„Şi [Isus] le-a zis [ucenicilor]: Mergeţi în toată lumea şi propovă-

duiţi Evanghelia la orice făptură” (Marcu 16:15).
„Biserica este agentul desemnat de Dumnezeu pentru mântuirea 

oamenilor. Ea a fost organizată pentru slujire, şi misiunea ei este de a 
duce Evanghelia la lume.”—Istoria faptelor apostolilor, pg. 9 (engl.) (rom. 
cap. „Scopul lui Dumnezeu pentru biserica Sa”).
Recomandare pentru studiu: Christian Service, pg. 7-29.

Duminică 17 aprilie

1. MISIUNEA BISERICII
a.  Ce mare misiune a fost dată bisericii, pentru a cărei realizare era 

necesară o organizare temeinică? Matei 28:18-20.

„Misiunea bisericii lui Hristos este de a salva păcătoşii care pier. Ea este 
aceea de a face cunoscută oamenilor dragostea lui Dumnezeu şi de a-i câştiga 
la Hristos prin eficienţa acelei dragoste. Adevărul pentru acest timp trebuie să 
fie dus în părţile întunecate ale pământului, şi această lucrare ar putea să încea-
pă acasă.”—Mărturii, vol. 3, pg. 381 (engl.) (rom. cap. 33, „Zecimi şi daruri”).

b.  Care au fost primii paşi pe care i-a făcut Hristos pentru organi-
zarea bisericii Sale din Noul Testament? Marcu 3:13, 14. Ce pas 
suplimentar legat de organizarea bisericii a fost făcut de apos-
toli pentru înaintarea Evangheliei? Faptele Apostolilor 6:1-6.

„La hirotonirea celor doisprezece a fost făcut primul pas pentru organiza-
rea bisericii care, după plecarea lui Hristos, trebuia să continue lucrarea Sa pe 
pământ...

Prin aceşti agenţi slabi, prin cuvântul şi Spiritul Său, [Maiestatea cerului] 
doreşte să aşeze mântuirea la îndemâna tuturor.”—Istoria faptelor apostolilor, pg. 
18 (engl.) (rom. cap. 2, „Instruirea celor doisprezece”).

Cătălin
Notă autoadezivă
Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28:18-20)

Cătălin
Notă autoadezivă
În urmă, Isus S-a suit pe munte; a chemat la El pe cine a vrut, şi ei au venit la El. A rânduit dintre ei doisprezece, ca să-i aibă cu Sine şi să-i trimită să propovăduiască. (Marcu 3:13-14)În zilele acelea, când s-a înmulţit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau greceşte cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărţirea ajutoarelor de toate zilele. Cei doisprezece au adunat mulţimea ucenicilor şi au zis: „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului.” Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena şi pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor, care, după ce s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei. (Faptele apostolilor 6:1-6)
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Luni 18 aprilie

2. MISIUNEA ÎI INCLUDE PE TOŢI CREDINCIOŞII
a.  Care au fost cele două ocazii când a fost dată misiunea de a duce 

Evanghelia? Marcu 16:14, 15; Matei 28:16-20; 1 Corinteni 15:6.  
Ce lecţie putem învăţa din această acţiune?

„Misiunea fusese dată ucenicilor când Hristos S-a întâlnit cu ei în camera de 
sus; însă acum trebuia dată la un număr mai mare de persoane. La întâlnirea de 
pe munte în Galilea, s-au strâns toţi credincioşii care au putut fi convocaţi. Înain-
te de a muri, Hristos Însuşi numise timpul şi locul acestei întâlniri...

Aceasta a fost singura întrevedere pe care a avut-o Isus cu un grup mare de 
credincioşi după învierea Sa. El a venit şi le-a vorbit, spunând: ‚Toată puterea 
îmi este dată în cer şi pe pământ’ (Matei 28:18)...

Îmbrăcat cu autoritate fără margini, El a dat ucenicilor misiunea Sa: ‚Mer-
geţi şi învăţaţi toate neamurile’ (versetul 19).”—Hristos, Lumina lumii, pg. 818, 819 
(engl.) (rom. cap. 86, „Mergeţi şi învăţaţi toate neamurile”).

„Însărcinarea dată ucenicilor de Mântuitorul include pe toţi credincioşii. 
Ea îi include pe toţi cei ce cred până la sfârşitul timpului. Este o greşeală fatală 
aceea de a presupune că lucrarea salvării de suflete depinde doar de predica-
torul hirotonit.... Toţi cei care primesc viaţa lui Hristos sunt rânduiţi să lucreze 
pentru salvarea semenilor lor. Pentru această lucrare a fost întemeiată biserica, 
şi toţi cei care iau asupra lor legămintele ei sfinte sunt prin aceasta legaţi prin 
legământ să fie conlucrători cu Hristos.”—Ibid., pg. 822 (engl.) (rom. cap. 86, „Mer-
geţi şi învăţaţi toate neamurile”).

b.  Unde trebuia să îşi înceapă ucenicii lucrarea de predicare, con-
form instrucţiunilor lui Hristos? Luca 24:47. Cum credeţi că se 
aplică aceasta la noi?

„Ucenicii trebuia să înceapă lucrarea lor de acolo unde se aflau. Cel mai greu 
şi mai nepromiţător câmp nu trebuia ocolit. La fel, fiecare din lucrătorii lui Hris-
tos trebuie să înceapă de unde se află. În propriile noastre familii pot fi suflete 
ce flămânzesc după simpatie, care mor din lipsă de pâinea vieţii. Se pot găsi 
aici copii care trebuie să fie educaţi pentru Hristos. Sunt păgâni chiar la uşile 
noastre. Să ne îndeplinim cu credincioşie lucrarea care este cel mai aproape de 
noi. Atunci lăsaţi ca eforturile noastre să se extindă atât de departe, cât conduce 
mâna lui Dumnezeu. Lucrarea multora poate părea restricţionată de circumstan-
ţe; însă, oriunde se află, dacă este îndeplinită cu credincioşie şi conştiinciozitate, 
ea se va resimţi până în cele mai îndepărtate părţi ale pământului.”—Ibid., pg. 822 
(engl.) (rom. cap. 86, „Mergeţi şi învăţaţi toate neamurile”).

Cătălin
Notă autoadezivă
În sfârşit, S-a arătat celor unsprezece, când şedeau la masă; şi i-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-L văzuseră înviat. Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. (Marcu 16:14-15)Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, pe muntele unde le poruncise Isus să meargă. Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28:16-20)După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit. (1 Corinteni 15:6)

Cătălin
Notă autoadezivă
Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. (Luca 24:47)
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Marţi 19 aprilie

3. AJUNGÂND LA TOATE CLASELE DE OAMENI
a. De unde ştim că Isus nu favorizează anumite persoane? Romani 

2:11; Matei 5:45; 1 Ioan 2:2.

„Hristos nu a recunoscut nici o distincţie de naţionalitate, sau rang, sau crez. 
Cărturarii şi fariseii doreau să beneficieze pe plan local şi naţional de darurile 
cerului şi să excludă restul familiei lui Dumnezeu din lume. Însă Hristos a venit 
să dărâme orice zid de despărţire. El a venit pentru a arăta că darul Său de milă 
şi iubire este la fel de nelimitat ca aerul, lumina, sau ploaia care împrospătează 
pământul.”—Pe urmele Marelui Medic, pg. 25 (engl.) (rom. cap. 1, „Exemplul nostru”).

b.  Cum ne-a arătat Isus, prin precept şi exemplu, că Evanghelia tre-
buie să fie propovăduită la clasele de jos, la cei săraci, bolnavi şi 
izolaţi? Ioan 4:5-9; Matei 9:10-13; 10:7, 8.

„La masa vameşilor [Hristos] şedea ca un oaspete onorat, prin simpatia şi 
amabilitatea Sa socială arătând că recunoaşte demnitatea omenirii; şi oamenii 
tânjeau să devină demni de încrederea Sa...

Deşi era evreu, Isus se amesteca fără sfială cu samaritenii, trecând cu vede-
rea obiceiurile fariseice ale naţiunii Sale. În ciuda prejudecăţilor lor, El accepta 
ospitalitatea acestui popor dispreţuit. El dormea cu ei sub acoperişurile lor, 
mânca la mesele lor—consumând hrana pregătită şi servită de mâinile lor—
vorbea pe străzile lor, şi îi trata cu cea mai gingaşă amabilitate şi curtoazie.”—
Ibid., pg. 26 (engl.) (rom. cap. 1, „Exemplul nostru”).

c. De unde ştim că Isus a slujit şi clasei de mijloc şi clasei înalte? 
Ioan 3:1-3; Matei 8:5-10; Luca 19:1-5.

„Hristos predica săracilor Evanghelia, dar El nu îşi mărginea eforturile la 
această clasă. El a lucrat pentru toţi cei care doreau să asculte Cuvântul Său—
nu doar pentru vameşi şi cei marginalizaţi, ci şi pentru fariseul bogat şi educat, 
pentru nobilul iudeu, pentru sutaşul, şi pentru conducătorul roman. Acesta 
este genul de lucrare care am înţeles întotdeauna că trebuie făcută.”—Evan-
ghelizarea, pg. 549 (engl.) (rom. secţiunea 16, cap. „Avertismente cu privire la o lucrare 
echilibrată”).

Cătălin
Notă autoadezivă
Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului. (Romani 2:11)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. (Matei 5:45)El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. (1 Ioan 2:2)

Cătălin
Notă autoadezivă
a ajuns lângă o cetate din ţinutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care-l dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Isus, ostenit de călătorie, şedea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al şaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. „Dă-Mi să beau”, i-a zis Isus. Căci ucenicii Lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteană I-a zis: „Cum Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteană?” – Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. – (Ioan 4:5-9)Pe când şedea Isus la masă, în casă, iată că au venit o mulţime de vameşi şi păcătoşi şi au şezut la masă cu El şi cu ucenicii Lui. Fariseii au văzut lucrul acesta şi au zis ucenicilor Lui: „Pentru ce mănâncă Învăţătorul vostru cu vameşii şi cu păcătoşii?” Isus i-a auzit şi le-a zis: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfă!” Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.” (Matei 9:10-13)Şi pe drum, propovăduiţi şi ziceţi: „Împărăţia cerurilor este aproape!” Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţaţi pe leproşi, scoateţi afară dracii. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi. (Matei 10:7-8)

Cătălin
Notă autoadezivă
Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al iudeilor. Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 3:1-3)Pe când intra Isus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, care-L ruga şi-I zicea: „Doamne, robul meu zace în casă slăbănog şi se chinuie cumplit.” Isus i-a zis: „Am să vin şi să-l tămăduiesc.” „Doamne”, a răspuns sutaşul, „nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu; ci zi numai un cuvânt, şi robul meu va fi tămăduit. Căci şi eu sunt om sub stăpânire; 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.” Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a mirat şi a zis celor ce veneau după El: „Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credinţă aşa de mare. (Matei 8:5-10)Isus a intrat în Ierihon şi trecea prin cetate. Şi un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameşilor, căuta să vadă care este Isus; dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte şi s-a suit într-un dud ca să-L vadă; pentru că pe drumul acela avea să treacă. Isus, când a ajuns la locul acela, Şi-a ridicat ochii în sus şi i-a zis: „Zachee, dă-te jos degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.” (Luca 19:1-5)
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Miercuri 20 aprilie

4. CONDIŢII PRELIMINARE PENTRU VENIREA LUI  
 iSuS
a.  Ce lucrare a bisericii trebuie să fie încheiată înainte să vină sfârşi-

tul? Matei 24:14; Apocalipsa 14:6, 7. La ce „sfârşit” se face aici refe-
rire şi cu ce eveniment glorios este acesta în legătură? Matei 24:3.

„În profeţie [Apocalipsa 14:6, 7] această avertizare despre judecată, cu so-
liile care sunt în legătură cu ea, este urmată de venirea Fiului omului pe norii 
cerului. Proclamarea judecăţii este un anunţ că cea de-a doua venire a lui Hris-
tos este iminentă. Şi această proclamare se numeşte Evanghelia veşnică. Astfel 
predicarea despre a doua venire a lui Hristos, anunţul despre apropierea ei, 
este arătat ca fiind parte a soliei Evangheliei.”—Parabolele Domnului, pg. 227, 228 
(engl.) (rom. cap. 18, „La drumuri şi la garduri”).

b.  Cui i-a fost dată lucrarea de prezentare a ultimei solii de milă 
către lume? Apocalipsa 3:14. 

„Într-un sens special adventiştii de ziua a şaptea au fost aşezaţi în lume ca 
străjeri şi purtători ai luminii. Lor le-a fost încredinţată ultima solie de aver-
tizare pentru o lume care piere. Asupra lor străluceşte lumină minunată din 
Cuvântul lui Dumnezeu. Lor le-a fost dată o lucrare de cea mai mare impor-
tanţă—proclamarea primei, celei de-a doua şi celei de-a treia solii îngereşti. 
Nu există nicio lucrare de o importanţă la fel de mare. Ei nu trebuie să permită 
niciunui alt lucru să le absoarbă atenţia.”—Mărturii, vol. 9, pg. 19 (engl.) (rom. cap. 
2, „Chemaţi să fim martori”).

c. Care trebuie să fie astăzi dorinţa arzătoare a inimii bisericii ră-
măşiţei lui Dumnezeu, care va aduce la îndeplinire această lu-
crare? Psalmii 119:125-127.

„Aici sunt prezentate caracteristicile acelora care vor fi reformatori, care 
vor purta stindardul soliei celui de-al treilea înger, cei care se angajează prin 
legământ ca popor păzitor al poruncilor lui Dumnezeu, şi care Îl onorează pe 
Dumnezeu şi sunt în mod serios angajaţi, în faţa întregului Univers, să reclă-
dească vechile dărâmături. Cine este Cel care îi numeşte ‚dregători de spărturi’, 
‚cei ce dreg drumurile şi fac ţara cu putinţă de locuit’? Dumnezeu. Numele lor 
sunt înregistrate în cer ca reformatori, restauratori, ca cei ce ridică temeliile 
pentru multe generaţii.”—Comentarii Biblice [E.G.White] ale Vechiului Testament, vol. 4, 
pg. 1151 (engl.) (rom. cap. referitor la Isaia 58).

Cătălin
Notă autoadezivă
Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul. (Matei 24:14)Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. 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!” (Apocalipsa 14:6-7)El a şezut jos pe Muntele Măslinilor. Şi ucenicii Lui au venit la El la o parte şi I-au zis: „Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?” (Matei 24:3)

Cătălin
Notă autoadezivă
Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: „Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu: (Apocalipsa 3:14)

Cătălin
Notă autoadezivă
Eu sunt robul Tău; dă-mi pricepere, ca să cunosc învăţăturile Tale. Este vremea ca Domnul să lucreze: căci ei calcă Legea Ta. De aceea, eu iubesc poruncile Tale mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul curat: (Psalmi 119:125-127)



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 2016 25

Joi 21 aprilie

5. NEVOIA DE A FI ÎNZESTRAT CU PUTERE  
 PENTRU A ÎNCHEIA LUCRAREA
a.  Ce a realizat biserica primară din primul secol, şi cum au fost 

credincioşii făcuţi în stare să realizeze această lucrare? Romani 
10:18; Coloseni 1:23; Faptele Apostolilor 1:8.

b.  În timp ce încercăm să evanghelizăm lumea astăzi, când popula-
ţia ei este de 7 miliarde de locuitori, ce ar trebui să ne amintim 
noi, ca reformatori? Zaharia 4:6; Luca 18:27; 1 Samuel 14:6. 

„Tăria omenească este slăbiciune, înţelepciunea omenească este nebunie. 
Succesul nostru nu depinde de talentele noastre sau de cultura noastră, ci de 
legătura noastră vie cu Dumnezeu.”—Mărturii, vol. 5, pg. 158 (engl.) (rom. cap. 14, 
„Puterea adevărului”).

c. Ce trebuie să experimenteze membrii bisericii înainte de a fi capa-
bili să predice cu succes Evanghelia în faţa lumii? Faptele Aposto-
lilor 3:19, 20. Atunci pentru ce trebuie să se roage ei? Zaharia 10:1.

„Marea lucrare a Evangheliei nu trebuie să se încheie cu o manifestare mai 
mică a puterii lui Dumnezeu decât cea care s-a manifestat la începutul ei. Pro-
feţiile care au fost împlinite la revărsarea ploii timpurii la începutul lucrării 
Evangheliei se vor împlini din nou prin ploaia târzie la încheierea ei.”—Marea 
luptă, pg. 611, 612 (engl.) (rom. cap. 38, „Ultima avertizare”).

Vineri 22 aprilie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Ce misiune a dat Hristos bisericii Sale organizate de pe pământ?
2. A fost misiunea de a predica Evanghelia dată doar predicatorilor 

hirotoniţi?
3. În ce lucrare vor fi angajaţi adevăraţii adventişti de ziua a şaptea astăzi?
4. Prin ce putere a fost îndeplinită cu succes lucrarea lui Dumnezeu 

pe pământ?
5.  Ce lucrare importantă trebuie să faci pentru a te pregăti pentru în-

viorare?

Cătălin
Notă autoadezivă
Dar eu întreb: „N-au auzit ei?” Ba da; căci „glasul lor a răsunat prin tot pământul, şi cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii.” (Romani 10:18)negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi de la nădejdea Evangheliei pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer şi al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. (Coloseni 1:23)Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” (Faptele apostolilor 1:8)

Cătălin
Notă autoadezivă
Atunci el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis: „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel: „Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu – zice Domnul oştirilor! (Zaharia 4:6)Isus a răspuns: „Ce este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu.” (Luca 18:27)Ionatan a zis tânărului care-i purta armele: „Vino, şi să pătrundem până la straja acestor netăiaţi împrejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi, căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr ca şi printr-un mare număr.” (1 Samuel 14:6)

Cătălin
Notă autoadezivă
Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, (Faptele apostolilor 3:19-20)Cereţi de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară! Domnul scoate fulgerele şi vă trimite o ploaie îmbelşugată pentru toată verdeaţa de pe câmp. (Zaharia 10:1)
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   Lecţia 5  Sabat, 30 aprilie 2016

Scopul evanghelizării
„Mergeţi, de aceea, şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezân-

du-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt” (Matei 28:19, 
engl. traducerea ASV).

„Predicatorii care lucrează în oraşele mari şi mici pentru a prezenta 
adevărul nu trebuie să se simtă satisfăcuţi, nici să nu simtă că lucrarea 
lor este încheiată, până când cei care au acceptat teoria adevărului nu 
realizează cu adevărat efectul puterii ei sfinţitoare şi sunt cu adevărat 
convertiţi la Dumnezeu.”—Mărturii, vol. 4, pg. 317 (engl.) (rom. cap. 27, „Un 
mesaj către predicatori”).

Recomandare pentru studiu: Evanghelizarea, pg. 15-24.

Duminică  24 aprilie

1. MISIUNEA LUI HRISTOS
a.  Care a fost misiunea lui Hristos când a venit în această lume? 

Luca 19:10.

„Păcătoşii au fost ţinta specială a misiunii lui Hristos—păcătoşii din fiecare 
rasă şi climat... Toţi îi sunt dragi.”—In Heavenly Places, pg. 329.

b.  Ce jertfă a făcut Hristos pentru a-Şi îndeplini misiunea? Evrei 2:9.

„Îngerii privesc cu reverenţă şi uimire asupra misiunii lui Hristos pentru 
lume. Ei sunt uimiţi de dragostea care L-a determinat să Se ofere pe Sine însuşi 
ca jertfă pentru păcatele oamenilor.”—Slujitorii evangheliei, pg. 497 (engl.) (rom. cap. 
„Să veghem unii asupra altora”).

c. La ce ramură a misiunii lui Hristos trebuie să ia parte biserica 
Sa? Luca 4:18.

„Misiunea lui Hristos a fost de a-i vindeca pe cei bolnavi, de a-i încuraja pe 
cei lipsiţi de speranţă, de a-i vindeca pe cei cu inima zdrobită. Această lucrare 
de restaurare trebuie să fie condusă între cei suferinzi şi nevoiaşi ai omeni-
rii.”—Lucrarea de binefacere, pg. 71 (engl.) (rom. cap. 9, „Tipuri de lucrare în evangheli-
zarea vecinilor”).

Cătălin
Notă autoadezivă
Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” (Luca 19:10)

Cătălin
Notă autoadezivă
Dar pe Acela care a fost făcut „pentru puţină vreme mai prejos decât îngerii”, adică pe Isus, Îl vedem „încununat cu slavă şi cu cinste” din pricina morţii pe care a suferit-o; pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi. (Evrei 2:9)

Cătălin
Notă autoadezivă
„Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi (Luca 4:18)
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Luni  25 aprilie

2. SCOPUL PREDICĂRII
a.  Care este esenţa Evangheliei? 1 Corinteni 15:1-4.

„Atârnând pe cruce Hristos era Evanghelia. Acum avem o solie: ‚Priviţi 
Mielul lui Dumnezeu care îndepărtează păcatele lumii’ (Ioan 1:29). Nu îşi vor 
menţine membrii bisericii ochii aţintiţi asupra unui Mântuitor răstignit şi învi-
at, în care sunt centrate toate speranţele lor de viaţă veşnică? Aceasta este solia 
noastră, argumentul nostru, doctrina noastră, avertizarea noastră pentru cel 
necăit, încurajarea noastră pentru cel întristat, speranţa noastră pentru fiecare 
credincios.”—Comentarii Biblice [E.G..White] ale Noului Testament, vol. 6, pg. 1113 (engl.) 
(rom. cap. referitor la Galateni 6).

„Solia îngerului al treilea cheamă la prezentarea Sabatului poruncii a pa-
tra... însă marele Centru de atracţie, Isus Hristos, nu trebuie lăsat în afara soliei 
îngerului al treilea.”—The Review and Herald, 20 martie 1894.
b.  Care este adevăratul obiectiv al predicării Evangheliei la toate 

naţiunile? Luca 1:77; Faptele Apostolilor 2:21. 

„În sine, predicarea nu are nici o putere naturală de a reînnoi inima, şi 
totuşi acesta este obiectivul predicării. Influenţa divină care însoţeşte cu-
vântul este cea care aduce sufletele în căinţă la piciorul crucii.”—Ibid., 4 
septembrie 1888.

„Primul şi cel mai important obiectiv al Evangheliei şi a tot ce ţine de ea 
este de a încerca să salveze ceea ce e pierdut. Slujirea evangheliei... trebuie să 
întindă omului o mână de ajutor oriunde este nevoie de aceasta. Ea trebuie să 
slujească celor bolnavi şi care suferă fizic, precum şi sufletului bolnav de pă-
cat.”—Ibid., 29 octombrie 1914.

c. Ce promisiune aparţine acelora care cred adevărul, şi ce se va 
întâmpla cu cei care o resping? Marcu 16:16; Ioan 3:18-20.

„Hristos nu spune că toată lumea va fi convertită, ci că ‚această Evanghelie 
a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tu-
turor naţiunilor; şi atunci va veni sfârşitul’ (Matei 24:14).”—Hristos, Lumina lumii, 
pg. 633 (engl.) (rom. cap. 69, „Pe muntele Măslinilor”).

Cătălin
Notă autoadezivă
Vă fac cunoscut, fraţilor, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut. V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat, şi a înviat a treia zi, după Scripturi; (1 Corinteni 15:1-4)

Cătălin
Notă autoadezivă
şi să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui; (Luca 1:77)Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” (Faptele apostolilor 2:21)

Cătălin
Notă autoadezivă
Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit. (Marcu 16:16)Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. 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. Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. (Ioan 3:18-20)
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Marţi 26 aprilie

3. SEMNIFICAŢIA BOTEZULUI
a.  Ce acţiune ar trebui întreprinsă de cei care cred în Hristos? 

Marcu 16:16 (prima parte). Care este semnificaţia botezului? 
Romani 6:3-6.

„Botezul este o rânduială sacră şi importantă, şi ar trebui să existe o înţe-
legere temeinică a semnificaţiei sale. El simbolizează căinţa pentru păcat, şi 
intrarea într-o viaţă nouă în Isus Hristos.”—Îndrumarea copilului, pg. 499 (engl.) 
(rom. cap. 76, „Pregătirea pentru biserică”).

„Hristos a făcut din botez simbolul intrării în împărăţia Sa spirituală. El a 
făcut din acesta o condiţie clară căreia trebuie să i se conformeze toţi cei care 
doresc să fie recunoscuţi sub autoritatea Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt...

Botezul este o foarte solemnă renunţare la lume. Cei care sunt botezaţi în 
întreitul nume al Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt, chiar la începutul vieţii lor 
creştine, declară public că au părăsit slujirea lui Satan şi au devenit membri ai 
familiei regale a Regelui ceresc. Ei au ascultat de porunca: ‚Ieşiţi din mijlocul 
lor, şi despărţiţi-vă de ei, ...şi nu vă atingeţi de ce este necurat.’ Şi faţă de ei se 
împlineşte promisiunea: ‚Eu vă voi primi, şi vă voi fi Tată, iar voi veţi fi fiii şi 
fiicele Mele, spune Cel Atotputernic’ (2 Corinteni 6:17, 18).”—Mărturii, vol. 6, pg. 
91 (engl.) (rom. cap. 8, „Botezul”).

b.  Ce nume a fost dat ucenicilor lui Hristos în Antiohia, şi de ce? 
Faptele Apostolilor 11:26. 

„În Antiohia au fost ucenicii numiţi pentru prima dată creştini. Numele 
le-a fost dat pentru că Hristos era tema principală a predicării lor, a învăţăturii 
şi a conversaţiei lor. În mod continuu ei rememorau momentele care avuseseră 
loc în timpul slujirii Sale pământeşti, când ucenicii Săi erau binecuvântaţi cu 
prezenţa Sa personală. Neobosiţi ei zăboveau asupra învăţăturilor şi a minuni-
lor Sale de vindecare. Cu buze tremurânde şi ochii în lacrimi ei vorbeau despre 
agonia Sa în grădină, despre trădarea, judecarea şi executarea Sa, despre înde-
lunga răbdare şi umilinţa cu care suferise El insultele şi tortura aduse asupra 
Sa de vrăjmaşii Săi, şi mila dumnezeiască cu care Se rugase pentru cei care Îl 
persecutau. Învierea şi înălţarea Sa, precum şi lucrarea Sa în cer ca Mijlocitor 
pentru omul căzut, erau subiecte asupra cărora se bucurau să zăbovească.”—
Istoria faptelor apostolilor, pg. 157 (engl.) (rom. cap. 16, „Solia evangheliei în Antiohia”).

Cătălin
Notă autoadezivă
Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; ... (Marcu 16:16)Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. 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. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; (Romani 6:3-6)

Cătălin
Notă autoadezivă
şi, când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia. (Faptele apostolilor 11:26)
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Miercuri  27 aprilie

4. UCENICI CONVERTIŢI
a.  Ce relaţie umană este folosită pentru a ilustra relaţia dintre Hris-

tos şi ucenicii Săi? 2 Corinteni 11:2; Efeseni 5:22-25.

„În Biblie, caracterul sacru şi durabil al relaţiei care există între Hristos şi 
biserica Sa sunt reprezentate prin legătura de căsătorie. Domnul a unit poporul 
Său cu Sine printr-un legământ solemn, El promiţând să fie Dumnezeul lor, iar 
ei angajându-se să fie ai Săi şi numai ai Săi.”—Marea luptă, pg. 381 (engl.) (rom. 
cap. 21, „O avertizare respinsă”).

b.  Cum descrie Biblia viaţa unui ucenic botezat al lui Hristos, şi de 
ce? 2 Corinteni 5:17; 1 Ioan 5:1, 4. 

„Vechea natură, născută din sânge şi din dorinţa cărnii, nu poate moşteni 
Împărăţia lui Dumnezeu. Vechile căi, tendinţele ereditare, vechile obiceiuri, 
trebuie abandonate; pentru că harul nu este moştenit. Naşterea din nou constă 
în a avea motive noi, gusturi noi, tendinţe noi. Cei care sunt născuţi la o viaţă 
nouă prin Duhul Sfânt, au devenit părtaşi ai naturii divine, şi în toate obice-
iurile şi practicile lor ei vor face dovada relaţiei lor cu Hristos. Când oamenii 
care pretind a fi creştini îşi păstrează defectele lor naturale şi dispoziţia lor 
naturală, prin ce se deosebeşte poziţia lor de cea a unui om din lume? Ei nu 
apreciază adevărul ca pe un agent sfinţitor, rafinator. Ei nu au fost născuţi din 
nou.”—Comentarii Biblice [E.G.White] ale Noului Testament, vol. 6, pg. 1101 (engl.) (rom. 
cap. referitor la 2 Corinteni 5).

c. Ce trebuie să ia în considerare biserica înainte de a recomanda 
pe cineva pentru botez? Matei 3:8.

„Legămintele pe care le luăm asupra noastră la botez cuprind mult. În nu-
mele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt noi suntem îngropaţi în asemănarea 
cu moartea lui Hristos, şi ridicaţi după asemănarea învierii Sale, şi trebuie să 
trăim o viaţă nouă... Ca urmare credinciosul trebuie să menţină în minte faptul 
că el este dedicat lui Dumnezeu, lui Hristos, şi Duhului Sfânt. El trebuie să facă 
secundare acestei noi relaţii toate considerentele lumeşti.”—Mărturii, vol. 6, pg. 
98 (engl.) (rom. cap. 8, „Săvârşirea botezului”).

Cătălin
Notă autoadezivă
Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. (2 Corinteni 11:2)Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului; căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, (Efeseni 5:22-25)

Cătălin
Notă autoadezivă
Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. (2 Corinteni 5:17)Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut iubeşte şi pe cel născut din El. (1 Ioan 5:1)pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră. (1 Ioan 5:4)

Cătălin
Notă autoadezivă
Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră. (Matei 3:8)
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Joi 28 aprilie

5. CALITATE — MAI DEGRABĂ DECÂT CANTITATE
a.  Unde îi aduce Isus pe toţi cei care doresc să devină ucenicii Săi, 

şi de ce? Ioan 10:16; Faptele Apostolilor 2:41, 47. 

„Toţi cei care doresc, pot să se împace cu Dumnezeu, şi pot primi viaţă veş-
nică. Vouă, ucenicilor Mei, vă încredinţez această solie de har. Ea trebuie dată 
mai întâi lui Israel, apoi tuturor naţiunilor, limbilor şi popoarelor. Ea trebuie dată 
iudeilor şi neamurilor. Toţi cei care cred trebuie să fie strânşi într-o biserică.”—
Hristos, Lumina lumii, pg. 821 (engl.) (rom. cap. 86, „Mergeţi şi învăţaţi toate neamurile”).

b.  În timp ce este important să ne alăturăm bisericii lui Hristos, ce 
este mult mai important? Ioan 15:4; Luca 13:5-9.

„Predicatorii care... prezintă adevărul nu ar trebui să se simtă mulţumiţi... 
până când cei care au acceptat teoria adevărului... sunt cu adevărat convertiţi 
la Hristos. Dumnezeu ar fi mai mulţumit să aibă şase persoane cu adevărat 
convertite la adevăr ca rezultat al eforturilor lor, decât să aibă şaizeci de per-
soane care fac o mărturisire cu numele, dar care totuşi nu sunt cu adevărat 
convertite.”—Mărturii, vol. 4, pg. 317 (engl.) (rom. cap. „Cuvânt către predicatori”).

„Legătura cu o biserică nu ia locul convertirii. A-şi subscrie numele cre-
zului unei biserici nu are nici cea mai mică valoare pentru cineva, dacă inima 
nu este cu adevărat convertită.”—Evanghelizarea, pg. 290, 291 (engl.) (rom. cap. „În 
ajutorul convertirii sufletelor”).

„Nu ne putem asigura un drept de a intra în cer prin faptul că numele 
noastre sunt scrise în registrul bisericii, atât timp cât inimile nu sunt la unison 
cu Hristos şi cu poporul Său.”—The Review and Herald, 19 februarie 1880.

Vineri 29 aprilie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Care a fost misiunea lui Hristos când a venit în această lume ca Fiu 

al omului?
2. Care trebuie să fie obiectivul nostru când facem lucrare de evanghelizare?
3. Ce angajament se face la botez?
4. Înainte de a boteza o persoană, ce datorie trebuie să îndeplinească 

biserica?
5. Oricât ar fi de importantă calitatea de membru, ce este absolut nece-

sar pentru mântuirea noastră?

Cătălin
Notă autoadezivă
Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor. (Ioan 10:16)Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. (Faptele apostolilor 2:41)Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi. (Faptele apostolilor 2:47)

Cătălin
Notă autoadezivă
Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine. (Ioan 15:4)Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.” El a spus şi pilda aceasta: „Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, şi n-a găsit. Atunci a zis vierului: „Iată că sunt trei ani de când vin şi caut rod în smochinul acesta, şi nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă şi pământul degeaba?” „Doamne”, i-a răspuns vierul, „mai lasă-l şi anul acesta; am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei tăia.” (Luca 13:5-9)
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Sabat, 7 mai 2016

Darul Sabatului întâi  
pentru misiunile mondiale
Iubiţi fraţi şi surori din întreaga 

lume, 
Trăim în ultimele zile ale isto-

riei planetei Pământ, şi Dumnezeu 
aşteaptă de mult timp cu nerăbdare 
să ne ia acasă. Evenimentele profetice 
care se desfăşoară chiar sub ochii noştri 
ne spun că a doua venire a lui Isus este 
aproape, chiar la uşi. Din nefericire, solia 
Evangheliei nu a ajuns la marginile pământu-
lui şi nu fiecare fiinţă a avut ocazie să audă adevărul. 
„Oamenii vor fi în curând siliţi să ia decizii importante, şi ei trebuie să aibă oca-
zia să audă şi să înţeleagă adevărul biblic, pentru ca să poată lua o poziţie de 
partea dreaptă în mod inteligent” – Evanghelizarea, pg. 25 (engl.) (rom. cap. „Umbra 
unei pedepse iminente”).

Ca membri ai trupului lui Hristos, este privilegiul nostru de a reprezenta 
caracterul Său şi de a lua parte la răspândirea Evangheliei în întreaga lume 
prin dedicarea timpului, tăriei şi resurselor noastre financiare pentru această 
lucrare specială. 

Mulţumită rugăciunilor membrilor şi prietenilor noştri şi a contribuţiilor 
lor financiare, în multe regiuni se întemeiază misiuni noi. Aceste misiuni au 
încă nevoie de sprijinul nostru până când sunt bine consolidate şi devin capa-
bile să se auto-întreţină, în timp ce se deschid alte câmpuri noi. În fiecare an, 
în timpul Săptămânii de Rugăciune, strângem o colectă specială pentru a oferi 
mijloacele necesare pentru răspândirea soliei în multe părţi ale globului. Însă 
e nevoie de mult mai mult.

„Moştenirea Domnului a fost neglijată în mod ciudat, şi Domnul va judeca 
poporul Său pentru acest lucru. Mândria şi dragostea de etalare sunt satisfăcu-
te de avantajele acumulate, în timp ce câmpuri noi rămân neatinse. Mustrarea 
lui Dumnezeu se află asupra administratorilor pentru părtinirea lor şi pentru 
însuşirea egoistă a bunurilor Sale.”—Mărturii, vol. 8, pg. 59 (engl.) (rom. secţiunea 
2, „Sfaturi adesea repetate”, subcap. „O lucrare neglijată”).

Vei alege tu să îţi uneşti eforturile cu cele ale misionarilor şi familiilor lor 
dăruind cu generozitate din resursele tale aşa încât pământul să poată fi um-
plut de slava lui Dumnezeu şi ca Isus să poată veni curând? Sperăm că vei face 
aceasta.

În numele unei lumi în nevoie,
 Fraţii voştri din Departamentul Misionar al Conferinţei Generale
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   Lecţia 6 Sabat, 7 mai 2016

Mesajul centrat în Hristos
„Aceasta este piatra care a fost lepădată de voi, zidarii, care a 

ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mân-
tuire; căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care 
trebuie să fim mântuiţi” (Faptele Apostolilor 4:11, 12).

„Există un mare adevăr central care trebuie ţinut mereu în faţa 
minţii când cercetăm Scripturile—Hristos, şi El răstignit. Fiecare alt 
adevăr este învestit cu influenţă şi putere, proporţional cu relaţia pe 
care o are cu această temă.”—Comentarii Biblice [E.G.White] ale Noului Testa-
ment, vol. 6, pg. 1084 (engl) (rom. cap. referitor la 1 Corinteni 2).

Recomandare pentru studiu: Evanghelizarea, pg. 184-193 (engl.) (rom. cap. 7, 
„Solia şi prezentarea ei”, subcap. „Hristos, centrul soliei”).

Duminică 1 mai

1. TEMA CENTRALĂ  A SOLIEI NOASTRE
a.  Conform celor studiate anterior, care este solia specială pe care 

reformatorii Adventişti de Ziua a Şaptea ar trebui să o dea lu-
mii? Apocalipsa 14:6-12.

b.  Asemenea bisericii timpurii, care ar trebui să fie tema centrală a so-
liei noastre pentru lume? Faptele Apostolilor 5:42; 1 Corinteni 2:2.

„Dintre toţi cei ce mărturisesc creştinismul, Adventiştii de Ziua a Şaptea ar 
trebuie să fie pe primul loc în a-L înălţa pe Hristos în faţa lumii. Proclamarea 
soliei celui de-al treilea înger face necesară prezentarea adevărului cu privire 
la Sabat. Acest adevăr, împreună cu altele incluse în solie, trebuie să fie procla-
mat; însă marele centru de atracţie, Isus Hristos, nu trebuie lăsat afară. La cruce 
se întâlnesc îndurarea şi adevărul, neprihănirea şi pacea se sărută una pe cea-
laltă. Păcătosul trebuie să fie condus să privească la Calvar; cu credinţa simplă 
a unui copil mic el trebuie să se încreadă în meritele Mântuitorului, acceptând 
neprihănirea Sa, crezând în harul Său.”—Slujitorii evangheliei, pg. 156, 157 (engl.) 
(rom. cap. 5, „Predicatorul la amvon”, subcap. „Predicându-L pe Hristos”).

Cătălin
Notă autoadezivă
Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. 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!” Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!” Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. 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! Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” (Apocalipsa 14:6-12)

Cătălin
Notă autoadezivă
Şi, în fiecare zi, în Templu şi acasă, nu încetau să înveţe pe oameni şi să vestească Evanghelia lui Isus Hristos. (Faptele apostolilor 5:42)Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit. (1 Corinteni 2:2)
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Luni  2 mai

2. HRISTOS, SINGURUL MÂNTUITOR
a.  Întrucât Evanghelia este în întregime despre Hristos (Romani 

1:1-3), ce cunoştinţă trebuie să obţinem mai întâi şi apoi să mer-
gem să o predicăm lumii? 2 Petru 3:18; Filipeni 3:7, 8.

„Nici un om nu poate avea succes în serviciul lui Dumnezeu dacă nu are 
întreaga sa inimă în lucrare, şi dacă nu consideră toate lucrurile ca o pierdere 
comparativ cu excelenţa cunoştinţei lui Hristos.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 273 
(engl.) (rom. cap. 28, „Levi Matei”).

b.  De ce este cunoştinţa despre adevăratul Hristos foarte importan-
tă? Matei 24:24. Cum par în faţa oamenilor falşii Hristoşi şi falşii 
profeţi? 2 Corinteni 11:13-15; Matei 7:15. 

„Îngerii căzuţi formează pe pământ confederaţii cu oamenii răi. În acest 
secol, antihrist va părea ca adevăratul Hristos, şi atunci legea lui Dumnezeu va 
fi făcută complet fără valoare în naţiunile lumii noastre. Rebeliunea împotriva 
legii sfinte a lui Dumnezeu va fi pe deplin maturizată. Însă adevăratul condu-
cător al acestei rebeliuni este Satan, îmbrăcat ca un înger de lumină. Oamenii 
vor fi înşelaţi şi îl vor înălţa în locul lui Dumnezeu şi îl vor zeifica.”—The Review 
and Herald, 12 septembrie 1893.

c.  De ce este important ca Hristosul în care credem şi pe care Îl 
predicăm să fie adevăratul Hristos predicat de primii apostolii? 
Ioan 14:6; Faptele Apostolilor 4:10-12.

„Există o singură cale spre cer. Trebuie să umblăm pe urmele paşilor lui 
Isus, făcând faptele Sale, la fel cum El făcea faptele Tatălui Său. Trebuie să 
studiem căile Sale, nu căile omului; trebuie să ascultăm de voia Sa, nu de a 
noastră. ... El este Calea, Adevărul, Viaţa.”—Our Father Cares, pg. 264.

„Dacă eşti conştient de păcatele tale, nu îţi devota toate puterile tale pen-
tru a le deplânge. Isus este singurul Salvator; şi... niciunul care se încrede în 
meritele Sale nu va fi lăsat să piară. În timp ce realizăm condiţia noastră fără 
Hristos, nu trebuie să fim descurajaţi; trebuie să ne încredem într-un Mântuitor 
răstignit şi înviat. Suflete sărac, bolnav de păcat, şi descurajat, priveşte şi trăieş-
te! Isus Şi-a dat cuvântul; El îi va salva pe toţi cei care vin la El.”—Solii alese vol. 
1, pg. 352 (engl.) (rom. cap. 54, „Subiectul prezentat în 1883”).

Cătălin
Notă autoadezivă
Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii Săi în Sfintele Scripturi. Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul, (Romani 1:1-3)ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava, acum şi în ziua veşniciei. Amin. (2 Petru 3:18)Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. 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 (Filipeni 3:7-8)

Cătălin
Notă autoadezivă
Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. (Matei 24:24)Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârşitul lor va fi după faptele lor. (2 Corinteni 11:13-15)Păziţi-vă de prorocii mincinoşi! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori. (Matei 7:15)

Cătălin
Notă autoadezivă
Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (Ioan 14:6)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. El este „Piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului.” În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” (Faptele apostolilor 4:10-12)
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Marţi 3 mai

3. CARACTERISTICI ALE ADEVĂRATULUI HRISTOS
a.  Cum explică Inspiraţia contopirea naturii divine cu cea umană 

în persoana lui Isus Hristos? Filipeni 2:5-8. 

„[Autorul mântuirii noastre] Şi-a asumat în mod voluntar natura umană. 
A fost propriul Său act, şi prin consimţământul Său, El Şi-a îmbrăcat divini-
tatea cu umanitatea. El a fost permanent ca Dumnezeu, dar nu S-a arătat ca 
Dumnezeu. El a învăluit demonstraţiile Dumnezeirii, care determinaseră oma-
giul şi stârniseră admiraţia universului lui Dumnezeu. El era Dumnezeu în 
timp ce era pe pământ, însă S-a dezbrăcat de chipul de Dumnezeu, şi în locul 
acestuia a luat statura şi înfăţişarea unui om. El a umblat pe pământ ca om. 
De dragul nostru El a devenit sărac, pentru ca noi, prin sărăcia Sa, să putem 
fi îmbogăţiţi. El a lăsat la o parte slava Sa şi maiestatea Sa. El era Dumnezeu, 
însă a renunţat pentru o vreme la slava chipului de Dumnezeu.”—The Review 
and Herald, 5 iulie 1887.

b.  În ce priveşte natura Sa umană, ce vârstă avea Isus când L-au 
pierdut părinţii Săi timp de trei zile în timpul sărbătorii Paşte-
lui, şi ce vârstă avea când a fost botezat de Ioan Botezătorul? 
Luca 2:42, 43; 3:21-23. 

„Vrem să înţelegem cât de mult posibil natura cu adevărat umană a Dom-
nului nostru. Dumnezeiescul şi omenescul erau unite în Hristos, şi ambele 
erau desăvârşite.”—Solii alese, vol. 3, pg. 135 (engl.) (rom. cap. 19, „Întruparea”).

c. În ce priveşte natura Sa divină, de când a existat Isus? Mica 5:2; 
Ioan 17:5, 24.

„Hristos era una cu Tatăl înainte de a se pune temelia lumii...
Hristos este Fiul preexistent al lui Dumnezeu, care a existat prin Sine în-

suşi... Vorbind despre preexistenţa Sa, Hristos poartă mintea înapoi prin secole 
fără sfârşit. El ne asigură că nu a existat niciodată un timp când El nu a fost 
într-o părtăşie strânsă cu Dumnezeul cel veşnic...

Viaţa Sa divină nu ar putea fi socotită după calcule omeneşti. Existenţa lui 
Hristos înainte de întruparea Sa nu este măsurată prin cifre.”—Credinţa prin care 
trăiesc, pg. 46 (engl.) (rom. cap. „Preexistenţa Sa”).

Cătălin
Notă autoadezivă
Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. (Filipeni 2:5-8)

Cătălin
Notă autoadezivă
Când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul praznicului. Apoi, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Isus a rămas în Ierusalim. Părinţii Lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. (Luca 2:42-43)După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat şi Isus; şi pe când Se ruga, s-a deschis cerul, şi Duhul Sfânt S-a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit: în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!” Isus avea aproape treizeci de ani când a început să înveţe pe norod; şi era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli, (Luca 3:21-23)

Cătălin
Notă autoadezivă
„Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.” (Mica 5:2)Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi cu slava pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea. (Ioan 17:5)Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii. (Ioan 17:24)
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Miercuri 4 mai

4. CARACTERISTICI ALE ADEVĂRATULUI  
 HRISTOS (CONTINUARE)

a.  Cum a explicat Hristos faptul că El era Dumnezeul existent prin 
Sine Însuşi, care i s-a arătat lui Moise pe Muntele Horeb? Ioan 
8:58 (compară cu Exodul 3:14, 15).

„Cu demnitate solemnă Isus a răspuns: ‚Adevărat, adevărat vă spun că 
înainte de a fi Avraam, EU SUNT’ (Ioan 8:58)... Numele lui Dumnezeu, desco-
perit lui Moise pentru a exprima ideea prezenţei eterne, fusese pretins ca fiind 
al Său de către acest Învăţător galilean. El se declarase Cel existent prin Sine 
Însuşi, Cel care fusese promis lui Israel, ‚a cărui obârşie se suie până în vremuri 
străvechi, până în zilele veşniciei’ (Mica 5:2).”—Hristos, Lumina lumii, pg. 469, 470 
(engl.) (rom. cap. 51, „Lumina vieţii”).

„Hristos fusese cel care din rugul de pe Muntele Horeb i-a vorbit lui Moi-
se, spunându-i: „EU SUNT CEL CE SUNT...  Aşa vei spune copiilor lui Israel: 
Cel ce Se numeşte EU SUNT M-a trimis la voi’ (Exodul 3:14). Aceasta a fost ga-
ranţia eliberării lui Israel. La fel când a venit ‚în chip omenesc’, El S-a declarat 
CEL CE SUNT. Copilul din Betleem, blândul şi umilul Salvator, este Dumne-
zeu ‚arătat în trup’ (1 Timotei 3:16).”—Ibid., pg. 24 (engl.) (rom. cap. 1, „Dumnezeu 
cu voi”).

b.  Cum a exprimat Hristos adevărul că întrucât era o fiinţă divină, 
El avea aceeaşi natură, aceeaşi materie, aceleaşi atribute divine 
ca Dumnezeu Tatăl? Ioan 10:27-30; Coloseni 1:18, 19. 

„Hristos, Cuvântul, singurul Fiu al lui Dumnezeu, era una cu Tatăl cel veş-
nic—una în natură, în caracter, în scop—singura fiinţă care putea să pătrun-
dă în toate sfaturile şi scopurile lui Dumnezeu. ‚Îl vor numi Minunat, Sfetnic, 
Dumnezeul tare, Părintele cel veşnic, Prinţul păcii’ (Isaia 9:6 engl.).”—Patriarhi 
şi Profeţi, pg. 34 (engl.) (rom. cap. 1, „De ce a fost permis păcatul?”).

„[Ioan 10:21-30.]... Iudeii nu auziseră niciodată astfel de cuvinte de pe buze 
omeneşti, şi o influenţă convingătoare le impresiona inima; pentru că părea 
că divinitatea străbătea prin natura omenească atunci când Isus a spus: ‚Eu şi 
Tatăl una suntem.’ Cuvintele lui Hristos erau pline de o semnificaţie profundă 
atunci când El a ridicat pretenţia că El şi Tatăl erau din aceeaşi materie, având 
aceleaşi atribute.”—The Signs of the Times, 27 noiembrie 1893.

Cătălin
Notă autoadezivă
Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu.” (Ioan 8:58)Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt.” Şi a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: „Cel ce Se numeşte „Eu sunt”, m-a trimis la voi.” Dumnezeu a mai zis lui Moise: „Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: „Domnul Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele Meu pentru veşnicie, acesta este Numele Meu din neam în neam.” (Exodul 3:14-15)

Cătălin
Notă autoadezivă
Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea. Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu. Eu şi Tatăl una suntem.” (Ioan 10:27-30)El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El (Coloseni 1:18-19)
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Joi 5 mai

5. UN ÎMPREUNĂ CREATOR DIVIN CU TATĂL
a.  Prin cine a fost creată lumea, şi ce semnificaţie are acest fapt în 

ceea ce priveşte preexistenţa lui Hristos? Ioan 1:2, 3; Efeseni 3:9; 
Coloseni 1:15-17.

„Dacă Hristos a făcut toate lucrurile, El a existat înainte de toate lucrurile. 
Cuvintele spuse cu privire la aceasta sunt atât de hotărâte, încât nimeni nu 
trebuie să rămână în îndoială. Hristos era esenţialmente şi în cel mai înalt sens 
Dumnezeu. El era cu Dumnezeu din toată veşnicia, Dumnezeu peste toate, 
binecuvântat pentru veşnicie.”—Solii alese, vol. 1, pg. 247 (engl.) (rom. cap. 34, „Cu-
vântul S-a făcut trup”).

b.  Cum recunoaşte Dumnezeu, Tatăl, dumnezeirea lui Hristos, şi 
ce asigurare ne dă această afirmaţie? Evrei 1:8-12. 

„‚Cel care crede în Mine’, spune Isus, ‚chiar dacă ar fi murit, va trăi: şi ori-
cine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?’ (Ioan 
11:25, 26). Hristos privea înainte spre timpul celei de-a doua veniri a Sa. Atunci 
morţii cei drepţi vor învia în corp nesctricăcios, şi neprihăniţii cei vii vor fi luaţi 
la cer fără să vadă moartea. Minunea pe care Hristos era gata de a o îndeplini 
înviindu-l pe Lazăr din morţi, urma să reprezinte învierea tuturor morţilor 
drepţi. Prin cuvântul şi faptele Sale El S-a declarat Autorul învierii. Cel care 
urma să moară El însuşi curând pe cruce avea cheile morţii, ca învingător al 
mormântului, şi îşi susţinea dreptul şi puterea de a da viaţa veşnică.”—Hristos, 
Lumina lumii, pg. 530 (engl.)(rom. cap. 58, „Lazăre, vino afară”).

Vineri 6 mai

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Care trebuie să fie centrul soliei pe care trebuie să o ducem lumii?
2. Cum poţi recunoaşte un Hristos fals, care pretinde a fi Hristosul Cel 

adevărat?
3. Care persoană a Dumnezeirii i s-a arătat lui Moise pe muntele Horeb?
4. Cum poţi dovedi din Biblie că Isus a fost împreună creator cu Tatăl?
5.  Dacă Isus este Creatorul nostru, ce ne spune acest fapt despre El?

Cătălin
Notă autoadezivă
El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. (Ioan 1:2-3)şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile; (Efeseni 3:9)El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El. (Coloseni 1:15-17)

Cătălin
Notă autoadezivă
pe când Fiului I-a zis: „Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate; Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi.” Şi iarăşi: „La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul; şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi; toate se vor învechi ca o haină; le vei face sul ca pe o manta, şi vor fi schimbate; dar Tu eşti acelaşi; şi anii Tăi nu se vor sfârşi.” (Evrei 1:8-12)
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   Lecţia 7 Sabat, 14 mai 2016

Întruparea lui Hristos
„Îngerul a zis [păstorilor]: ‚Nu vă temeţi, căci, iată, vă aduc o veste 

bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea 
lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul’ ” 
(Luca 2:10, 11).

„Natura umană a Fiului lui Dumnezeu este totul pentru noi. Ea este 
lanţul de aur care leagă sufletele noastre de Hristos, şi prin Hristos de 
Dumnezeu. Acesta trebuie să fie studiul nostru. Hristos a fost un om 
real; El a dat dovadă de umilinţa Sa devenind om. Totuşi era Dumnezeu 
în trup.”—Solii alese, vol. 1, pg. 244 (engl.) (rom. cap. 33, „Cercetaţi Scripturile”).

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 19-26, 32-49 (engl.) (rom. cap.  
       1, „Dumnezeu cu noi” şi cap. 3, „Împlinirea vremii”).

Duminică  8 mai 

1. ÎN SPATELE CORTINEI
a.  Cum a răspuns Dumnezeirea la căderea lui Adam şi a Evei?  

1 Ioan 4:10.

„Dumnezeirea a fost mişcată de milă pentru rasa umană, şi Tatăl, Fiul şi 
Duhul Sfânt s-au dedicat elaborării planului mântuirii. Pentru a îndeplini în 
mod complet acest plan, s-a decis ca Hristos, singurul Fiu al lui Dumnezeu, să 
Se dea pe Sine Însuşi ca jertfă pentru păcat.”—The Review and Herald, 2 mai 1912. 

b.  De ce nu au murit Adam şi Eva chiar în ziua când au mâncat din 
fructul interzis? Iov 33:24; Marcu 10:45; Apocalipsa 13:8 (ultima 
parte) (engl. KJV, rom. BTF spune: „ale căror nume nu sunt scrise în 
cartea vieţii Mielului înjunghiat de la întemeierea lumii”).

„În clipa când Adam a cedat ispitei lui Satan şi a făcut chiar lucrul despre 
care Dumnezeu îi spusese să nu îl facă, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a stat între 
cei vii şi cei morţi, spunând: ‚Să cadă asupra Mea pedeapsa. Eu voi sta în locul 
omului. Dă-I o altă şansă.’ Încălcarea legii a dus întreaga lume sub sentinţa de 
moarte. Însă în cer s-a auzit o voce spunând: ‚Am găsit un preţ de răscumpăra-
re.’ ”—The Signs of the Times, 27 iunie 1900.

Cătălin
Notă autoadezivă
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. (1 Ioan 4:10)

Cătălin
Notă autoadezivă
Dumnezeu Se îndură de el şi zice îngerului: „Izbăveşte-l, ca să nu se coboare în groapă; am găsit un preţ de răscumpărare pentru el!” (Iov 33:24)Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!” (Marcu 10:45)... toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului care a fost junghiat. (Apocalipsa 13:8)
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Luni 9 mai 

2. PLANUL DE MÂNTUIRE
a.  Care a fost chiar primul pas pe care L-a făcut Hristos pentru a 

face posibil întregul plan de mântuire? Evrei 2:9.

„[Isus] a făcut cunoscut oştirii îngereşti că fusese găsită o cale de scăpare 
pentru omul pierdut. El le-a spus că pledase pe lângă Tatăl Său şi Se oferise să îşi 
dea viaţa ca răscumpărare, pentru a lua asupra Sa sentinţa de moarte, pentru ca 
prin El omul să poată găsi iertare; prin meritele sângelui Său şi prin ascultare de 
Legea lui Dumnezeu, ei puteau redobândi favoarea lui Dumnezeu, vor putea fi 
aduşi în frumoasa grădină şi să mănânce din rodul pomului de viaţă.

La început îngerii nu puteau să se bucure... Isus le-a spus că El urma să ... 
părăsească slava Sa din cer, să vină pe pământ ca om, să Se umilească la fel ca 
un om, să devină familiarizat prin propria Sa experienţă cu diferitele ispite de 
care urma să fie asaltat omul, aşa încât să poată şti cum să îi mângâie pe cei care 
urmau să fie ispitiţi...

Isus le-a spus de asemenea [îngerilor] că ei vor avea o parte de îndeplinit, 
să fie cu El şi în diferite momente să Îl întărească; că El va lua natura căzută a 
omului, şi tăria Sa urma să nu fie egală nici măcar cu a lor; că ei vor fi martori 
ai umilirii Sale şi ale marilor Sale suferinţe; şi că atunci când ei vor fi martori ai 
suferinţelor Sale, şi a urii oamenilor contra Sa, ei urma să fie mişcaţi de cea mai 
profundă emoţie, şi din dragoste pentru El să îşi dorească să Îl scape şi să Îl eli-
bereze din mâna ucigaşilor; însă ei nu trebuiau să intervină pentru a împiedica 
nimic din ceea ce urma să vadă....

Satan s-a bucurat din nou cu îngerii săi că putea, prin căderea omului, să 
Îl înjosească pe Fiul lui Dumnezeu din poziţia Sa înălţată. El le-a spus îngerilor 
că atunci când Isus va lua natura căzută a omului, el o să aibă putere mai mare 
decât El, şi va putea să împiedice realizarea planului de mântuire.”—Experienţe 
şi viziuni, pg. 149-152 (engl.) (rom. cap. „Planul de mântuire”).

b.  Ce atribute ale lui Hristos făceau imposibil ca El să moară înain-
te de a se întrupa? 1 Timotei 6:14-16. 

„Când Hristos a fost răstignit, natura Sa umană a murit. Dumnezeirea nu 
s-a cufundat în moarte; acest lucru ar fi fost imposibil.”—Lift Him Up, pg. 76.

Cătălin
Notă autoadezivă
Dar pe Acela care a fost făcut „pentru puţină vreme mai prejos decât îngerii”, adică pe Isus, Îl vedem „încununat cu slavă şi cu cinste” din pricina morţii pe care a suferit-o; pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi. (Evrei 2:9)

Cătălin
Notă autoadezivă
să păzeşti porunca, fără prihană şi fără vină, până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care nu poţi să te apropii, pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea şi care are cinstea şi puterea veşnică! Amin. (1 Timotei 6:14-16)
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Marţi  10 mai

3. FIUL LUI DUMNEZEU A DEVENIT FIUL OMULUI
a.  La ce se face referire prin expresia „Cuvântul S-a făcut trup” 

(Ioan 1:14)? Evrei 2:14 (prima parte).

„Divinitatea şi umanitatea au fost combinate în mod tainic, şi omul şi 
Dumnezeu au devenit una. În această unire găsim noi speranţa pentru rasa 
noastră căzută.”—Comentarii Biblice [E.G.White] ale Noului Testament, vol. 5, pg. 1130 
(engl.) (rom. cap. referitor la Ioan cap. 1).

b.  Cum confirmă apostolul Pavel faptul că Hristos a posedat o na-
tură căzută atunci când a venit pe acest pământ? Romani 1:3; 8:3.

„Hristos nu S-a prefăcut că ia natura umană; El chiar a luat-o. El a posedat 
în fapt natura umană.”—Solii alese, vol. 1, pg. 247 (engl.) (rom. cap. 34, „Cuvântul S-a 
făcut trup”).

„El a luat asupra Sa natura umană căzută, suferindă, degradată şi mânjită 
de păcat. El a luat durerile noastre, purtând mâhnirile şi ruşinea noastră. El a 
suferit toate ispitele cu care este asaltat omul. El a unit umanitatea cu divini-
tatea; un spirit divin a locuit într-un templu de carne. El s-a unit cu templul. 
‚Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit între noi’ (Ioan 1:14), pentru că făcând aşa 
El s-a putut asocia cu fiii şi fiicele păcătoase, suferinde, ale lui Adam.”—The 
Youth’s Instructor, 20 decembrie 1900. 

c. De ce era necesar ca Hristos să ia natura omului după cădere, în 
loc să ia natura omului înainte de cădere? Evrei 2:16-18.

„Mântuitorul ... a venit în lume pentru a arăta slava lui Dumnezeu, ca 
omul să poată fi înălţat de puterea ei restauratoare. Dumnezeu s-a manifestat 
în El, pentru ca El să se poată manifesta în ei. Isus nu a manifestat nici o calitate, 
şi nu a exercitat nici o putere, pe care omul nu ar putea să o aibă prin credinţă 
în El. Natura Sa umană perfectă este ceea ce pot poseda toţi urmaşii Săi, dacă 
vor fi supuşi lui Dumnezeu aşa cum a fost şi El.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 664 
(engl.) (rom. cap. 73, „Să nu vi se tulbure inima”).

„Îmbrăcat în veşmintele omenirii, Fiul lui Dumnezeu a coborât la nivelul 
celor pe care dorea să îi salveze. În El nu era nici o înşelăciune sau păcătoşenie; El 
a fost întotdeauna pur şi nemânjit; totuşi a luat asupra Sa natura noastră păcătoa-
să. Îmbrăcând divinitatea Sa cu natura umană, ca să Se poată asocia cu omenirea 
căzută, El a căutat să recâştige pentru om ceea ce, prin neascultare, Adam pier-
duse pentru el şi pentru lume.”—The Review and Herald, 15 decembrie 1896.

Cătălin
Notă autoadezivă
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, (Evrei 2:14)

Cătălin
Notă autoadezivă
Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul, (Romani 1:3)Deci cei ce sunt pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu. (Romani 8:8)

Cătălin
Notă autoadezivă
Căci negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţei lui Avraam. Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului. Şi, prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi. (Evrei 2:16-18)
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Miercuri 11 mai

4. SEMNIFICAŢIA ÎNTRUPĂRII
a.  Ce L-a calificat pe Hristos să îşi îndeplinească rolul de mediator? 

1 Timotei 2:5.

„Doar Isus putea să prezinte siguranţă pentru Dumnezeu; pentru că El era 
egal cu Dumnezeu. Doar El putea să fie mediator între Dumnezeu şi om; pentru 
că El poseda natură dumnezeiască şi natură omenească. Isus putea astfel să ofe-
re garanţie ambelor părţi pentru îndeplinirea condiţiilor prescrise. Ca Fiu al lui 
Dumnezeu El garantează pentru noi în faţa lui Dumnezeu, şi ca veşnicul Cuvânt, 
ca Unul egal cu Tatăl, El ne asigură de dragostea Tatălui faţă de noi care credem 
cuvântul Său promis nouă. Când Dumnezeu vrea să ne asigure de sfatul Său de 
pace neschimbător, El ni-L dă pe singurul Său Fiu pentru a deveni una cu familia 
umană, pentru a păstra natura Sa umană pentru totdeauna, ca garanţie a faptului 
că Dumnezeu Îşi va îndeplini cuvântul Său.”—The Review and Herald, 3 aprilie 1894.

b.  Ce s-a întâmplat cu relaţia omenirii faţă de Dumnezeu ca rezul-
tat al păcatului, şi cum s-a restaurat această legătură? Isaia 59:2; 
Galateni 4:4, 5. 

„Natura umană a Fiului lui Dumnezeu este totul pentru noi. Ea este lanţul 
de aur care leagă sufletele noastre de Hristos, şi prin Hristos de Dumnezeu.”—
The Youth’s Instructor, 13 octombrie 1898.

„A fost scopul lui Satan de a aduce o separare veşnică între Dumnezeu şi 
om; însă în Hristos noi ajungem mai strâns uniţi cu Dumnezeu decât dacă nu 
am fi căzut niciodată. Luând natura noastră, Mântuitorul S-a legat de omenire 
printr-o legătură care nu va fi ruptă niciodată... Dumnezeu a adoptat natura 
umană în persoana Fiului Său şi a dus-o în cerul preaînalt. ‚Fiul omului’ este 
cel care are parte la tronul universului. ‚Fiul omului’ este cel care va fi nu-
mit ‚Minunat, Sfetnic, Dumnezeul Puternic, Veşnicul Tată, Prinţul păcii’ (Isaia 
9:6)... Cel care ‚este sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi,’ nu se 
ruşinează să ne numească fraţi (Evrei 7:26; 2:11).”—Hristos, Lumina lumii, pg. 25 
(engl.) (rom. cap. 1, „Dumnezeu cu noi”).

„A aduce omenirea în Hristos, a aduce rasa căzută în unire cu divinitatea, 
aceasta este lucrarea de răscumpărare. Hristos a luat natura umană pentru ca 
oamenii să fie una cu El după cum El este una cu Tatăl, pentru ca Dumnezeu 
să îl poată iubi pe om la fel cum Îl iubeşte pe singurul Său Fiu, ca oamenii să 
poată fi părtaşi ai naturii divine, şi să fie desăvârşiţi în El.”—Solii alese, vol. 1, pg. 
251 (engl.) (rom. cap. 34, „Cuvântul S-a făcut trup”).

Cătălin
Notă autoadezivă
Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, (1 Timotei 2:5)

Cătălin
Notă autoadezivă
ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte! (Isaia 59:2)Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea. (Galateni 4:4-5)
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Joi 12 mai 

5. SEMNIFICAŢIA ÎNTRUPĂRII (CONTINUARE)

a.  Ce scop divin în crearea omenirii a fost îndeplinit prin întrupa-
rea lui Hristos? 1 Corinteni 6:19. 

„Din veacuri veşnice a fost scopul lui Dumnezeu ca fiecare fiinţă creată, de 
la serafimul strălucitor şi sfânt până la om, să fie un templu în care să locuiască 
Creatorul. Din cauza păcatului, omenirea a încetat să fie un templu pentru 
Dumnezeu. Întunecată şi mânjită de păcat, inima omului nu a mai descope-
rit slava Celui Divin. Însă prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, scopul Ceru-
lui este îndeplinit. Dumnezeu locuieşte în omenire, şi prin har salvator inima 
omului devine din nou templul Său.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 161 (engl.) (rom. 
cap. 16, „În Templul Său”).

b.  Cum au numit îngerii cereşti întruparea lui Isus, şi de ce? Luca 
2:6-11. 

„Bucurie pentru cel sărac, pentru că Hristos a venit să-i facă moştenitori 
ai împărăţiei Sale! Bucurie pentru cei bogaţi, pentru că El îi va învăţa cum să 
folosească bogăţia lor pământească pentru ca să îşi asigure bogăţiile veşnice în 
Ceruri! Bucurie celui neştiutor, pentru că El a venit să le dea înţelepciune spre 
mântuire! Bucurie celui învăţat, pentru că El va deschide înţelegerii lor taine 
mai adânci decât şi-au imaginat ei vreodată până aici!”—The Spirit of Prophecy, 
vol. 2, pg. 191.

„Coborârea lui Hristos în favoarea oamenilor a fost o uimire pentru îngeri. 
Mântuirea prin Hristos a fost pentru ei o taină a iubirii şi înţelepciunii.”—The 
Review and Herald, 15 iulie 1909. 

Vineri 13 mai

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. De ce li s-a permis lui Adam şi Evei să trăiască sute de ani după ce 

au păcătuit?
2. La ce S-a angajat Hristos înaintea lui Dumnezeu, fapt care a avut ca 

rezultat asigurarea unei a doua şanse pentru omenire?
3. De ce a fost Hristos nevoit să ia natura căzută a lui Adam?
4. De ce era imposibil ca Hristos să salveze omenirea fără să Se întrupeze?
5.  Este naşterea lui Hristos cu adevărat o veste bună pentru tine? De ce?

Cătălin
Notă autoadezivă
Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? (1 Corinteni 6:19)

Cătălin
Notă autoadezivă
Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ţinutul acela erau nişte păstori care stăteau afară în câmp şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. (Luca 2:6-11)
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   Lecţia 8 Sabat, 21 mai 2016

Neprihănirea lui Hristos
„Ba încă şi acum privesc toate lucrurile ca o pierdere, faţă de pre-

ţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu: ...  
şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos, 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 Dumne-
zeu, prin credinţă” (Filipeni 3:8, 9).

„Este imposibil pentru om să se salveze singur. El se poate în-
şela cu privire la această problemă, însă el nu se poate salva singur. 
Doar neprihănirea lui Hristos poate fi de folos pentru mântuirea lui, 
şi aceasta este darul lui Dumnezeu.”—Solii alese, vol. 1, pg. 331 (engl.) (rom. 
cap. 50, „Veniţi şi căutaţi şi găsiţi”). 

Recomandare pentru studiu: Credinţa şi faptele, pg. 15-27 (engl.) (rom. cap. 1,  
        „Ellen White clarifică lucrurile”).

Duminică 15 mai

1. CONDIŢIA VIEŢII VEŞNICE
a.  Care a fost poziţia dată lui Adam în Eden? Geneza 1:28.

„Adam a fost încununat rege în Eden. Lui i-a fost dată stăpânire peste ori-
ce lucru viu pe care îl crease Dumnezeu. Domnul i-a binecuvântat pe Adam 
şi Eva cu inteligenţă cum nu dăduse El nici unei alte creaturi. El l-a făcut pe 
Adam suveranul de drept peste toate lucrările mâinilor Sale.”—Comentarii Bi-
blice [E.G.White] ale Vechiului Testament, vol. 1, pg. 1082 (engl.) (rom. cap. referitor la 
Geneza 2).

b.  Care a fost testul dat lui Adam? Geneza 2:16, 17. Ce califica ome-
nirea să treacă testul? Geneza 1:26, 27. 

„Omul a fost iniţial înzestrat cu puteri nobile şi cu o minte bine echilibra-
tă. El era perfect în fiinţa sa, şi în armonie cu Dumnezeu. Gândurile sale erau 
pure, scopurile sale sfinte.”—The Signs of the Times, 25 octombrie 1905. 

Cătălin
Notă autoadezivă
Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.” (Geneza 1:28)

Cătălin
Notă autoadezivă
Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină; dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit.” (Geneza 2:16-17)Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. (Geneza 1:26-27)
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Luni 16 mai 

2. ADAM A EŞUAT ÎN PĂSTRAREA VIEŢII VEŞNICE
a.  Care au fost unele dintre consecinţele neascultării lui Adam? 

Geneza 2:17; Ezechiel 18:4 (ultima parte). Care a fost reacţia lui 
Dumnezeu? Ioan 3:16.

„Neascultarea lui Adam faţă de poruncile lui Dumnezeu a adus familia 
umană sub pedeapsa cu moartea. ‚În Adam toţi mor’, şi moartea veşnică, nu 
viaţa veşnică, este pedeapsa finală a tuturor celor care continuă în fărădele-
ge.”—The Signs of the Times, 17 iunie 1897. 

„În momentul în care lucrarea mâinilor lui Dumnezeu a refuzat ascultarea 
de legile împărăţiei lui Dumnezeu, în acel moment el a devenit neloial guver-
nării lui Dumnezeu şi s-a făcut cu totul nevrednic de toate binecuvântările cu 
care îl favorizase Dumnezeu...

Iar motivul pentru care omul nu a fost anihilat a fost pentru că Dumnezeu 
l-a iubit atât de mult, încât L-a dat în dar pe iubitul Său Fiu, ca El să sufere pe-
deapsa fărădelegilor sale. Hristos a propus să devină garantul şi înlocuitorul 
omului, pentru ca omul, prin har neegalat, să aibă o altă şansă—un al doilea 
timp de probă—având experienţa lui Adam şi a Evei ca avertizare de a nu în-
călca legea lui Dumnezeu aşa cum au făcut ei.”—Credinţa şi faptele, pg. 21 (engl.) 
(rom. cap. 1, „Ellen White clarifică chestiunile”).

b.  Cum a arătat Hristos că ascultarea faţă de lege se cerea şi după 
cădere, ca o condiţie pentru a obţine viaţa veşnică? Luca 10:25-28; 
Matei 19:16, 17.

„Condiţia vieţii veşnice este acum exact aceeaşi care a fost întotdeauna—
exact aceea care a fost în Paradis înainte de căderea primilor noştri părinţi—
ascultarea desăvârşită de legea lui Dumnezeu, neprihănire desăvârşită. Dacă 
viaţa veşnică ar fi oferită în schimbul vreunei condiţii mai mici decât aceasta, 
atunci fericirea întregului Univers ar fi periclitată.”—Calea către Hristos, pg. 62 
(engl.) (rom. cap. 7, „Testul uceniciei”).

„Hristos nu reduce pretenţiile legii. Într-un limbaj inconfundabil El pre-
zintă ascultarea de ea ca o condiţie pentru viaţa veşnică—aceeaşi condiţie care 
a fost cerută de la Adam înainte de căderea sa... Cerinţa de sub legământul 
harului este la fel de cuprinzătoare ca cerinţa făcută în Eden—armonie cu legea 
lui Dumnezeu, care este sfântă, dreaptă şi bună.”—Parabolele Domnului, pg. 391 
(engl.) (rom. cap. 28, „Răsplata harului”).

Cătălin
Notă autoadezivă
dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit.” (Geneza 2:17)... Sufletul care păcătuieşte, acela va muri. (Ezechiel 18:4)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. (Ioan 3:16)

Cătălin
Notă autoadezivă
Un învăţător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis: „Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” Isus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?” El a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” „Bine ai răspuns”, i-a zis Isus, „fă aşa, şi vei avea viaţa veşnică.” (Luca 10:25-28)Atunci s-a apropiat de Isus un om şi I-a zis: „Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?” El i-a răspuns: „De ce mă întrebi: „Ce bine?” Binele este Unul singur. Dar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.” (Matei 19:16-17)
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Marţi 17 mai 

3. NICI O SALVARE ÎN FAPTELE OMENEŞTI
a.  În timp ce nu a existat nici o schimbare în condiţia pentru viaţa 

veşnică după păcătuire, ce schimbare a avut loc în natura omeni-
rii, şi care a fost rezultatul? Efeseni 2:3; Romani 3:11, 12. 

„Lui Adam şi Evei... li s-a spus că natura lor devenise depravată de păcat; 
ei îşi slăbiseră puterea de a se împotrivi răului, şi deschiseseră calea pentru ca 
Satan să poată câştiga mai uşor acces la ei.”—Patriarhi şi profeţi, pg. 61 (engl.)(rom. 
cap. 3, „Ispitirea şi căderea”).

b.  Au moştenit urmaşii lui Adam natura sa fără păcat, sau natura sa 
căzută? Psalmii 51:5. Ce a devenit imposibil pentru urmaşii lui 
Adam să realizeze prin ei înşişi, şi de ce? Romani 3:23; Romani 8:7.

„Era posibil pentru Adam înainte de cădere să îşi formeze un caracter ne-
prihănit prin ascultare de legea lui Dumnezeu. Însă el a dat greş în aceasta, şi 
din cauza păcatului său natura noastră este căzută şi noi nu ne putem face ne-
prihăniţi prin noi înşine. Întrucât suntem păcătoşi, nesfinţi, nu putem asculta 
în mod desăvârşit de legea sfântă. Nu avem nici o neprihănire a noastră înşine 
cu care să corespundem cerinţelor legii lui Dumnezeu.”—Calea către Hristos, pg. 
62 (engl.) (rom. cap. 7, „Testul uceniciei”).

c. Pentru a fi socotit neprihănit, ce este scris despre aceia care se 
gândesc să se bazeze pe faptele lor mai degrabă decât pe merite-
le lui Hristos? Galateni 3:10; Romani 9:31-33.

„Cel care încearcă să ajungă la cer prin propriile sale fapte de păzire a legii 
încearcă o imposibilitate... Efortul pe care îl face omul în propria sa putere pen-
tru a obţine mântuirea este reprezentat prin jertfa lui Cain. Tot ceea ce poate 
face omul fără Hristos este poluat de egoism şi păcat.”—Credinţa şi faptele, pg. 94 
(engl.) (rom. cap. 12, „Însuşindu-ne neprihănirea lui Hristos”).

„Rabinii socoteau neprihănirea lor drept un paşaport pentru cer; însă Isus 
a declarat că aceasta este insuficientă şi fără valoare. Ceremoniile exterioare şi 
o cunoaştere teoretică a adevărului constituiau neprihănirea fariseică. Rabinii 
pretindeau a fi sfinţi prin propriile lor eforturi de ţinere a legii; însă faptele lor 
despărţiseră neprihănirea de religie. În timp ce erau minuţioşi în respectarea 
ritualurilor, vieţile lor erau imorale şi josnice. Aşa-numita lor neprihănire nu 
putea să intre niciodată în Împărăţia Cerurilor.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 309 
(engl.) (rom. cap. 31, „Predica de pe munte”).

Cătălin
Notă autoadezivă
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. (Efeseni 2:3)Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. (Romani 3:11-12)

Cătălin
Notă autoadezivă
Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea. (Psalmi 51:5)Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. (Romani 3:23)Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună. (Romani 8:7)

Cătălin
Notă autoadezivă
Căci toţi cei ce se bizuie 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.” (Galateni 3:10)pe când Israel, care umbla după o Lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la Legea aceasta. Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credinţă, ci prin fapte. Ei s-au lovit de Piatra de poticnire, după cum este scris: „Iată că pun în Sion o Piatră de poticnire şi o Stâncă de cădere: şi cine crede în El nu va fi dat de ruşine.” (Romani 9:31-33)
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Miercuri 18 mai

4. HRISTOS A DEVENIT NEPRIHĂNIREA NOASTRĂ
a.  Când omenirea şi-a pierdut dreptul la viaţă veşnică, ce a decis 

Tatăl să facă? Galateni 4:4,5. Ce poziţie a ocupat Hristos ca al 
doilea Adam atunci când a devenit om? 1 Corinteni 15:47. 

„După cădere, Hristos a devenit instructorul lui Adam... La împlinirea vre-
mii El urma să Se descopere în chip omenesc. El urma să ocupe poziţia Sa în 
fruntea omenirii, luând natura, însă nu şi păcătoşenia omului.”—The Signs of the 
Times, 29 mai 1901.

b.  Ce a trebuit să facă Hristos pentru a asigura pentru noi viaţa veş-
nică? Matei 5:17, 18. Cum a împlinit Hristos legea? 1 Petru 2:22. 

„Legea cere neprihănire—o viaţă dreaptă, un caracter perfect; şi pe aces-
tea omul nu are cum să le ofere. El nu poate împlini cerinţele legii lui Dumne-
zeu. Însă Hristos, venind pe pământ ca om, a trăit o viaţă sfântă, şi a dezvol-
tat un caracter desăvârşit. Pe acestea El le oferă ca un dar fără plată tuturor 
celor care vor să le primească.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 762 (engl.) (rom. cap. 
79, „S-a sfârşit”).

„În viaţa Sa pe pământ, Hristos a dezvoltat un caracter perfect, El a oferit 
ascultare desăvârşită de poruncile Tatălui Său. Venind în lume în chip ome-
nesc, devenind supus legii, descoperind oamenilor că El a purtat bolile lor, 
necazul lor, vina lor, El nu a devenit păcătos... Nici o pată de păcat nu s-a găsit 
asupra Lui. El a stat înaintea lumii ca Mielul fără pată al lui Dumnezeu.”—The 
Youth’s Instructor, 29 decembrie 1898.

c. După ce s-a conformat condiţiei vieţii veşnice în favoarea ome-
nirii, ce dar de la Tatăl oferă Hristos fiecărei persoane? Romani 
6:23; 1 Ioan 5:11.

„Mântuitorul lumii oferă celui rătăcit darul vieţii veşnice. El aşteaptă un 
răspuns la ofertele Sale de iubire şi iertare, cu o compasiune mai tandră decât 
cea care mişcă inima unui părinte pământesc pentru a ierta un fiu rătăcit, căit, 
suferind.”—The Signs of the Times, 20 aprilie 1876.

Cătălin
Notă autoadezivă
Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea. (Galateni 4:4-5)Omul dintâi este din pământ, pământesc; Omul al doilea este din cer. (1 Corinteni 15:47)

Cătălin
Notă autoadezivă
Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. (Matei 5:17-18)„El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug.” (1 Petru 2:22)

Cătălin
Notă autoadezivă
Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 6:23)Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. (1 Ioan 5:11)
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Joi 19 mai 

5. SOCOTIT NEPRIHĂNIT DOAR PRIN CREDINŢĂ
a.  După cum neascultarea lui Adam ne-a făcut păcătoşi, prin a cui 

ascultare vom fi noi făcuţi neprihăniţi? Romani 5:17-19. Când 
prin credinţă ne prindem de neprihănirea lui Hristos, cum vom 
apărea în ochii lui Dumnezeu? Romani 3:28.

„Nu avem nici o neprihănire a noastră proprie cu care să corespundem 
cerinţelor legii lui Dumnezeu. Însă Hristos a făcut o cale de scăpare pentru noi. 
El a trăit pe pământ în mijlocul încercărilor şi ispitelor ca cele pe care le avem 
şi noi de întâmpinat. El a trăit o viaţă fără păcat. El a murit pentru noi, şi acum 
se oferă să ne ia păcatele şi să ne dea neprihănirea Sa. Dacă te predai Lui, şi Îl 
accepţi ca Salvator al tău, atunci, oricât de păcătoasă poate să fi fost viaţa ta, 
de dragul Său eşti socotit neprihănit. Caracterul lui Hristos stă în locul caracte-
rului tău, şi tu eşti acceptat înaintea lui Dumnezeu ca şi când nu ai fi păcătuit 
niciodată.”—Calea către Hristos, pg. 62 (engl.) (rom. cap. 7, „Testul uceniciei”).

b.  Când un credincios căit este socotit neprihănit, ce speranţă are 
chiar şi în faţa morţii? Ioan 3:16 (ultima parte); Tit 3:7; 1 Corin-
teni 15:21, 22. 

„Prin credinţă [păcătosul] poate aduce la Dumnezeu meritele lui Hristos, 
şi Domnul pune ascultarea Fiului Său în contul păcătosului. Neprihănirea lui 
Hristos este acceptată în locul eşecului omului, şi Dumnezeu îl primeşte, iartă, 
îndreptăţeşte pe sufletul căit, care crede; îl tratează ca şi când ar fi neprihănit 
şi îl iubeşte cum Îl iubeşte pe Fiul Său.”—Solii alese, vol. 1, pg. 367 (engl.) (rom. cap. 
57,  „Hristos, Calea vieţii”).

Vineri 20 mai 

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Care a fost condiţia vieţii veşnice înainte şi după cădere?
2. Din cauza păcatului, ce schimbare a avut loc în natura fiinţelor umane?
3. De ce vor fi blestemaţi cei care încearcă să fie neprihăniţi prin ţine-

rea legii?
4. Ce înţelegi prin expresia „Hristos, neprihănirea noastră”?
5.  Dacă o persoană care este considerată neprihănită prin credinţă 

în neprihănirea lui Hristos se întâmplă să moară, care este spe-
ranţa lui?

Cătălin
Notă autoadezivă
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!) …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. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur Om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi. (Romani 5:17-19)Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele Legii. (Romani 3:28)

Cătălin
Notă autoadezivă
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. (Ioan 3:16)pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieţii veşnice. (Tit 3:7)Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos; (1 Corinteni 15:21-22)
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   Lecţia 9 Sabat, 28 mai 2016

Moartea ispăşitoare a lui Hristos (I)
„Mai mult, fraţilor, vă fac cunoscut Evanghelia pe care v-am pre-

dicat-o, ... prin care şi sunteţi salvaţi, ... cum Hristos a murit pentru 
păcatele noastre conform Scripturilor” (1 Corinteni 15:1-3).

„Atârnând pe cruce, Hristos era Evanghelia. Acum avem o solie: 
‚Iată Mielul lui Dumnezeu, care îndepărtează păcatul lumii’ (Ioan 
1:29) ... Aceasta este solia noastră, argumentul nostru, doctrina noas-
tră, speranţa noastră pentru cel nepocăit, încurajarea noastră pentru 
cel îndurerat, speranţa noastră pentru fiecare credincios.”—Comentarii 
Biblice [E.G.White] ale Noului Testament, vol. 6, pg. 1113 (engl.) (rom. cap. referitor 
la Galateni 6).

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 741-764 (engl.) (rom. cap.  
         78, „Calvarul” şi cap. 79, „S-a sfârşit”).

Duminică 22 mai

1. S-A GĂSIT O RĂSCUMPĂRARE
a.  Ce măsuri a luat Dumnezeu în experienţa jertfirii lui Isaac, şi ce 

semnificaţie are aceasta în experienţa umană? Geneza 22:7-13; 
Iov 33:24.

„Berbecul oferit în locul lui Isaac Îl reprezenta pe Fiul lui Dumnezeu, care 
urma să fie jertfit în locul nostru. Când omul a fost condamnat la moarte pen-
tru încălcarea legii lui Dumnezeu, Tatăl, privind la Fiul Său, i-a spus păcătosu-
lui: ‚Trăieşte, am găsit o răscumpărare.’ ”—Patriarhi şi profeţi, pg. 154 (engl.) (rom. 
cap. 13, „Testul credinţei”).

b.  Când s-a luat măsura pentru salvarea rasei umane? Matei 25:34; 
Apocalipsa 13:8 (ultima parte) (engl. KJV, rom. BTF spune: „ale 
căror nume nu sunt scrise în cartea vieţii Mielului înjunghiat de la 
întemeierea lumii”).

„În clipa în care omul... a făcut tocmai lucrurile pe care Dumnezeu a spus 
să nu le facă, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a stat între cei vii şi cei morţi, spu-
nând, ‚Lasă pedeapsa să cadă asupra Mea. Voi sta în locul omului. El va avea 
o altă şansă.’ ”—Comentarii Biblice [E.G.White] ale Vechiului Testament, vol. 1, pg. 1085 
(engl.) (rom. cap. referitor la Geneza 3).

Cătălin
Notă autoadezivă
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?” „Fiule”, a răspuns Avraam, „Dumnezeu însuşi va purta grijă de mielul pentru arderea de tot.” Şi au mers amândoi împreună înainte. 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. Apoi Avraam a întins mâna şi a luat cuţitul ca să înjunghie pe fiul său. Atunci Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri şi a zis: „Avraame! Avraame!” „Iată-mă!”, a răspuns el. 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.” 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. (Geneza 22:7-13)Dumnezeu Se îndură de el şi zice îngerului: „Izbăveşte-l, ca să nu se coboare în groapă; am găsit un preţ de răscumpărare pentru el!” (Iov 33:24)

Cătălin
Notă autoadezivă
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. (Matei 25:34)... toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului care a fost junghiat. (Apocalipsa 13:8)



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 201648

Luni 23 mai

2. SPERANŢA CENTRATĂ  ÎNTR-UN  MÂNTUITOR  
 Ce va veni
a.  De la ce înălţime a venit Isus pentru a muri pentru păcatele ome-

nirii? 1 Timotei 6:14, 16; Filipeni 2:6. 

„[Isus] Se oferise să Îşi dea viaţa ca răscumpărare, să ia sentinţa de moarte 
asupra Sa, pentru ca prin El fiinţele umane să poată găsi iertare; pentru ca 
prin meritele sângelui Său, şi ascultare de legea lui Dumnezeu, să poată avea 
favoarea lui Dumnezeu şi să fie aduse în frumoasa grădină, şi să mănânce din 
rodul pomului de viaţă...

El urma să părăsească toată gloria Sa din cer, să vină pe pământ ca om, să 
Se umilească ca un om... El urma să moară de moartea cea mai îngrozitoare, 
atârnat între cer şi pământ ca un păcătos vinovat.”—Experienţe şi viziuni, pg. 149, 
150 (engl.) (rom. cap. „Planul de mântuire”).

b.  Ce promisiune a fost dată lui Adam după ce păcătuise, şi ce sem-
nificaţie avea acest angajament? Geneza 3:15.

„[Geneza 3:15 citat.] Această propoziţie, rostită în auzul primilor noştri pă-
rinţi, a fost pentru ei o promisiune...

Îngerii cereşti au descris mai deplin în faţa primilor noştri părinţi planul 
care fusese făcut pentru mântuirea lor.... Fiul lui Dumnezeu se oferise să ispă-
şească, cu propria Sa viaţă, fărădelegea lor. Urma să le fie oferită o perioadă de 
probă, şi prin căinţă şi credinţă în Hristos ei puteau deveni din nou copii ai lui 
Dumnezeu.”—Patriarhi şi profeţi, pg. 65, 66 (engl.)(rom. cap. 4, „Planul de mântuire”).

c. După ce păcatul a intrat în lume, ce sistem a fost introdus pentru 
Adam şi descendenţii săi, şi care era scopul acestuia? Geneza 
4:3-5; Evrei 9:13, 14, 28.

„Omului căzut i-a fost revelat planul jertfei infinite prin care era oferită 
mântuirea. Nimic în afară de moartea iubitului Fiu al lui Dumnezeu nu putea 
ispăşi păcatul omului, şi Adam s-a mirat de bunătatea lui Dumnezeu în faptul 
că oferea o astfel de răscumpărare pentru păcătos... Prin instituirea sistemului 
de jertfe şi daruri, moartea lui Hristos urma să fie mereu menţinută în faţa omu-
lui vinovat, pentru ca el să poată înţelege mai bine natura păcatului, rezultatele 
fărădelegii, şi meritul darului divin.”—The Signs of the Times, 20 februarie 1893. 

Cătălin
Notă autoadezivă
să păzeşti porunca, fără prihană şi fără vină, până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos, (1 Timotei 6:14)singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care nu poţi să te apropii, pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea şi care are cinstea şi puterea veşnică! Amin. (1 Timotei 6:16)El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, (Filipeni 2:6)

Cătălin
Notă autoadezivă
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)

Cătălin
Notă autoadezivă
După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus şi el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui şi din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui; dar spre Cain şi spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare şi i s-a posomorât faţa. (Geneza 4:3-5)Căci, dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţarea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţa cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui Viu! (Evrei 9:13-14)tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă. (Evrei 9:28)



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 2016 49

Marţi 24 mai

3. SALVATORUL ÎNTREGII OMENIRI
a.  Când a venit vremea potrivită, ce a decis Tatăl să facă pentru a 

elibera omenirea din sclavia păcatului? Galateni 4:4, 5. Pentru 
salvarea cui a venit Hristos în lume? 1 Timotei 4:10; 1 Ioan 4:14. 

„[Hristos] a suferit moartea pentru fiecare om, şi din acest motiv el are un 
interes gingaş şi profund pentru fiecare.”—Mărturii, vol. 9, pg. 222 (engl.)(rom. 
secţiunea 6, subcap. „Între oamenii de culoare”).

„Samaritenii credeau că Mesia urma să vină ca Răscumpărătorul, nu doar 
al iudeilor, ci al lumii. Duhul Sfânt Îl prezisese prin Moise ca pe un profet tri-
mis de Dumnezeu. Prin Iacov se declarase că la El se vor strânge toţi oamenii; 
prin Avraam, că în El vor fi binecuvântate toate naţiunile pământului. Pe aceste 
pasaje biblice îşi bazau samaritenii credinţa în Mesia...

Isus începuse să sfarme zidul de despărţire dintre iudei şi neamuri, şi să 
predice lumii mântuirea.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 193 (engl.) (rom. cap. 19, „La 
fântâna lui Iacov”).

b.  Pentru a fi Mântuitorul lumii, în ce formă a venit Hristos jos pe 
pământ? Filipeni 2:7, 8.

c.  Când Hristos a murit pentru toată omenirea, care cuvinte ale lui 
Isus ne indică faptul că natura Sa umană a fost cea care a murit, 
nu divinitatea Sa? Ioan 10:17, 18. 

„Cel care a spus, ‚Eu îmi dau viaţa, ca să o iau din nou’ (Ioan 10:17), a ieşit 
din mormânt la viaţa care era în Sine Însuşi. Natura umană a murit; divinitatea 
nu a murit. În natura Sa divină, Hristos a posedat puterea de a sfărâma legă-
turile morţii. El declară că are viaţa în Sine Însuşi pentru a învia pe cine vrea 
El.”—Solii alese, vol. 1, pg. 301 (engl.) (rom. cap. 44, „Mântuitorul înviat”).

„ ‚Eu sunt învierea şi viaţa’ (Ioan 11:2). Acest limbaj poate fi folosit doar 
de Dumnezeire. Toate fiinţele create trăiesc prin voinţa şi puterea lui Dumne-
zeu. Ele sunt primitoare dependente ale vieţii Fiului lui Dumnezeu... Ele sunt 
umplute cu viaţă de la Sursa a toată viaţa. Doar Cel care are nemurirea, care 
locuieşte în lumină şi viaţă, putea să spună: ‚Am puterea să îmi dau viaţa şi am 
puterea să o iau iarăşi.’ ”—Comentarii Biblice [E.G.White] ale Noului Testament, vol. 5, 
pg. 1113 (engl.) (rom. cap. referitor la Marcu 16).

Cătălin
Notă autoadezivă
Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea. (Galateni 4:4-5)Noi muncim, în adevăr, şi ne luptăm, pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel Viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, şi mai ales al celor credincioşi. (1 Timotei 4:10)Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. (1 Ioan 4:14)

Cătălin
Notă autoadezivă
ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. (Filipeni 2:7-8)

Cătălin
Notă autoadezivă
Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau şi am putere s-o iau iarăşi: aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.” (Ioan 10:17-18)
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Miercuri 25 mai 

4. MOARTEA A DOUA ABOLITĂ PENTRU CEI CRE- 
 DINCIOŞI
a.  Când pedeapsa morţii veşnice va fi dată celor care L-au respins 

pe Hristos ca Mântuitor al lor, cum este numită aceasta, şi de ce? 
Apocalipsa 20:14; 21:8.

„‚Plata păcatului este moartea; dar darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică 
prin Isus Hristos Domnul nostru’ (Romani 6:23). În timp ce viaţa este moştenirea 
celor drepţi, moartea este partea celor răi. Moise a declarat lui Israel: ‚Ţi-am pus 
înainte viaţa şi binele, moartea şi răul’ (Deuteronom 30:15). Moartea la care se 
face referire în aceste versete este ... ‚moartea a doua’, care este pusă în antiteză 
cu viaţa veşnică.”—Marea luptă, pg. 544 (engl.) (rom. cap. 33, „Prima mare amăgire”).

b.  Cum a experimentat Hristos sentimentul de disperare al celor 
care suferă moartea a doua? Matei 27:46; Evrei 2:9. 

„Hristos a simţit în mare parte ceea ce vor simţi cei răi când cupele mâniei 
lui Dumnezeu se vor revărsa peste ei. O disperare neagră, ca paloarea morţii, 
se va strânge împrejurul sufletelor lor vinovate, şi atunci ei vor realiza în cea 
mai mare măsură păcătoşenia păcatului... Dacă ei refuză beneficiul ceresc, ... 
alegerea este a lor, şi în final ei primesc plata lor, care este mânia lui Dumnezeu 
şi moartea veşnică. Ei vor fi separaţi pentru totdeauna de prezenţa lui Isus, 
al cărui sacrificiu ei l-au dispreţuit.”—Mărturii, vol. 2, pg. 210 (engl.)(rom. cap. 61, 
„Cuvânt către predicatori”).

c. Prin moarte, ce a nimicit Hristos pentru noi, şi ce a făcut El posi-
bil? 2 Timotei 1:10; Ioan 5:24; Apocalipsa 2:11.

„Nemurirea, promisă omului cu condiţia ascultării, fusese pierdută prin 
încălcarea legii... Nu putea exista speranţă pentru rasa căzută, dacă Dumnezeu 
nu ar fi pus nemurirea la dispoziţia lor prin jertfa Fiului Său... Fiecare om poate 
intra în posesia binecuvântării fără preţ, dacă se conformează condiţiilor. Toţi 
cei care ‚’prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi nemurirea’, vor primi 
‚viaţa veşnică’ (Romani 2:7).”—Marea luptă, pg. 533 (engl.) (rom. cap. 33, „Prima 
mare amăgire”).

Cătălin
Notă autoadezivă
Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. (Apocalipsa 20:14)Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.” (Apocalipsa 21:8)

Cătălin
Notă autoadezivă
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?” (Matei 27:46)Dar pe Acela care a fost făcut „pentru puţină vreme mai prejos decât îngerii”, adică pe Isus, Îl vedem „încununat cu slavă şi cu cinste” din pricina morţii pe care a suferit-o; pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi. (Evrei 2:9)

Cătălin
Notă autoadezivă
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. (2 Timotei 1:10)Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. (Ioan 5:24)Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: „Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte.” (Apocalipsa 2:11)
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Joi 26 mai 

5. UN SCHIMB MINUNAT
a.  De ce a suferit Hristos pedeapsa deplină pentru păcat, în timp ce 

El nu era deloc vinovat, de nici un păcat? 2 Corinteni 5:21; Tit 2:14.

„Isus a luat asupra Sa natura umană, şi ce onoare a acordat El rasei umane 
făcând astfel! El a suferit ca un om, El a fost ispitit cum sunt ispitiţi oamenii, 
totuşi fără păcat. El a fost făcut păcat pentru noi, deşi El nu a cunoscut nici un 
păcat, pentru ca noi să putem fi făcuţi neprihănirea lui Dumnezeu în El.”—The 
Review and Herald, 18 noiembrie 1890.

b.   Ce ne oferă Hristos în schimbul păcatelor noastre? Romani 5:17. 

„Hristos a fost tratat aşa cum meritam noi, pentru ca noi să fim trataţi aşa cum 
merită El. El a fost condamnat pentru păcatele noastre, la care nu S-a făcut părtaş, 
ca noi să putem fi îndreptăţiţi prin neprihănirea Sa, la care noi nu am contribuit cu 
nimic. El a suferit moartea care era a noastră, pentru ca noi să putem primi viaţa 
care era a Lui.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 25 (engl.) (rom. cap. 1, „Dumnezeu cu noi”).

„Noi nu suntem demni de iubirea lui Dumnezeu, însă Hristos, Garantul 
nostru, este demn, şi El este cu totul capabil să îi salveze pe toţi cei care vor veni 
la El. Oricare ar fi fost experienţa voastră din trecut, oricât de descurajatoare 
sunt circumstanţele prezente, dacă vii la Isus exact aşa cum eşti, slab, neajuto-
rat, şi disperat, milosul nostru Salvator îţi va ieşi în întâmpinare de departe, şi 
Îşi va pune în jurul tău braţele iubirii Sale şi haina neprihănirii Sale... El pledea-
ză înaintea lui Dumnezeu în favoarea noastră, spunând: Am luat locul păcă-
tosului. Nu privi la acest copil rătăcit, ci priveşte la Mine. Dacă Satan pledea-
ză tare împotriva sufletelor voastre, acuzându-vă de păcat, şi pretinzându-vă 
drept pradă a sa, sângele lui Hristos pledează cu şi mai mare putere.”—Cugetări 
de pe Muntele Fericirilor, pg. 8 (engl.) (rom. cap. 2, „Fericirile”).

Vineri 27 mai

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Care a fost scopul lui Dumnezeu când a dat omenirii o a doua peri-

oadă de probă?
2. Când Adam a murit la vârsta de 930 de ani, a plătit el pedeapsa fă-

rădelegii lui, menţionate în Geneza 2:17?
3. Pentru cine Şi-a dat Isus viaţa pe cruce?
4. Care este dovada că Isus nu a abrogat prima moarte?
5. Dacă dăm la schimb păcatele noastre pentru neprihănirea lui Hristos, 

ce trebuie să Îi dăm de asemenea, şi ce trebuie să acceptăm de la El? 

Cătălin
Notă autoadezivă
Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. (2 Corinteni 5:21)El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. (Tit 2:14)

Cătălin
Notă autoadezivă
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!) (Romani 5:17)
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Sabat, 4 iunie 2016
Darul Sabatului întâi  

pentru o capelă în Podgorica,  
Muntenegru

Muntenegru este o ţară euro-
peană muntoasă din sud-estul Pe-
ninsulei Balcanice. Capitala ei, şi cel 
mai mare oraş, este Podgorica, în 
timp ce oraşul Cetinje este desemnat 
drept Prijestonica, adică fostul Oraş 
Capitală Regală. Muntenegrinii au 
fost, din punct de vedere istoric, membri 
ai Bisericii Ortodoxe Sârbe şi creştinismul 
Ortodox sârb este încă religia cea mai populară 
în acea regiune, astăzi. Există de asemenea o mică populaţie catolică, în cea mai 
mare parte între cei de etnie albaneză şi între unii croaţi. Cam o cincime din 
populaţie se declară adepţi ai islamului. 

Muntenegru este de asemenea cunoscut pentru frumuseţea sa naturală 
şi pentru o istorie tulbure care a rezultat din dominaţia Imperiului Otoman. 
Oamenii iubitori de libertate din Muntenegru nu se vor împăca niciodată cu 
greutăţile războiului şi sclaviei. De-a lungul secolelor, ei au înfruntat ororile 
războaielor prelungite. Natura aspră din nordul Muntenegrului, unde zăpa-
da poate cădea în fiecare lună a anului, şi climatul blând mediteranean de pe 
coasta Adriatică sudică, din aceeaşi ţară, au contribuit la dezvoltarea unei men-
talităţi speciale a oamenilor cu emoţii puternice, care sunt reticenţi în abando-
narea valorilor tradiţionale. 

În astfel de circumstanţe, Mişcarea de Reformă a Adventiştilor de Ziua a 
Şaptea şi-a început activitatea în anii 1990, cu ajutorul unor credincioşi de peste 
hotare, care au cumpărat o bucată de teren şi au construit o casă de rugăciune 
şi închinare în periferia oraşului Podgorica. Biserica noastră locală a funcţionat 
în această clădire începând din anul 1992.

Din cauza distanţei dintre locul nostru de închinare şi Podgorica, şi a 
dificultăţilor cu transportul spre oraş, am decis să mutăm capela existentă şi 
să cumpărăm o proprietate într-o locaţie mai apropiată de oamenii care au 
nevoie să audă solia mântuirii. Acesta este motivul pentru care avem nevoie 
de fonduri suplimentare pentru a înainta lucrarea lui Dumnezeu în această 
parte a lumii. 

Îi încurajăm pe cei de aceeaşi credinţă cu noi şi pe membrii Şcolilor de 
Sabat din întreaga lume să îşi amintească de nevoile noastre de aici din Munte-
negru şi vă mulţumim pentru darurile generoase şi pentru rugăciunile voastre.  

Fraţii şi surorile voastre în Hristos, din Muntenegru
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  Lecţia 10 Sabat, 4 iunie 2016

Moartea ispăşitoare a lui Hristos (II)
„Dar noi propovăduim pe Hristos Cel răstignit, care pentru iudei 

este o pricină de poticnire, şi pentru neamuri o nebunie, dar pen-
tru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, este puterea şi înţelepciunea lui 
Dumnezeu” (1 Corinteni 1:23, 24).

„Darul lui Hristos revelează inima Tatălui. El mărturiseşte că, lu-
ând asupra Sa sarcina răscumpărării noastre, El nu va cruţa nimic, ori-
cât de drag, ce e necesar pentru încheierea lucrării Sale.”—Mărturii, vol. 
9, pg. 254 (engl.) (rom. secţiunea 8, subcap. „Slava evangheliei”).
Recomandare pentru studiu: Solii alese, vol. 1, pg. 389-394 (engl.)(rom. cap. 61,  
        „Hristos, Centrul soliei”).

Duminică 29 mai

1. ATÂT DE MULT A IUBIT DUMNEZEU LUMEA
a.  Descrieţi adâncimea iubirii lui Dumnezeu? Ioan 3:16; Romani 

5:6-8.

„Moartea lui Hristos dovedeşte marea iubire a lui Dumnezeu pentru om. 
Ea este garanţia mântuirii noastre...

Prin cruce noi învăţăm că Tatăl ceresc ne iubeşte cu o dragoste infinită.”—
Istoria faptelor apostolilor, pg. 209, 210 (engl.) (rom. cap. 20, „Înălţând crucea”).

b.  Ce poruncă nouă ar trebui să ne dorim să ascultăm noi, ce ne-ar 
separa de cei necredincioşi? Ioan 13:34, 35.

„După cum îi iubise Hristos, tot astfel trebuia să se iubească ucenicii unii 
pe alţii. Ei trebuia să arate în afară dragostea care locuia în inimile lor pentru 
bărbaţi, femei şi copii, făcând tot ce stătea în puterea lor pentru salvarea lor. 
Însă ei trebuiau să arate o dragoste în mod special gingaşă faţă de cei de aceeaşi 
credinţă...

Este cea mai mare şi mai fatală înşelăciune să presupui că cineva poate 
avea credinţa care duce la viaţă veşnică, fără să posede dragoste asemenea lui 
Hristos pentru fraţii săi.”—Comentarii biblice [E.G.White] ale Noului Testament, vol. 5, 
pg. 1140, 1141 (engl.) (rom. cap. referitor la Ioan 13).

Cătălin
Notă autoadezivă
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. (Ioan 3:16)Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiţi. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. (Romani 5:6-8)

Cătălin
Notă autoadezivă
Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” (Ioan 13:34-35)
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Luni 30 mai 

2. TOATĂ OMENIREA BENEFICIAZĂ DE PE URMA 
MORŢII LUI HRISTOS
a.  Ce lecţie a predat Isus cu privire la şarpele de aramă înălţat în 

pustie? Ioan 3:14, 15. 

„Când poporul lui Israel murea de înţepătura şerpilor veninoşi, Dumne-
zeu l-a îndrumat pe Moise să facă un şarpe de aramă... Atunci cuvântul s-a 
răspândit în tabără, cum că toţi cei ce urma să privească la şarpe aveau să tră-
iască.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 174 (engl.) (rom. cap. 17, „Nicodim”).

„Spre crucea Calvarului, pe care e un Mântuitor muribund, trebuie să pri-
vim. Interesele noastre veşnice cer ca noi să arătăm credinţă în Hristos.”—Ibid., 
pg. 660 (engl.) (rom. cap. 72, „În amintirea Mea”).

b.  Datorită morţii lui Hristos, ce binecuvântare zilnică revarsă 
Dumnezeu asupra tuturor bărbaţilor şi femeilor în această viaţă 
de probă? Matei 5:45. 

„Morţii lui Hristos îi datorăm chiar această viaţă pământească. Pâinea pe 
care o mâncăm este răscumpărată cu trupul Său frânt. Apa pe care o bem este 
cumpărată de sângele Său vărsat. Niciodată nu mănâncă cineva, sfânt sau pă-
cătos, din pâinea sa zilnică, fără ca să se hrănească cu trupul şi sângele lui 
Hristos. Crucea Calvarului este imprimată pe fiecare bucată. Ea se reflectă în 
fiecare izvor de apă.”—Ibid.

c. În timp ce credincioşii şi necredincioşii se bucură în egală măsu-
ră de tot ce ţine de viaţa lor trecătoare în virtutea morţii lui Hris-
tos, doar cine va primi viaţa veşnică? Matei 7:21; Ioan 3:16; Ro-
mani 2:7; Apocalipsa 22:14.

„[Matei 7:21 citat.] Testul sincerităţii nu stă în cuvinte, ci în fapte. Hristos 
nu spune nici unui om, Ce spui tu în plus faţă de alţii? Ci, ‚Ce faci tu în plus 
faţă de alţii?’ (Matei 5:47). Cuvintele Sale ‚Dacă ştiţi aceste lucruri, ferice de voi, 
dacă le faceţi’ (Ioan 13:17) sunt pline de semnificaţie. Cuvintele nu au nici o 
valoare, dacă nu sunt însoţite de fapte corespunzătoare.”—Parabolele Domnului, 
pg. 272 (engl.) (rom. cap. 22, „A zice şi a face”).

„Cuvântul lui Dumnezeu spune în mod clar că puţini vor fi salvaţi, şi că 
marea parte a celor, chiar, care sunt chemaţi, se vor dovedi nevrednici de viaţa 
veşnică. Ei nu vor avea parte în cer, ci partea lor va fi cu Satan, şi vor experi-
menta moartea a doua.”—Mărturii, vol. 2, pg. 293, 294 (engl.) (rom. cap. 41, „Adevă-
rata convertire”). 

Cătălin
Notă autoadezivă
Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:14-15)

Cătălin
Notă autoadezivă
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. (Matei 5:45)

Cătălin
Notă autoadezivă
Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. (Matei 7:21)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. (Ioan 3:16)Şi anume, va da viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi nemurirea; (Romani 2:7)Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate! (Apocalipsa 22:14)
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Marţi  31 mai

3. IERTARE COMPLETĂ DISPONIBILĂ
a.  Sub sistemul de jertfe, ce cerea legea pentru iertarea păcatelor? 

Evrei 9:22. Ce a făcut Hristos ca iertarea să fie posibilă pentru 
toţi? Romani 5:8, 9.

„Mulţi şi-au exprimat uimirea pentru faptul că Dumnezeu a cerut să fie 
ucise atâtea victime în sistemul de sacrificii al poporului iudeu; însă acesta 
trebuia să ancoreze în minţile lor marele adevăr că fără vărsare de sânge nu 
există iertare a păcatelor. O lecţie era întrupată în fiecare sacrificiu, imprimată 
în fiecare ceremonie, predicată în mod solemn de preot în slujba sa sfântă, şi 
inspirată de Dumnezeu Însuşi—că doar prin sângele lui Hristos există iertare 
de păcate. Cât de puţin simţim noi ca popor forţa acestui mare adevăr! Cât de 
rar aducem noi prin credinţă vie, activă, acest mare adevăr în vieţile noastre, că 
există iertare pentru cel mai mic păcat, iertare pentru cel mai mare păcat!”—The 
Review and Herald, 21 septembrie 1886. 

b.  Cum cuprinde jertfa lui Hristos întreaga omenire, şi ce obligaţie 
se află asupra noastră? 2 Corinteni 5:14, 15. 

„Hristos a suferit în afara porţilor Ierusalimului, întrucât Calvarul era în 
afara zidurilor cetăţii. Aceasta urma să arate că El a murit, nu doar pentru 
evrei, ci pentru întreaga omenire.”—Comentarii Biblice [E.G.White] ale Noului Testa-
ment, vol. 7, pg. 934 (engl.) (rom. cap. referitor la Evrei 13).

c. Cu ce condiţie este iertat păcătosul, şi la ce va conduce aceasta?  
1 Ioan 1:9; Coloseni 3:1-3.

„Cât de minunat este planul de mântuire în simplitatea şi deplinătatea sa. 
El nu doar că pune la dispoziţie iertarea deplină pentru păcătos, ci de aseme-
nea restaurarea călcătorului legii, făcând o cale prin care el poate fi acceptat ca 
un fiu al lui Dumnezeu. Prin ascultare el poate fi posesor al dragostei, al păcii şi 
bucuriei. Credinţa îl poate uni în slăbiciunea sa cu Hristos, sursa tăriei divine; 
şi prin meritele lui Hristos el poate găsi aprobarea lui Dumnezeu, pentru că 
Hristos a satisfăcut cerinţele legii, şi El atribuie neprihănirea Sa sufletului căit, 
credincios.”—The Review and Herald, 10 martie 1891.

Cătălin
Notă autoadezivă
Şi, după Lege, aproape totul este curăţat cu sânge; şi fără vărsare de sânge nu este iertare. (Evrei 9:22)Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu. (Romani 5:8-9)

Cătălin
Notă autoadezivă
Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit. Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei. (2 Corinteni 5:14-15)

Cătălin
Notă autoadezivă
Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9)Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. (Coloseni 3:1-3)
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Miercuri  1 iunie

4. ÎNDREPTĂŢIRE PRIN CREDINŢĂ
a.  Când Hristos a semnat cu propriul Său sânge actele de emanci-

pare ale rasei umane, cine a devenit posesorul legal al întregii 
omeniri care până aici fusese „vândută sub păcat” (Romani 
7:14)? 1 Petru 1:18-20.

„Prin revărsarea întregii vistierii a cerului în această lume, dându-ne tot 
cerul în Hristos, Dumnezeu a cumpărat voinţa, afecţiunile, mintea, sufletul, 
fiecărei fiinţe umane. Fie că sunt credincioşi sau necredincioşi, toţi sunt propri-
etatea Domnului.

Suntem ai Săi prin creaţiune şi prin răscumpărare. Chiar corpurile noastre 
nu ne aparţin.... Vieţile noastre şi toate facultăţile noastre Îi aparţin Lui.”—Ha-
rul uimitor al lui Dumnezeu, pg. 173 (engl.) (rom. cap. 165, „Valoarea unui suflet”).

b.  Întrucât Hristos a dobândit dreptul de proprietate, ce cere El 
acum de la fiecare persoană individuală pentru a finaliza proce-
sul de adopţie ca fiu sau fiică a lui Dumnezeu? Galateni 3:26-29.

„Mulţi... nu văd lucrarea care trebuie să fie realizată în ei de Duhul Sfânt îna-
inte ca ei să poată fi transformaţi din supuşi ai lui Satan în fii ai lui Dumnezeu... 
‚Dacă un om nu se naşte din nou’—dacă nu primeşte o inimă nouă, dorinţe, sco-
puri şi motive noi,  care să conducă la o nouă viaţă—’el nu poate vedea Împărăţia 
lui Dumnezeu’ (Ioan 3:3)... El nu trebuie să mai fie un supus docil al vrăjmaşului 
lui Hristos. El trebuie să devină moştenitor al lui Dumnezeu prin credinţă, un fiu 
al lui Dumnezeu prin adopţie.”—The Signs of the Times, 9 martie 1882. 

„Când păcătosul căit, zdrobit înaintea lui Dumnezeu, discerne ispăşirea 
lui Hristos în favoarea sa şi acceptă ispăşirea aceasta ca singura sa speranţă în 
viaţa aceasta şi în cea viitoare, păcatele sale sunt iertate...

Iertarea şi îndreptăţirea sunt unul şi acelaşi lucru. Prin credinţă, credincio-
sul trece din poziţia de rebel, copil al păcatului şi al Satanei, la poziţia de supus 
loial al lui Isus Hristos, nu din cauza unei bunătăţi inerente, ci pentru că Hristos 
îl primeşte drept copil al Său prin adopţie. Păcătosul primeşte iertarea păcate-
lor sale, pentru că aceste păcate sunt purtate de Înlocuitorul şi Garantul său. 
Domnul vorbeşte Tatălui Său ceresc, spunându-i: ‚Acesta este copilul Meu. Eu îl 
graţiez de condamnarea la moarte, dându-i poliţa Mea de asigurare de viaţă—
viaţa veşnică—pentru că Eu am luat locul său şi am suferit pentru păcatele sale. 
El este chiar fiul Meu iubit.’ Astfel omul, iertat, şi îmbrăcat cu hainele frumoase 
ale neprihănirii lui Hristos, stă fără vină înaintea lui Dumnezeu.”—Credinţa şi 
faptele, pg. 103 (engl.) (rom. cap. 15, „Aceasta este îndreptăţirea prin credinţă”).

Cătălin
Notă autoadezivă
Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească; dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. (Romani 7:14)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, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii şi a fost arătat la sfârşitul vremurilor pentru voi (1 Petru 1:18-20)

Cătălin
Notă autoadezivă
Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus. Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos. 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. Şi, dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă. (Galateni 3:26-29)
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5. LEGEA LUI DUMNEZEU JUSTIFICATĂ
a.  De ce regele Darius a fost incapabil să împiedice aruncarea lui 

Daniel în groapa cu lei pentru încălcarea decretului dat de el 
însuşi, deşi dorea să îl salveze pe Daniel? Daniel 6:7-9, 15, 16. 

b.  Într-un mod similar, ce a dovedit moartea lui Hristos pe cruce 
referitor la natura sfintei legi a lui Dumnezeu? Psalmul 111:7, 8. 
La cine şi-a avut originea ideea că moartea lui Hristos a abolit 
legea lui Dumnezeu? 

„Scopul lui Satan este întotdeauna de a face fără valoare legea lui Dumne-
zeu şi de a perverti adevărata semnificaţie a planului de mântuire. De aceea el 
a născocit minciuna că jertfa lui Hristos pe crucea Calvarului a fost cu scopul 
de a-i elibera pe oameni de obligativitatea păzirii legilor lui Dumnezeu... Dacă 
legea ar fi putut fi abolită, şi guvernarea cerului şi a pământului şi a lumilor 
nenumărate ar mai fi putut fi menţinută, Hristos nu ar fi avut nevoie să moară. 
Moartea lui Hristos urma să clarifice pentru totdeauna chestiunea validităţii 
legii lui Iehova. Întrucât a suferit pedeapsa completă pentru o lume vinovată, 
Isus a devenit Mijlocitor între Dumnezeu şi om, pentru a restaura sufletul căit în 
favoarea lui Dumnezeu dându-i har să ţină legea Celui Prea Înalt. Hristos a ve-
nit nu să distrugă legea sau profeţii, ci să împlinească acestea la literă. Ispăşirea 
de pe Calvar a dovedit că Legea lui Dumnezeu este sfântă, dreaptă şi adevărată, 
nu doar în faţa lumii căzute, ci în faţa cerului şi a lumilor necăzute. Hristos a 
venit să mărească Legea şi să o facă onorabilă.”—Credinţa şi faptele, pg. 118, 119 
(engl.) (rom. cap. 18, „Omul poate să fie la fel de pur în sfera lui, ca Dumnezeu în a Sa”).

Vineri  3 iunie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Cum ne vom revela dragostea noastră pentru Hristos într-un mod 

practic?
2. Doar când vor fi cuvintele noastre benefice pentru alţii?
3. Împreună cu iertarea pentru păcătos, ce altceva mai pune la dispo-

ziţie planul de mântuire?
4. Ce trebuie să facem pentru a fi adoptaţi ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu?
5.  Care este cea mai puternică dovadă că legea lui Dumnezeu este 

imuabilă? De ce?

Cătălin
Notă autoadezivă
Toate căpeteniile împărăţiei, îngrijitorii, dregătorii, sfetnicii şi cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească, însoţită de o aspră oprire, care să spună că oricine va înălţa, în timp de treizeci de zile, rugăciuni către vreun dumnezeu sau către vreun om, afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei. Acum, împărate, întăreşte oprirea şi iscăleşte porunca aceasta, pentru ca să nu se poată schimba, după legea mezilor şi perşilor, care, odată dată, rămâne neschimbată.” În urma celor de mai sus, împăratul Darius a scris porunca şi oprirea. (Daniel 6:7-9)Dar oamenii aceia au stăruit de împărat şi i-au zis: „Să ştii, împărate, că, după legea mezilor şi perşilor, orice oprire sau orice poruncă întărită de împărat nu se poate schimba!” Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel şi să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul şi a zis lui Daniel: „Dumnezeul tău căruia necurmat Îi slujeşti să te scape!” (Daniel 6:15-16)

Cătălin
Notă autoadezivă
Lucrările mâinilor Lui sunt credincioşie şi dreptate; toate poruncile Lui sunt adevărate, întărite pentru veşnicie, făcute cu credincioşie şi neprihănire. (Psalmi 111:7-8)
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   Lecţia 11 Sabat, 11 iunie 2016

Învierea lui Hristos 
„Mai mult, fraţilor, vă fac cunoscut Evanghelia pe care v-am 

predicat-o, ... cum Hristos a murit pentru păcatele noastre conform 
Scripturilor, că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, conform Scriptu-
rilor” (1 Corinteni 15: 1, 3, 4).

„Învierea lui Isus a fost un tip al învierii finale a tuturor celor ce 
dorm în El. Înfăţişarea Mântuitorului înviat, comportamentul Său, 
vorbirea Sa, erau familiare ucenicilor Săi. După cum Isus a înviat din 
morţi, tot astfel, cei care dorm în El vor învia din nou.”—Evenimentele 
ultimelor zile, pg. 291 (engl.) (rom. cap. 20, „Moştenirea sfinţilor”).

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 779-794 (engl.) (rom. cap. 
81, „A înviat Domnul”; cap. 82, „De ce plângi?”).

Duminică 5 iunie

1. HRISTOS A PREZIS ÎNVIEREA SA
a.  Cum a prezis Isus moartea şi învierea Sa? Matei 20:18, 19.

b.  Ce au vrut conducătorii iudei să facă în Sabat pentru a preveni 
împlinirea cuvintelor lui Hristos cu privire la învierea Sa? Matei 
27:62-66. Ce putem învăţa de la femeile care au pregătit mirode-
nii pentru Isus? Luca 23:55, 56.

„Preoţii au dat indicaţii pentru paza mormântului. O piatră mare a fost 
pusă în faţa intrării. Peste această piatră ei au pus funii, asigurând capetele 
de stânca cea solidă, sigilându-le cu sigiliul roman.  Piatra nu putea fi mu-
tată fără ca sigiliul să fie rupt. O gardă de o sută de soldaţi a fost staţionată 
împrejurul mormântului pentru a împiedica furtul din ea. Preoţii au făcut 
tot ce puteau pentru a menţine corpul lui Isus acolo unde a fost pus. Acesta 
a fost sigilat pe cât de sigur posibil în mormântul Său, ca şi când ar fi trebuit 
să rămână acolo pentru totdeauna.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 778 (engl.) (rom. 
cap. 80, „În mormântul lui Iosif”).

Cătălin
Notă autoadezivă
„Iată că ne suim la Ierusalim, şi Fiul omului va fi dat în mâinile preoţilor celor mai de seamă şi cărturarilor. Ei Îl vor osândi la moarte şi-L vor da în mâinile Neamurilor, ca să-L batjocorească, să-L bată şi să-L răstignească; dar a treia zi va învia.” (Matei 20:18-19)

Cătălin
Notă autoadezivă
A doua zi, care vine după ziua Pregătirii, preoţii cei mai de seamă şi fariseii s-au dus împreună la Pilat şi i-au zis: „Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe când era încă în viaţă, a zis: „După trei zile voi învia.” Dă poruncă, dar, ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul şi să spună norodului: „A înviat din morţi!” Atunci înşelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi.” Pilat le-a zis: „Aveţi o strajă; duceţi-vă de păziţi cum puteţi.” Ei au plecat şi au întărit mormântul, pecetluind piatra şi punând strajă.” (Matei 27:62-66)Femeile care veniseră cu Isus din Galileea au însoţit pe Iosif; au văzut mormântul şi felul cum a fost pus trupul lui Isus în el, s-au întors şi au pregătit miresme şi miruri. Apoi, în ziua Sabatului, s-au odihnit, după Lege. (Luca 23:55-56)
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Luni 6 iunie

2. SCENA ÎNVIERII
a.  Conform celor spuse de apostoli, cine L-a înviat pe Isus? Faptele 

Apostolilor 2:32; 13:33. Pe cine l-a trimis Tatăl să Îl cheme din 
nou la viaţă pe Isus? Matei 28:1-3.

„Acest mesager este cel care ocupă poziţia din care a căzut Satan. ... Solda-
ţii îl văd îndepărtând piatra, ca şi cum ar fi fost o pietricică, şi îl aud strigând: 
‚Fiu al lui Dumnezeu, vino afară; Tatăl Tău Te cheamă’. Ei Îl văd pe Isus ie-
şind din mormânt şi Îl aud proclamând deasupra mormântului deschis: ‚Eu 
sunt învierea şi viaţa.’ În timp ce iese în maiestate şi slavă, oastea îngerească se 
apleacă în adorare înaintea Răscumpărătorului.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 780 
(engl.) (rom. cap. 81, „A înviat Domnul”).

b.  Ce parte a avut Fiul divin al lui Dumnezeu în învierea trupului 
Său omenesc? Ioan 2:19-22; 10:17, 18.

„Când vocea puternicului înger a fost auzită la mormântul lui Hristos, 
spunând ‚Tatăl Tău Te cheamă’ Mântuitorul a ieşit din mormânt prin viaţa care 
era în El însuşi... Acum s-a împlinit profeţia pe care o rostise El preoţilor şi 
conducătorilor: ‚Stricaţi templul acesta şi în trei zile îl voi ridica’ (Ioan 2:19).”—
Ibid., pg. 785 (engl.) (rom. cap. 81, „A înviat Domnul”).

c. Cum au reacţionat gărzile romane şi îngerii răi care păzeau mor-
mântul atunci când au văzut că Hristos a fost înviat? Matei 28:4. 
Ce a confirmat învierea lui Hristos în mintea lui Satan?

„Groaza a apucat gărzile romane. Unde era acum puterea lor de a păzi 
trupul lui Hristos? Ei nu s-au gândit la datoria lor, nici la faptul că ucenicii L-ar 
fura. Când lumina îngerilor a strălucit împrejur, mai luminoasă decât soarele, 
gărzile romane au căzut la pământ ca nişte oameni morţi...

Îngerii lui Satan fuseseră constrânşi să fugă din faţa luminii strălucitoare, 
pătrunzătoare, a îngerilor cereşti... Satan ştia că după ceva vreme el trebuia să 
moară şi împărăţia sa să treacă la Acel a căruia era de drept. El se lamenta şi 
urla de mânie că în ciuda tuturor eforturilor sale, Isus nu fusese biruit, ci des-
chisese o cale pentru mântuirea omului, şi oricine dorea, putea să meargă pe ea 
şi să fie salvat.”—Experienţe şi viziuni, pg. 182 (engl.)(rom. cap. „Învierea lui Hristos”).

Cătălin
Notă autoadezivă
Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai Lui. (Faptele apostolilor 2:32)Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor, înviind pe Isus; după cum este scris în psalmul al doilea: „Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut.” (Faptele apostolilor 13:33)La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea. Înfăţişarea lui era ca fulgerul, şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. (Matei 28:1-3)

Cătălin
Notă autoadezivă
Drept răspuns, Isus le-a zis: „Stricaţi templul acesta, şi în trei zile îl voi ridica.” Iudeii au zis: „Au trebuit patruzeci şi şase de ani, ca să se zidească Templul acesta, şi Tu îl vei ridica în trei zile?” Dar El le vorbea despre templul trupului Său. Tocmai de aceea, când a înviat din morţi, ucenicii Lui şi-au adus aminte că le spusese vorbele acestea şi au crezut Scriptura şi cuvintele pe care le spusese Isus. (Ioan 2:19-22)Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau şi am putere s-o iau iarăşi: aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.” (Ioan 10:17-18)

Cătălin
Notă autoadezivă
Străjerii au tremurat de frica lui şi au rămas ca nişte morţi. (Matei 28:4)
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Marţi 7 iunie

3. ÎNVIAT PENTRU VIAŢĂ VEŞNICĂ
a.  Cum a explicat Isus ucenicilor Săi faptul că El fusese înviat ca o 

fiinţă umană cu un trup fizic, şi nu ca un spirit, fiind asemenea 
îngerilor? Luca 24:36-40. Când ei se îndoiau, ce a făcut El pentru 
a le îndepărta îndoielile? Luca 24:41-43.

b.  Cum descrie Biblia corpul uman înviat al lui Hristos? Filipeni 
3:21 Cum este corpul înviat al lui Hristos diferit de corpul nostru 
muritor actual? Romani 6:9, 10; Evrei 7:16.

c.  Ce plan a făcut Satan pentru a distruge impactul învierii lui Hris-
tos, şi cum a fost implementat acest complot? Matei 28:11-15.

„Satan a poruncit îngerilor săi să meargă la mai marii preoţilor şi bătrâni-
lor. El le-a spus: ‚Am avut succes în înşelarea lor, orbindu-le ochii şi împietrin-
du-le inimile împotriva lui Isus. I-am făcut să creadă că El a fost un impostor. 
Acea gardă romană va duce vestea urâtă că Hristos a înviat. I-am făcut pe pre-
oţi şi pe bătrâni să Îl urască pe Isus şi să Îl ucidă. Acum prezentaţi-le faptul că 
dacă devine cunoscut faptul că Isus a înviat, ei vor fi ucişi cu pietre de oameni 
pentru că au dat la moarte un om inocent.’...

... S-a decis să plătească soldaţii să ţină secret acest lucru. Preoţii şi bătrâ-
nii le-au oferit o mare sumă de bani... Şi când garda a întrebat ce li se va face 
pentru că au dormit în post, oficialii iudei au promis că îl vor convinge pe 
guvernator şi vor fi în siguranţă. De dragul banilor, garda romană şi-a vândut 
onoarea, şi a căzut de acord să urmeze sfatul preoţilor şi al bătrânilor.”—Expe-
rienţe şi viziuni, pg. 183, 184 (engl.) (rom. cap. „Învierea lui Hristos”).

„A fost dat un raport mincinos soldaţilor... Aici preoţii au mers prea de-
parte. Cum puteau soldaţii să spună că ucenicii Îi furaseră corpul în timp ce 
ei dormeau? Dacă ei dormeau, cum puteau să ştie? Iar dacă ucenicii fuseseră 
dovediţi vinovaţi de furtul trupului lui Hristos, nu ar fi fost preoţii primii să îi 
condamne? Sau dacă santinelele ar fi dormit la mormânt, nu ar fi fost preoţii 
cei dintâi să îi acuze înaintea lui Pilat?”—Hristos, Lumina lumii, pg. 781, 782 (engl.) 
(rom. cap. 81, „A înviat Domnul”).

Cătălin
Notă autoadezivă
Pe când vorbeau ei astfel, însuşi Isus a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!” Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar El le-a zis: „Pentru ce sunteţi tulburaţi? Şi de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.” (Şi, după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale.) (Luca 24:36-40)Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau şi se mirau, El le-a zis: „Aveţi aici ceva de mâncare?” I-au dat o bucată de peşte fript şi un fagure de miere. El le-a luat şi a mâncat înaintea lor. (Luca 24:41-43)

Cătălin
Notă autoadezivă
El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile. (Filipeni 3:21)întrucât ştim că Hristosul înviat din morţi nu mai moare: moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. (Romani 6:9-10)pus nu prin legea unei porunci pământeşti, ci prin puterea unei vieţi nepieritoare. (Evrei 7:16)

Cătălin
Notă autoadezivă
Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri şi au dat de veste preoţilor celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceştia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostaşilor mulţi bani şi le-au zis: „Spuneţi aşa: „Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, şi L-au furat.” Şi dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi şi vă vom scăpa de grijă.” Ostaşii au luat banii şi au făcut cum i-au învăţat. Şi s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. (Matei 28:11-15)
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Miercuri 8 iunie

4. TROFEE ALE VICTORIEI LUI HRISTOS
a.  Ce măsură a luat Dumnezeu în avans pentru a învinge această 

minciună pe care o plănuise Satan? Matei 27:50-53.

„Când Isus, atârnat pe cruce, a strigat ‚S-a sfârşit’, stâncile s-au sfărâmat, 
pământul s-a cutremurat, şi unele morminte s-au deschis. Când El a înviat ca 
biruitor asupra morţii şi a mormântului, ... mulţi dintre morţii cei drepţi, ascul-
tători de chemarea Sa, au ieşit din mormânt ca martori ai faptului că El înviase. 
Acei sfinţi înviaţi, favorizaţi, au ieşit glorificaţi. Ei erau aleşi şi sfinţi din fiecare 
secol, de la creaţiune până în zilele lui Hristos. Astfel, în timp ce conducătorii 
iudei încercau să ascundă faptul învierii lui Hristos, Dumnezeu a ales să ridice 
un grup de oameni din mormintele lor, pentru a mărturisi faptul că Isus învia-
se, şi pentru a declara slava Sa....

Cei care au ieşit din morminte după învierea lui Isus s-au arătat multora, 
spunându-le că jertfa pentru om era încheiată, că Isus, pe care Îl răstigniseră 
iudeii, înviase din morţi; şi ca dovadă a cuvintelor lor, ei declarau: ‚Noi am 
înviat împreună cu El.’ Ei mărturiseau că prin puterea Sa cea mare fuseseră 
chemaţi afară din mormintele lor.”—Experienţe şi viziuni, pg. 184 (engl.) (rom. cap. 
„Învierea lui Hristos”).

b.  Ce profeţie din Vechiul Testament a fost îndeplinită de cei care 
au fost înviaţi de Hristos în ziua învierii Sale? Isaia 26:19. În ce 
privinţă sunt aceşti sfinţi înviaţi diferiţi de cei pe care i-a înviat 
El înainte de moartea Sa? Ioan 11:43, 44; Luca 7:11-15.

„În timpul slujirii Sale, Isus înviase morţi, aducându-i la viaţă. El îl înviase 
pe fiul văduvei din Nain, pe fetiţa conducătorului şi pe Lazăr. Însă aceştia nu 
erau îmbrăcaţi cu nemurire. După ce au fost înviaţi, ei mai erau încă supuşi 
morţii. Însă cei care au ieşit din mormânt la învierea lui Hristos, au fost înviaţi 
pentru viaţă veşnică. Ei s-au înălţat cu El ca trofee ale victoriei Sale asupra mor-
ţii şi a mormântului. Aceştia, a spus Hristos, nu mai sunt captivi ai lui Satan; 
Eu i-am răscumpărat. Eu i-am adus din mormânt ca primele roade ale puterii 
Mele, pentru a fi cu Mine acolo unde sunt Eu, pentru a nu mai vedea niciodată 
moartea sau experimenta necazul.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 786 (engl.) (rom. 
cap. 81, „A înviat Domnul”).

Cătălin
Notă autoadezivă
Isus a strigat iarăşi cu glas tare şi Şi-a dat duhul. Şi îndată perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis, şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat. Ei au ieşit din morminte, după învierea Lui, au intrat în sfânta cetate şi s-au arătat multora. (Matei 27:50-53)

Cătălin
Notă autoadezivă
Să învie, dar, morţii Tăi! Să se scoale trupurile mele moarte! – Treziţi-vă şi săriţi de bucurie, cei ce locuiţi în ţărână! Căci roua Ta este o rouă dătătoare de viaţă, şi pământul va scoate iarăşi afară pe cei morţi. (Isaia 26:19)După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: „Lazăre, vino afară!” Şi mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate cu fâşii de pânză şi cu faţa înfăşurată cu un ştergar. Isus le-a zis: „Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă.” (Ioan 11:43-44)În ziua următoare, Isus Se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu El mergeau ucenicii Lui şi norod mult. Când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă; şi cu ea erau o mulţime de oameni din cetate. Domnului, când a văzut-o, I S-a făcut milă de ea şi i-a zis: „Nu plânge!” Apoi S-a apropiat şi S-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis: „Tinerelule, scoală-te, îţi spun!” Mortul a şezut în capul oaselor şi a început să vorbească. Isus l-a dat înapoi maicii lui. (Luca 7:11-15)
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Joi 9 iunie

5. SEMNIFICAŢIA ÎNVIERII LUI HRISTOS
a.  Ce speranţă a credincioşilor a fost făcută sigură prin învierea lui 

Hristos? 1 Corinteni 15:20-23; Ioan 6:40; 1 Tesaloniceni 4:14-17.

b.  Ce fel de trup vor avea creştinii înviaţi, şi de ce este necesară 
schimbarea în nemurire? 1 Corinteni 15:50-53.

„Trupul înviat al Mântuitorului, comportamentul Său, accentele din vor-
birea Sa, toate erau familiare urmaşilor Săi. Într-un mod asemănător vor învia 
cei care au murit în Isus. Îi vom cunoaşte pe prietenii noştri la fel cum ucenicii 
L-au cunoscut pe Isus. Deşi ei poate au fost deformaţi, bolnavi, sau desfiguraţi 
în această viaţă muritoare, totuşi, în corpul lor înviat şi glorificat identitatea lor 
va fi păstrată perfect, şi noi vom recunoaşte, în faţa radiantă de lumina strălu-
citoare de la faţa lui Isus, trăsăturile celor pe care îi iubim.”—Credinţa prin care 
trăiesc, pg. 180 (engl.) (rom. cap. „Hristos--Primele roade”).

c. Ce ceremonie simbolică din Vechiul Testament prefigura învie-
rea lui Hristos? Leviticul 23:10-12; 1 Corinteni 15:20.

„Hristos a înviat dintre cei morţi ca pârgă a celor care dorm. El era antiti-
pul snopului legănat, şi învierea Sa a avut loc chiar în ziua când snopul legănat 
trebuia prezentat înaintea Domnului. ... Învierea Sa este tipul şi garanţia învi-
erii tuturor morţilor drepţi.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 785, 786 (engl.) (rom. cap. 
81, „A înviat Domnul”).

Vineri  10 iunie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. De ce au mers conducătorii iudei atât de departe pentru a păzi cor-

pul lui Isus?
2. Cine a înviat de fapt trupul lui Isus?
3. Ce a confirmat învierea lui Hristos cu privire la destinul lui Satan?
4. Ce era special în legătură cu cei care au înviat cu Hristos?
5. La ce se face referire prin „trupul şi sângele” care nu poate moşteni 

Împărăţia lui Dumnezeu?

Cătălin
Notă autoadezivă
Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos; dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos. (1 Corinteni 15:20-23)Voia Tatălui Meu este ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.” (Ioan 6:40)Căci, dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. 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. (1 Tesaloniceni 4:14-17)

Cătălin
Notă autoadezivă
Ce spun eu, fraţilor, este că nu poate carnea şi sângele să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu; şi că putrezirea nu poate moşteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. (1 Corinteni 15:50-53)

Cătălin
Notă autoadezivă
„Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Când veţi intra în ţara pe care v-o dau şi când veţi secera semănăturile, să aduceţi preotului un snop, ca pârgă a secerişului vostru. El să legene snopul într-o parte şi într-alta înaintea Domnului, ca să fie primit: preotul să-l legene într-o parte şi într-alta, a doua zi după Sabat. În ziua când veţi legăna snopul, să aduceţi, ca ardere de tot Domnului, un miel de un an fără cusur; (Leviticul 23:10-12)Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. (1 Corinteni 15:20)
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  Lecţia 12 Sabat, 18 iunie 2016

Înălţarea lui Hristos
„[Isus] i-a condus [pe ucenicii Săi] afară până spre Betania. Şi-a 

ridicat mâinile, şi i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, S-a des-
părţit de ei, şi a fost înălţat la cer” (Luca 24:50, 51).

„Acelaşi Isus pe care Îl văzuseră mergând la Cer, urma să vină din 
nou în acelaşi mod cum Se înălţase. Această asigurare a fost întotdeau-
na, şi va fi până la încheierea timpului, speranţa şi bucuria tuturor 
celor care Îl iubesc cu adevărat pe Hristos.”—The Spirit of Prophecy, vol. 3, 
pg. 254.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg. 829-835 (engl.) (rom. cap. 87,  
       „La Tatăl Meu şi la Tatăl vostru”).

Duminică 12 iunie

1. O VIZITĂ SCURTĂ LA TATĂL
a.  Ce i-a spus Isus Mariei Magdalena când ea L-a recunoscut pen-

tru prima dată după învierea Sa? Ioan 20:14-17.

b.  Pe baza răspunsului dat Mariei, ce ne sugerează faptul că Isus 
S-a înălţat la cer mai târziu în acea dimineaţă de duminică, şi S-a 
întors în aceeaşi zi? Ioan 20:19-27; Matei 28:18.

„Isus a refuzat să primească omagiul poporului Său până când avea asigu-
rarea că sacrificiul Său era acceptat de Tatăl. El S-a înălţat în curţile cereşti, şi a 
auzit de la Dumnezeu Însuşi asigurarea că ispăşirea Sa pentru păcatele oame-
nilor fusese deplină, că prin sângele Său toţi puteau avea viaţa veşnică. Tatăl a 
ratificat legământul făcut cu Hristos, că îl va primi pe omul căit şi ascultător, 
şi că îl va iubi la fel cum Îl iubeşte pe Fiul Său... Toată puterea din cer şi de pe 
pământ a fost dată Prinţului Vieţii, şi El S-a reîntors la urmaşii Săi într-o lume 
de păcat, ca să le împartă din puterea şi slava Sa.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 790 
(engl.) (rom. cap. 82, „De ce plângi?”).

Cătălin
Notă autoadezivă
După ce a zis aceste vorbe, s-a întors şi a văzut pe Isus stând acolo în picioare; dar nu ştia că este Isus. „Femeie”, i-a zis Isus, „de ce plângi? Pe cine cauţi?” Ea a crezut că este grădinarul şi I-a zis: „Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, şi mă voi duce să-L iau.” Isus i-a zis: „Marie!” Ea s-a întors şi I-a zis în evreieşte: „Rabuni!”, adică: „Învăţătorule!” „Nu mă ţine”, i-a zis Isus, „căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci, du-te la fraţii Mei şi spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.” (Ioan 20:14-17)

Cătălin
Notă autoadezivă
În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!” (Ioan 20:19)Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. (Matei 28:18)
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Luni  13 iunie

2. ZILELE FINALE ALE LUI HRISTOS PE PĂMÂNT
a.  Cât timp a stat Isus pe pământ după înălţarea Sa, şi care au fost 

unele dintre lucrurile pe care le-a făcut cu urmaşii Săi în acest 
timp?  Faptele Apostolilor 1:1-3; Luca 24:45, 46.

„Timp de patruzeci de zile Isus a rămas pe pământ, pregătindu-i pe ucenici 
pentru lucrarea dinaintea lor şi explicându-le ceea ce până acum nu fuseseră 
capabili să înţeleagă. El le-a vorbit despre profeţii referitoare la venirea Sa, des-
pre respingerea Sa de către iudei, şi despre moartea Sa, arătându-le că fiecare 
specificaţie din aceste profeţii fusese împlinită. El le-a spus că ei urma să pri-
vească această împlinire a profeţiei ca pe o asigurare despre puterea care urma 
să îi însoţească în lucrările lor viitoare....

În timpul acelor zile pe care Hristos le-a petrecut cu ucenicii Săi, ei au câştigat 
o nouă experienţă. Când L-a auzit pe iubitul lor Mântuitor explicându-le Scriptu-
rile în lumina tuturor lucrurilor întâmplate, credinţa lor în El a fost pe deplin în-
temeiată.”—Istoria faptelor apostolilor, pg. 26, 27 (engl.) (rom. cap. 3, „Marea însărcinare”).

b.  Înainte de a Se înălţa la cer, ce misiune a dat Hristos ucenicilor 
Săi, şi cât de departe urma să ajungă această lucrare? Marcu 
16:15; Matei 28:19, 20.  Unde trebuia să înceapă lucrarea lor de 
predicare, şi de ce? Faptele Apostolilor 1:8.

„Înainte de a se înălţa la cer, Hristos a dat ucenicilor Săi însărcinarea lor... 
Voi aţi fost martori ai vieţii Mele de sacrificiu în favoarea lumii, le-a spus El. 
Voi aţi văzut eforturile Mele pentru Israel. Şi deşi poporul Meu... M-a respins, 
ei vor mai avea încă o altă ocazie de a-L accepta pe Fiul lui Dumnezeu. Aţi 
văzut că pe toţi cei ce vin la Mine mărturisindu-şi păcatele îi primesc cu gene-
rozitate. Pe cel ce vine la Mine nu îl voi da afară în nici un caz. Vouă, ucenicilor 
Mei, vă încredinţez această solie de milă. Ea trebuie să fie dată atât iudeilor cât 
şi neamurilor—mai întâi lui Israel, şi apoi tuturor naţiunilor, limbilor şi popoa-
relor.”—Ibid., pg. 27, 28 (engl.) (rom. cap. 3, „Marea însărcinare”).

„În Ierusalim erau multe persoane care credeau în taină că Isus din Nazaret 
era Mesia, şi mulţi care fuseseră înşelaţi de preoţi şi conducători. Acestora trebuia 
să le fie proclamată Evanghelia. Ei trebuiau să fie chemaţi la pocăinţă. Adevărul 
minunat că doar prin Hristos putea fi obţinută iertarea păcatelor, trebuia să fie 
făcut lămurit. Şi în timp ce tot Ierusalimul era în freamăt în urma evenimentelor 
mişcătoare ale ultimelor câteva săptămâni, predicarea ucenicilor urma să facă cele 
mai profunde impresii.”—Ibid., pg. 31, 32 (engl.)(rom. cap. 3, „Marea însărcinare”).

Cătălin
Notă autoadezivă
Teofile, în cea dintâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe oameni, de la început până în ziua în care S-a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile Sale apostolilor pe care-i alesese. După patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori, timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu. (Faptele apostolilor 1:1-3)Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile. Şi le-a zis: „Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învie a treia zi dintre cei morţi. (Luca 24:45-46)

Cătălin
Notă autoadezivă
Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. (Marcu 16:15)Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28:19-20)Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” (Faptele apostolilor 1:8)
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Marţi 14 iunie

3. HRISTOS SE ÎNALŢĂ LA CER A DOUA OARĂ
a.  Ce loc anume din Betania a ales Isus ca loc pentru înălţarea Sa la 

cer? Luca 24:50, 51. Ce alte experienţe au făcut acest loc unul me-
morabil pentru Hristos?

„Ca loc al înălţării Sale, Isus a ales locul care fusese atât de des sfinţit de 
prezenţa Sa în timp ce El locuia între oameni... Dumbrăvile şi văile izolate ale 
muntelui fuseseră consacrate de rugăciunile şi lacrimile Sale. Pantele sale ră-
sunaseră de strigătele triumfătoare ale mulţimii care Îl proclamase rege. La 
poalele versantului său El găsise un cămin la Lazăr din Betania. În grădina 
Ghetsimani, aflată la poalele muntelui, El se rugase şi agonizase singur. De pe 
acest munte urma El să se înalţe la cer.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 829, 830 (engl.) 
(rom. cap. 87, „La Tatăl Meu şi la Tatăl vostru”).

b.  Cum i-au mângâiat îngerii pe ucenici la înălţarea lui Isus? Fap-
tele Apostolilor 1:9-11. 

„Lucrul cel mai preţios pentru ucenici la înălţarea lui Isus a fost faptul că 
El a plecat de la ei spre Cer în forma palpabilă a Învăţătorului lor divin. Acelaşi 
Isus, care umblase, vorbise, şi Se rugase cu ei; care frânsese pâinea cu ei; care 
fusese cu ei în bărcile lor pe lac; care căutase odihnă cu ei în dumbrăvi; şi care 
trudise chiar în acea zi urcând coasta abruptă a Muntelui Măslinilor—Se înăl-
ţase la cer în trup omenesc.”—The Spirit of Prophecy, vol. 3, pg. 254. 
c. De ce era de folos ca Isus să meargă la cer? Ioan 16:7; 14:16, 26.

„Duhul Sfânt este reprezentantul lui Hristos, însă lipsit de personalitatea 
omenească, şi independent de ea. Împovărat de natura umană, Hristos nu 
putea să fie prezent în toate locurile personal. De aceea, era în interesul lor 
ca El să meargă la Tatăl şi să Îl trimită pe Duhul Sfânt să fie succesorul Lui 
pe pământ. Nimeni nu putea să aibă atunci vreun avantaj din pricina locaţiei 
sale sau din contactul personal cu Hristos. Prin Duhul, Mântuitorul avea să 
fie accesibil tuturor. În acest sens El urma să fie mai aproape de ei decât dacă 
nu S-ar fi înălţat la cer.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 669 (engl.) (rom. cap. 73, „Să 
nu vi se tulbure inima”).

Cătălin
Notă autoadezivă
El i-a dus afară până spre Betania. Şi-a ridicat mâinile şi i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi a fost înălţat la cer. (Luca 24:50-51)

Cătălin
Notă autoadezivă
După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. Şi, cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb şi au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.” (Faptele apostolilor 1:9-11)

Cătălin
Notă autoadezivă
Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite. (Ioan 16:7)Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; (Ioan 14:16)Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. (Ioan 14:26)
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Miercuri 15 iunie

4. O INTRARE GLORIOASĂ ÎN CETATEA LUI  
 DUMNEZEU
a.  Cine altcineva s-a mai înălţat cu Hristos la cer, şi care a fost re-

cepţia pe care au primit-o înainte de a intra în cetatea lui Dum-
nezeu? Matei 27:52, 53; Efeseni 4:8; Psalmii 24:7-10. 

„Când [Mântuitorul] S-a înălţat, El conducea cortegiul, iar mulţimea robi-
lor pe care îi înviase dintre cei morţi când a ieşit din mormânt, Îl urmau. Oastea 
cerească, cu cântări de bucurie şi triumf, Îl escortau spre cerul înalt.”—The Signs 
of the Times, 31 octombrie 1895.

„Porţile cetăţii lui Dumnezeu sunt larg deschise, şi mulţimea îngerească 
trece prin porţi înconjurată de o izbucnire de muzică încântătoare...

Comandanţii oştilor îngereşti, fiii lui Dumnezeu, reprezentanţii lumilor 
necăzute, sunt adunaţi. Sfatul ceresc, în faţa căruia Lucifer îi acuzase pe Dum-
nezeu şi Fiul Său, reprezentanţii acelor domenii fără de păcat peste care Satan 
se gândise să îşi întemeieze domnia—toţi se află acolo pentru a-i ura bun venit 
Răscumpărătorului. Ei sunt nerăbdători să celebreze triumful Său şi să Îl glori-
fice pe Regele lor.”—Hristos, Lumina lumii, pg. 833, 834 (engl.) (rom. cap. 87, „La Tatăl 
Meu şi la Tatăl vostru”).

b.  Ce a cerut Hristos pentru ucenicii Săi, şi ce a declarat Tatăl cu 
privire la ei? Ioan 17:24; Efeseni 1:6.

„Înainte de a fi fost puse temeliile pământului, Tatăl şi Fiul Îşi dăduse-
ră mâinile într-un legământ solemn că Hristos urma să devină garantul rasei 
umane. Hristos a îndeplinit acest angajament.... Angajamentul fusese realizat 
deplin. Acum [Hristos] declară: Tată, s-a sfârşit. Am făcut voia Ta, O, Dum-
nezeul Meu. Am încheiat lucrarea de răscumpărare. Dacă dreptatea Ta este 
satisfăcută, ‚vreau ca acolo unde sunt Eu să fie împreună cu Mine şi aceia pe 
care Mi i-ai dat’ (Ioan 19:30; 17:24).

Vocea lui Dumnezeu se aude proclamând că dreptatea este satisfăcută. Sa-
tan este învins. Cei ai lui Hristos, istoviţi, care se trudesc, sunt ‚acceptaţi în Cel 
Preaiubit’ (Efeseni 1:6). Înaintea îngerilor cereşti şi a reprezentanţilor lumilor 
necăzute, ei sunt declaraţi îndreptăţiţi.... Braţele Tatălui Îl înconjoară pe Fiul 
Său şi se rosteşte cuvântul: ‚Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!’ (Evrei 
1:6).”—Ibid., pg. 834 (engl.) (rom. cap. 87, „La Tatăl Meu şi la Tatăl vostru”).

Cătălin
Notă autoadezivă
mormintele s-au deschis, şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat. Ei au ieşit din morminte, după învierea Lui, au intrat în sfânta cetate şi s-au arătat multora. (Matei 27:52-53)De aceea este zis: „S-a suit sus, a luat robia roabă şi a dat daruri oamenilor.” (Efeseni 4:8)Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-vă, porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei! – „Cine este acest Împărat al slavei?” – Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-le, porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei! – „Cine este acest Împărat al slavei?” – Domnul oştirilor: El este Împăratul slavei! – (Oprire) (Psalmi 24:7-10)

Cătălin
Notă autoadezivă
Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii. (Ioan 17:24)spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui. (Efeseni 1:6)
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Joi 16 iunie

5. ÎNTRONAREA LUI HRISTOS
a.  Cu ce cuvinte L-au lăudat îngerii în cer pe Isus? Apocalipsa 5:12. 

„Cu o bucurie inexprimabilă, conducătorii, stăpânitorii şi puterile recu-
nosc supremaţia Prinţului vieţii. Oastea îngerească se pleacă înaintea Lui, în 
timp ce strigăte bucuroase umplu curţile cerului: ‚Vrednic este Mielul care a 
fost junghiat’ (Apocalipsa 5:12).”—Hristos, Lumina lumii, pg. 834 (engl.) (rom. cap. 
87, „La Tatăl Meu şi la Tatăl vostru”).

b.  Ce ceremonie a fost făcută pentru Hristos, şi ce promisiune pen-
tru ucenicii Săi a fost împlinită imediat ce s-a încheiat ritualul? 
Ioan 16:7-13; Faptele Apostolilor 1:8; 2:1-4.

„Înălţarea lui Hristos la cer a fost semnalul pentru ucenicii Săi că vor primi 
binecuvântarea promisă. Ei trebuiau să aştepte aceasta înainte de a-şi începe 
lucrarea. Când Hristos a trecut prin porţile cereşti, El a fost întronat în mijlocul 
adorării îngerilor. Imediat ce această ceremonie s-a încheiat, Duhul Sfânt a des-
cins asupra ucenicilor în torente bogate, şi Hristos a fost într-adevăr glorificat, 
chiar cu slava pe care o avuse împreună cu Tatăl toată veşnicia. Revărsarea de 
la Ziua Cincizecimii a fost comunicatul din partea cerului că încoronarea lui 
Hristos fusese înfăptuită. Conform promisiunii Sale, El îl trimisese pe Duhul 
Sfânt din cer la urmaşii Săi, ca semn că El, ca preot şi rege, primise toată auto-
ritatea în cer şi pe pământ, şi că era Cel Uns peste poporul Său.”—Istoria faptelor 
apostolilor, pg. 38, 39 (engl.) (rom. cap. 4, „Ziua Cincizecimii”).

Vineri 17 iunie

ÎNTREBĂRI PERSONALE ŞI RECAPITULATIVE 
1. Cum a putut Isus să verifice dacă sacrificiul Său pentru păcat a fost 

acceptat de Tatăl?
2. Cum putem noi, asemenea ucenicilor, să fim martori pentru Hristos 

predicând Evanghelia?
3. Ce binecuvântare specială aduce Mângâietorul întregii omeniri?
4. Cine a fost prezent la ceremonia de încoronare a lui Hristos?
5.  În timpul încoronării Sale în cer, ce funcţii a primit Hristos?

Cătălin
Notă autoadezivă
Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!” (Apocalipsa 5:12)

Cătălin
Notă autoadezivă
Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite. Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea; în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. (Ioan 16:7-13)Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” (Faptele apostolilor 1:8)În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. (Faptele apostolilor 2:1-4)
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  Lecţia 13 Sabat, 25 iunie 2016

Preoţia lui Hristos
„Iar suma celor despre care am vorbit este că: Avem un astfel de 

Mare Preot, care S-a aşezat la dreapta tronului Maiestăţii în ceruri; 
un servitor al sanctuarului şi al adevăratului tabernacol, pe care l-a 
ridicat Domnul, şi nu omul” (Evrei 8:1, 2 engl.KJV).

„Mijlocirea lui Hristos în favoarea omului în sanctuarul de sus este 
în aceeaşi măsură esenţială pentru planul de mântuire după cum a fost 
moartea Sa pe cruce.”—Marea luptă, pg. 489 (engl.) (rom. cap. 28, „Faţă în faţă 
cu raportul vieţii”).

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pg. 409-432 (engl.) (rom. cap. 23, „Ce este  
       Sanctuarul?”, şi cap. 24, „În Sfânta Sfintelor”).

Duminică 19 iunie

1. UN PREOT DUPĂ RÂNDUIALA LUI MELHISEDEC
a.  Sub ce ordin preoţesc a fost numit Hristos preot şi rege? Evrei 

6:20. Ce este scris despre Melhisedec? Evrei 7:1-4; 14:18-20. 

„Hristos a fost Cel care a vorbit prin Melhisedec, preotul Dumnezeului 
Prea Înalt. Melhisedec nu era Hristos, însă el era vocea lui Dumnezeu în lume, 
reprezentantul Tatălui.”—Solii alese, vol. 1, pg. 409 (engl.) (rom. cap. 65, „Cum să 
abordezi un punct controversat de doctrină”).

b.  După ce Hristos a fost hirotonit ca preot după rânduiala lui Melhi-
sedec, în ce sanctuar a intrat El să slujească? Evrei 8:1, 2.  Ce se în-
tâmplase cu sanctuarul pământesc şi serviciile sale? Matei 27:50, 51. 

„Ruperea catapetesmei din templu a arătat că sacrificiile şi orânduielile 
nu urma să mai fie primite. Marele Sacrificiu fusese oferit şi fusese acceptat, şi 
Duhul Sfânt care a coborât în Ziua Cincizecimii a purtat minţile ucenicilor de 
la sanctuarul pământesc spre cel ceresc, unde Isus intrase cu propriul Său sân-
ge, pentru a revărsa asupra ucenicilor Săi beneficiile ispăşirii Sale... Sanctuarul 
ceresc luase locul celui pământesc.”—Experienţe şi viziuni, pg. 259, 260 (engl.) (rom. 
cap. „O temelie sigură”).

Cătălin
Notă autoadezivă
unde Isus a intrat pentru noi ca înainte-mergător, când a fost făcut „Mare Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec”. (Evrei 6:20)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, care a primit de la Avraam zeciuială din tot, care, după însemnătatea numelui său, este întâi „împărat al neprihănirii”, apoi şi „împărat al Salemului”, adică „împărat al păcii”; 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. Vedeţi bine, dar, cât de mare a fost el, dacă până şi patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din prada de război! (Evrei 7:1-4)Melhisedec, împăratul Salemului, a adus pâine şi vin: el era preot al Dumnezeului celui Preaînalt. Melhisedec a binecuvântat pe Avram şi a zis: „Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul cerului şi al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel Preaînalt, care a dat pe vrăjmaşii tăi în mâinile tale!” Şi Avram i-a dat zeciuială din toate. (Geneza 14:18-20)

Cătălin
Evidenţiere
GENEZA

Cătălin
Notă autoadezivă
Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, ca slujitor al Locului Preasfânt şi al adevăratului Cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. (Evrei 8:1-2)Isus a strigat iarăşi cu glas tare şi Şi-a dat duhul. Şi îndată perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, (Matei 27:50-51)
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Luni 20 iunie

2. ÎN PREZENŢA LUI DUMNEZEU
a.  Ca Mare Preot al nostru, care este una dintre funcţiile lui Hris-

tos? 1 Timotei 2:5. Pentru a îndeplini lucrarea de mijlocire, unde 
trebuie să fie Isus? Evrei 8:1; Coloseni 3:1.

b.  Unde se afla tronul lui Dumnezeu când în viziune Ioan a văzut 
pe Hristos slujind poporului Său imediat după înălţarea Sa? 
Apocalipsa 4:2, 5; 8:3, 4.

„Locurile sfinte din sanctuarul din cer sunt reprezentate de cele două în-
căperi din sanctuarul de pe pământ. Când apostolului Ioan i-a fost oferită în 
viziune o privelişte a Templului lui Dumnezeu din cer, el a văzut acolo ‚şapte 
lămpi de foc arzând înaintea tronului’ (Apocalipsa 4:5). El a văzut un înger, 
‚care avea o cădelniţă de aur; şi i-a fost dată multă tămâie, să o aducă cu rugă-
ciunile tuturor sfinţilor pe altarul de aur care era înaintea tronului’ (Apocalipsa 
8:3). Aici profetului i s-a permis să privească în prima încăpere a sanctuarului 
ceresc; şi el a văzut acolo ‚cele şapte lămpi de foc’ şi ‚altarul de aur’, reprezenta-
te de sfeşnicul de aur, şi altarul tămâierii din sanctuarul de pe pământ.”—Marea 
luptă, pg. 414, 415 (engl.) (rom. cap. 23, „Ce este Sanctuarul?”).

c. Cum a confirmat Pavel mărturia lui Ioan că Isus a intrat cu sân-
gele Său în prima încăpere a sanctuarului numită Sfânta sanctu-
arului ceresc? Evrei 9:8, 11, 12 (v. 12 engl. KJV, rom. BTF spune „în 
locul sfânt”).

d. De unde ştim că tronul mobil al lui Dumnezeu nu este permanent 
ataşat de Chivotul Legământului în Sfânta Sfintelor, ci, mai de-
grabă, se poate muta dintr-un loc în altul? Ezechiel 1:15-17, 24-26.

„L-am văzut pe Tatăl ridicându-se de pe tron, şi mergând într-un car de 
foc în sfânta sfintelor, înăuntrul perdelei, şi şezând jos. Atunci Isus S-a ridicat 
de pe tron, şi majoritatea celor care erau plecaţi s-au ridicat cu El.”—Experienţe 
şi viziuni, pg. 55 (engl.) (rom. cap. „Sfârşitul celor 2300 de zile”).

Cătălin
Notă autoadezivă
Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, (1 Timotei 2:5)Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, (Evrei 8:1)Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. (Coloseni 3:1)

Cătălin
Notă autoadezivă
Numaidecât am fost răpit în Duhul. Şi iată că în cer era pus un scaun de domnie, şi pe scaunul acesta de domnie şedea Cineva. (Apocalipsa 4:2)Din scaunul de domnie ieşeau fulgere, glasuri şi tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau şapte lămpi de foc, care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu. (Apocalipsa 4:5)Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în faţa altarului, cu o cădelniţă de aur. I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă, împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor, pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor. (Apocalipsa 8:3-4)

Cătălin
Notă autoadezivă
Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul în Locul Preasfânt, nu era încă deschis câtă vreme stătea în picioare Cortul dintâi. (Evrei 9:8)Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică. (Evrei 9:11-12)

Cătălin
Notă autoadezivă
Mă uitam la aceste făpturi vii şi iată că pe pământ, afară de făpturile vii, era o roată la fiecare din cele patru feţe ale lor. Înfăţişarea acestor roţi şi materialul din care erau făcute păreau de crisolit, şi toate patru aveau aceeaşi întocmire. Înfăţişarea şi alcătuirea lor erau de aşa fel încât fiecare roată părea că este în mijlocul unei alte roţi. Când mergeau, alergau pe toate cele patru laturi ale lor şi nu se întorceau deloc în mersul lor. (Ezechiel 1:15-17)Când umblau, am auzit vâjâitul aripilor lor ca vâjâitul unor ape mari şi ca glasul Celui Atotputernic. Când mergeau, era un vuiet gălăgios ca al unei oştiri; iar când se opreau, îşi lăsau aripile în jos. Şi venea un vuiet care pornea de deasupra cerului întins peste capetele lor; iar când se opreau, îşi lăsau aripile în jos. Deasupra cerului care era peste capetele lor, era ceva ca o piatră de safir, în chipul unui scaun de domnie; pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om, care şedea pe el. (Ezechiel 1:24-26)
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 Marţi 21 iunie

3. „ÎNĂUNTRUL PERDELEI”
a.  Ce alţi termeni foloseşte Scriptura pentru a se referi la prima 

încăpere a Sanctuarului ceresc unde a intrat Hristos la înălţarea 
Sa? Evrei 6:18-20 (engl. KJV, rom. BTF spune: „Speranţa pe care o 
avem ca pe o ancoră a sufletului, deopotrivă sigură şi neclintită şi 
care intră până dincolo de perdea”(v. 19)); Numeri 4:25, 26. 

„Slujirea preotului de-a lungul anului în prima încăpere a sanctuarului, ‚din-
colo de perdeaua’ care forma uşa şi separa locul sfânt de curtea exterioară, repre-
zintă lucrarea de slujire pe care a început-o Hristos la înălţarea Sa... Aşa a pledat 
Hristos sângele Său înaintea Tatălui în favoarea păcătoşilor, şi prezenta înaintea 
Lui de asemenea, împreună cu parfumul preţios al neprihănirii Sale, rugăciunile 
credincioşilor pocăiţi. Astfel era lucrarea de slujire în prima încăpere a sanctua-
rului din cer.”—Marea luptă, pg. 420, 421 (engl.) (rom. cap. 23, „Ce este Sanctuarul?”).

b.  Dacă preotul care venea din sfânta dorea să intre ‚dincolo de per-
deaua’ unde se afla chivotul, la care perdea se face referire, şi la 
care încăpere se face referire prin expresia ‚dincolo de perdea’? 
Evrei 9:3; Exodul 26:31-33; Leviticul 16:2, 15. 

„O dată pe an, în marea Zi a Ispăşirii...  se aduceau la uşa sanctuarului 
doi ţapi, şi se arunca sorţul asupra lor, ... (Leviticul 16:8). Ţapul asupra căruia 
cădea sorţul pentru Domnul trebuia ucis ca o jertfă pentru păcat pentru popor. 
Şi preotul trebuia să aducă sângele său dincolo de perdea şi să îl stropească pe 
tronul harului, şi înaintea tronului harului.”—Ibid., pg. 419 (engl.) (rom. cap. 23, 
„Ce este Sanctuarul?”).

c. Cum foloseşte inspiraţia de asemenea expresia ‚dincolo de per-
dea’ pentru a se referi la întregul sanctuar, fără să se refere în 
mod anume la vreuna dintre cele două încăperi, prima sau a 
doua? Numeri 18:5, 7 [Observaţi: altarul şi sanctuarul (v. 5) paralel 
cu „altar” şi „dincolo de perdea” (v. 7)].

„Cei care îmbracă întreaga armură a lui Dumnezeu şi dedică zilnic timp 
pentru meditaţie şi rugăciune şi pentru studiul Scripturilor vor fi conectaţi cu 
cerul şi vor avea o influenţă salvatoare, transformatoare, asupra celor din jurul 
lor... Rugăciunile lor serioase vor pătrunde dincolo de perdea.”—Mărturii, vol. 5, 
pg. 112, 113 (engl.) (rom. cap. 10, „Căsătorii neînţelepte”).

Cătălin
Notă autoadezivă
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, pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde tare şi neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul Templului, unde Isus a intrat pentru noi ca înainte-mergător, când a fost făcut „Mare Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec”. (Evrei 6:18-20)Să ducă covoarele Cortului şi Cortul întâlnirii, învelitoarea lui şi învelitoarea de piele de viţel de mare, care se pune deasupra, perdeaua de la uşa Cortului întâlnirii; pânzele curţii şi perdeaua de la uşa porţii curţii, de jur împrejurul Cortului şi altarului, funiile lor şi toate uneltele care ţin de ele. Şi ei să facă toată slujba privitoare la aceste lucruri. (Numeri 4:25-26)

Cătălin
Notă autoadezivă
după perdeaua a doua se afla partea Cortului care se chema „Locul Preasfânt”. (Evrei 9:3)Să faci apoi o perdea albastră, purpurie şi cărămizie şi de in subţire răsucit; să fie lucrată cu măiestrie şi să aibă pe ea heruvimi. S-o prinzi de patru stâlpi de salcâm poleiţi cu aur; stâlpii aceştia să aibă nişte cârlige de aur şi să stea pe patru picioare de argint. Să atârni perdeaua de copci, şi în dosul perdelei să vâri chivotul mărturiei: perdeaua să facă despărţirea între Locul Sfânt şi Locul Preasfânt. (Exodul 26:31-33)Domnul a zis lui Moise: „Vorbeşte fratelui tău, Aaron, şi spune-i să nu intre în tot timpul în Sfântul Locaş, dincolo de perdeaua dinăuntru, înaintea capacului ispăşirii, care este pe chivot, ca să nu moară; căci deasupra capacului ispăşirii Mă voi arăta în nor. (Leviticul 16:2)Să înjunghie ţapul adus ca jertfă de ispăşire pentru popor şi să-i ducă sângele dincolo de perdeaua dinăuntru. Cu sângele acesta să facă întocmai cum a făcut cu sângele viţelului, să stropească cu el spre capacul ispăşirii şi înaintea capacului ispăşirii. (Leviticul 16:15)

Cătălin
Notă autoadezivă
Să păziţi cele privitoare la Sfântul Locaş şi altar, ca să nu mai fie mânie împotriva copiilor lui Israel. (Numeri 18:5)Tu şi fiii tăi împreună cu tine să păziţi slujbele preoţiei voastre în tot ce priveşte altarul şi tot ce este dincolo de perdeaua dinăuntru: aceasta este slujba pe care o veţi face. Vă dau în dar slujba preoţiei. Străinul care se va apropia, va fi omorât.” (Numeri 18:7)
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4. SCRIIND LEGEA ÎN INIMĂ
a.  Ca slujitor al sanctuarului ceresc, sub care legământ lucrează 

Hristos ca mijlocitor al nostru? Evrei 8:6; 9:11. 

„[Evrei 8:1, 2 citat.] Aici este revelat sanctuarul noului legământ. Sanctua-
rul primului legământ a fost ridicat de om, clădit de Moise; acesta este ridicat 
de Domnul, nu de om. În acel sanctuar preoţii pământeşti îndeplineau servi-
ciul lor; în acesta, Hristos, Marele nostru Preot, slujeşte la dreapta lui Dum-
nezeu. Un sanctuar era pe pământ, celălalt este în ceruri.”—Marea luptă, p..413 
(engl.) (rom. cap. 23, „Ce este sanctuarul?”).

b.  Ce scop divin trebuie să îndeplinească slujirea lui Hristos în ini-
ma acelora care vin sub noul legământ? Evrei 8:8-11. Ce înseam-
nă să ai legea scrisă în inimă? Romani 2:14, 15; Tit 2:14. 

„Cel care are legea lui Dumnezeu scrisă în inimă va asculta de Dumnezeu 
mai degrabă decât de oameni, şi mai degrabă nu va asculta de oameni decât să 
devieze în cel mai mic aspect de la porunca lui Dumnezeu.”—Mărturii, vol. 1, pg. 
361 (engl.) (rom. cap. 69, „Rebeliunea”).

„Când legea lui Dumnezeu este scrisă în inimă, ea va fi dată pe faţă într-o 
viaţă pură şi sfântă... Toţi cei ce-L iubesc pe Isus şi păzesc poruncile vor încerca 
să evite chiar şi ceea ce doar pare rău... Ei nu se vor simţi mulţumiţi cu ei înşişi, 
ci încrederea lor va fi în Dumnezeu, singurul care este capabil să îi păzească de 
păcat şi impuritate.”—The Review and Herald, 17 mai 1887.

c. În ce stare trebuie să aducă Hristos biserica, în condiţiile în care 
marea luptă dintre El şi Satan se va încheia în favoarea Lui? Efe-
seni 4:11-14; 5:25-27.

„Mântuitorul nu a putut fi făcut să cedeze puterii ispitei nici măcar într-
un gând.... Satan nu a putut găsi nimic în Fiul lui Dumnezeu care să îl facă în 
stare să câştige victoria. El păzise poruncile Tatălui Său, şi nu era în El nici un 
păcat pe care Satan să îl poată folosi în avantajul său. Aceasta este starea în care 
trebuie să fie găsiţi cei care vor sta în timpul de strâmtorare.”—Marea luptă, pg. 
623 (engl.) (rom. cap. 39, „Timpul de strâmtorare”).

Cătălin
Notă autoadezivă
Dar, acum, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune. (Evrei 8:6)Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, (Evrei 9:11)

Cătălin
Notă autoadezivă
Căci, ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: „Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou; nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână, ca să-i scot din ţara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul Meu, şi nici Mie nu Mi-a păsat de ei, zice Domnul. 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. Şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său, zicând: „Cunoaşte pe Domnul!”, căci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. (Evrei 8:8-11)Când Neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege; şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele. (Romani 2:14-15)El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. (Tit 2:14)

Cătălin
Notă autoadezivă
Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire; (Efeseni 4:11-14)Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană. (Efeseni 5:25-27)
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5. ADMINISTRÂND IERTARE POPORULUI SĂU
a.  Cine pledează pe lângă Dumnezeu pentru noi, şi ce argument 

foloseşte El pentru a face sigură iertarea pentru păcatele noas-
tre? Evrei 9:11-15, 22; 7:25. 

„Avem un Domn înviat, înălţat la cer, care trăieşte veşnic pentru a face mij-
locire pentru noi... în prezenţa Tatălui, pledând cu sângele Său pentru iertarea 
de păcatele noastre.”—The Review and Herald, 21 septembrie 1886. 
b.  Ce încurajare este dată celor care sunt descurajaţi din cauza păcate-

lor şi imperfecţiunilor lor de caracter? 1 Ioan 1:9; 2:1, 2; Evrei 12:2,3.

„Crede că Isus te iubeşte, şi în eforturile tale de a asculta de adevăr, dacă 
greşeşti, nu simţi că trebuie să te îngrijorezi, să te nelinişteşti, să renunţi la 
încrederea ta în Dumnezeu, şi să gândeşti că Dumnezeu este vrăjmaşul tău... 
Tu nu te poţi curăţa de impurităţile tale. Du toate poverile tale la Isus. El te va 
ajuta. El vrea ca tu să nu aştepţi şi să nădăjduieşti că prin faptele tale bune vei 
ispăşi pentru păcat sau că te vei face neprihănit. Încrede-te în meritele unui 
Mântuitor răstignit, înviat.”—The Upward Look, pg. 376. 

„Va trebui adesea să ne plecăm şi să plângem la picioarele lui Isus din ca-
uza neajunsurilor şi greşelilor noastre, însă nu trebuie să ne descurajăm. Chiar 
dacă suntem biruiţi de vrăjmaşul, nu suntem alungaţi, nici lepădaţi şi respinşi 
de Dumnezeu. Nu; Hristos este la dreapta lui Dumnezeu, şi face de asemenea 
ispăşire pentru noi.”—Asemenea lui Hristos, pg. 123 (engl.) (rom. cap. 109, „Credinţa 
care lucrează prin dragoste”).

Vineri  24 iunie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Care era semnificaţia sfâşierii perdelei din templu la moartea lui 

Isus pe cruce?
2. De unde ştim că cele două încăperi ale sanctuarului ceresc cores-

pund celor din sanctuarul pământesc?
3. Care sunt cele trei semnificaţii ale expresiei „dincolo de perdea”, 

după cum e folosită aceasta de Inspiraţie?
4. Ce înseamnă să ai Legea lui Dumnezeu scrisă în inimă?
5. Ce încurajare este dată membrilor bisericii lui Hristos de astăzi, 

care greşesc?

4 iunie
pentru o capelă 
în Podgorica, 
Muntenegru, 
vezi pg. 52

7 mai
pentru misiunile 

mondiale,
vezi pg. 31

2 aprilie 
pentru o capelă 
în Kolomyia, Ucraina,
vezi pg. 4

640 pagini, 18 lei

Editura Păzitorul Adevărului vă pune la dispoziție cartea 
Mărturii pentru comunitate vol. 5, într-o ediție revizuită. 

Publicată pentru prima dată în volum complet în 1889, lucrarea de față 
conține mărturiile 31, 32 și 33, pe care Ellen White, inspirată de Duhul Sfânt, 

le-a dat bisericii advente într-o perioadă de aproximativ 10 ani, 
timp în care au început să funcționeze principalele instituții ale bisericii: 

școala, editura, sanatoriul. 
Mărturiile acestui volum evidențiază principalele caracteristici 

după care trebuie să se ghideze orice instituție creștină pentru ca ea 
să-și atingă obiectivul, subliniind responsabilitățile angajaților, 

ale pastorilor, precum și ale membrilor laici. 
Deși cartea a fost scrisă cu mulți ani în urmă, sfaturile conținute 
pe paginile ei sunt de actualitate, ele �ind la fel de valabile astăzi, 

ca și atunci când au fost scrise pentru prima dată. 
Vă recomandăm cu căldură să citiți cartea: 

Mărturii pentru comunitate, vol. 5. 

„Mărturii pentru
comunitate, vol. 5”
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Cătălin
Notă autoadezivă
Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică. Căci, dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţarea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţa cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui Viu! Şi tocmai de aceea este El Mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemaţi să capete veşnica moştenire care le-a fost făgăduită. (Evrei 9:11-15)Şi, după Lege, aproape totul este curăţat cu sânge; şi fără vărsare de sânge nu este iertare. (Evrei 9:22)De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururi ca să mijlocească pentru ei. (Evrei 7:25)

Cătălin
Notă autoadezivă
Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9)Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. (1 Ioan 2:1-2)Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre. (Evrei 12:2-3)
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