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Introducere
Trăim în vremea sfârşitului. Vom ajunge în situaţii care ne vor pune 

la încercare. Relaţia noastră cu Dumnezeu va fi testată. Suntem sfătuiţi să 
trăim cu precauţie:

„În vremea sfârşitului, poporul lui Dumnezeu va plânge şi va suspina 
din cauza urâciunilor care au loc în ţară. Cu lacrimi, ei îi vor avertiza pe cei răi 
de pericolul în care se află călcând legea divină; şi cu o durere de nedescris, 
ei se vor umili înaintea Domnului în pocăinţă. Cei răi vor râde de durerea lor 
şi-şi vor bate joc de apelurile lor solemne. Însă durerea şi umilirea poporului 
lui Dumnezeu sunt o dovadă de netăgăduit a faptului că ei recâştigă puterea 
şi nobleţea de caracter pierdute ca urmare a păcatului. Pentru că se apropie 
de Hristos, pentru că ochii lor sunt fixaţi asupra curăţiei lui desăvârşite, pot 
ei să vadă atât de clar păcătoşenia grozavă a păcatului. Blândeţea şi umilinţa 
sunt condiţiile succesului şi biruinţei. Coroana de slavă îi aşteaptă pe cei care 
se pleacă la piciorul crucii.” – Profeţi şi regi, pag. 590 engl. (cap. 47).

Provocarea pentru poporul lui Dumnezeu din acest timp este să înveţe 
să trăiască în prezenţa lui Isus. Sunt atât de multe lucruri care ocupă şi pre-
ocupă mintea, în timp ce lucrurile care au consecinţe veşnice sunt margi-
nalizate şi ignorate. Departatmentul Şcolii de Sabat speră ca inima fiecăruia 
să fie preocupată de prezenţa lui Isus Hristos şi a Duhului Sfânt aşa încât 
să fim conştienţi de realităţile veşnice. Dorim din tot sufletul ca poporul lui 
Dumnezeu să răspundă la chemarea Învăţătorului: „Fiule, dă-mi inima ta.” 
(Proverbele 23:26).

„În marea Sa îndurare, Domnul a trimis cea mai preţioasă solie popo-
rului Său... Această solie trebuia să-L aducă înaintea lumii într-un mod mai 
proeminent pe Mântuitorul înălţat, jertfa pentru păcatele întregii lumi. Ea 
a prezentat îndreptăţirea prin credinţa în Garantul nostru; ea i-a invitat pe 
oameni să primească neprihănirea lui Hristos, fapt care se dă pe faţă prin 
ascultare de toate poruncile lui Dumnezeu. Mulţi Îl pierduseră din vedere 
pe Isus. Ei trebuia să aibă privirea îndreptată spre persoana Sa divină, 
spre meritele Sale şi spre dragostea Sa neschimbătoare faţă de familia 
omenească. Toată puterea este dată în mâinile Sale, ca să dea oamenilor 
daruri bogate, oferind darul nepreţuit al neprihănirii Sale agentului ome-
nesc neajutorat. Aceasta este solia pe care Dumnezeu a poruncit să fie dată 
lumii.” – Mărturii speciale pentru predicatorii evangheliei, pag. 91 [Sublinieri adăugate].

„Solia îngerului al treilea pretinde prezentarea Sabatului poruncii a 
patra, şi acest adevăr trebuie adus înaintea lumii; însă marele centru de 
atracţie, Isus Hristos, nu trebuie lăsat afară din solia îngerului al treilea.” 
– Selected Messages, vol. 1, pag. 383 [Sublinieri adăugate].

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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Sabat, 5 octombrie 2013

Darul Sabatului Întâi pentru o 
casă de rugăciune în Surinam

Republica Surinam, fosta Gu-
iana Olandeză, este cea mai mică 
ţară din partea de nord a Americii 
de Sud. Populaţia era de 524.636 
locuitori, conform recensământului 
din 2010. Principalele religii sunt: 
hinduşi, musulmani, romano-catolici, 
reformaţi olandezi, moravieni şi alte câ-
teva denominaţiuni creştine. Aici, libertatea 
religioasă este deplină.

În 2007, două cupluri tinere, mişcate de zel misionar, au venit în Suri-
nam ca să lucreze ca volunari, fără salariu sau cheltuieli de călătorie. Ei au 
început lucrarea prin colportaj şi vânzare de produse naturiste.

Lucrarea de câştigare de suflete a fost grea, însă în mai 2011, s-au văzut 
primele roade ale lucrării lor când au fost botezate trei suflete. Misiunea Suri-
nam a fost recunoscută în timpul Sesiunii de Delegaţi a Conferinţei Generale 
ţinute în Porumbacu, Romania. Biserica noastră a fost deja înregistrată şi or-
ganizată în Surinam. În august 2011, un predicator a fost transferat împreu-
nă cu familia lui din Brazilia în Paramaribo, capitala din Surinam.

De curând a fost cumpărată o bucată de pământ într-un loc strategic 
unde credincioşii planifică să construiască o casă de rugăciune şi sediul. 
Fraţii şi surorile noastre sunt plini de curaj ca să câştige suflete pentru 
Domnul. Ei folosesc ca pană de intrare solia sănătăţii cu succes. Predica-
torul local ajută şi lucrarea din ţara vecină, Guiana Franceză. Îl lăudăm 
pe Domnul pentru că deja avem membrii în cele trei foste ţări Guiana: cea 
Britanică, Olandeză şi Franceză.

„Lucrarea misionară din ţară va înainta mai mult în orice privinţă 
atunci când se dă pe faţă un spirit mai generos, jertfitor şi tăgăduitor de 
sine pentru prosperitatea misiunilor străine; şi aceasta, pentru că prosperi-
tatea lucrării din ţară depinde în mare măsură, după Dumnezeu, de influ-
enţa lucrării de evanghelizare din ţările îndepărtate. Prin faptul că lucrăm 
în mod activ pentru acoperirea nevoilor cauzei lui Dumnezeu, ne aducem 
sufletele în legătură cu Sursa a toată puterea.” – Testimonies, vol. 6, pag. 27 engl. 
(cap.: „Extinderea lucrării în câmpurile externe”).

Vă rugăm să fiţi darnici în acest prim Sabat când se strânge colecta 
pentru înaintarea lucării în Misiunea Surinam!

 Fraţii voştri din Misiunea Surinam
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   Lecţia 1 Sabat, 5 octombrie 2013

Înălţându-L pe Mântuitorul

„Iată Omul!” (Ioan 19:5).
„Marele centru de atracţie, Isus Hristos, nu trebuie să fie exclus 

din solia îngerului al treilea. Mulţi dintre cei care s-au angajat în lu-
crarea pentru acest timp, L-au pus pe Hristos pe locul al doilea în 
timp ce teoriile şi argumentele au deţinut primul loc.” – Selected Messa-
ges, vol. 1, pag. 383.

Recomandare pentru studiu: Calea către Hristos, pag. 9-15 engl. (cap. 1).

Duminică 29 septembrie

1.  ISUS GARANTUL NOSTRU
a.  Ce acţiune a lui Dumnezeu arată atât dragostea Sa pentru lumea 

noastră, cât şi preţul păcatului? Ioan 3:16, 17; 2 Corinteni 5:21.

„Planul de răscumpărare depăşeşte cu mult înţelegerea minţii ome-
neşti. Bunăvoinţa dată pe faţă de Dumnezeu este o taină dincolo de înţele-
gerea noastră. Măreţia planului nu poate fi pricepută pe deplin, nici Înţe-
lepciunea nemărginită nu a putut concepe un plan care să-i fie superior... 
Prin acest plan, marele şi temutul Dumnezeu poate fi drept şi în acelaşi 
timp poate fi îndreptăţitorul tuturor celor care cred în Isus şi care Îl primesc 
ca Mântuitor al lor personal.” – Comentarii biblice, vol. 5, pag. 1133 engl.

b.  Ce acţiune a lui Isus a dovedit fără nici o urmă de îndoială dra-
gostea nemărginită pe care El o are pentru fiecare din noi? Ioan 
15:13; Romani 5:6-8; Efeseni 2:13, 14.

„O, minunată bunătate! Maiestatea cerului, din dragoste şi milă faţă 
de omul căzut, a dorit să devină înlocuitorul şi garantul lui. El era gata 
să poarte vina omului. El era gata să ia asupra Sa mânia Tatălui Său, care 
altfel ar fi căzut pe om din cauza neascultării lui.” – The Review and Herald,  
24 februarie 1874.

Ioan 3:16-1716 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. 17 Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. 2Cor 5:2121 Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. 

Ioan 15:1313 Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi. Rom 5:6-86 Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiţi. 7 Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. 8 Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. Efe 2:13-1413 Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos. 14 Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea, 
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Luni 30 septembrie

2.  PUNCTUL NOSTRU CENTRAL
a.  Ce apelative din Scriptură descriu frumuseţea caracterului lui 

Isus? Ce efect va avea contemplarea acestei frumuseţi asupra 
noastră? Cântarea Cântărilor 2:1; 5:16; Hagai 2:7.

„Dumnezeu ne-a iubit cu o iubire fără de margini; iar dragostea noastră 
se trezeşte faţă de El pe măsură ce înţelegem ceva din lungimea, lăţimea, 
adâncimea şi înălţimea acestei dragoste care întrece orice pricepere. Prin des-
coperirea farmecului atrăgător al lui Hristos, prin cunoaşterea dragostei Sale 
arătate faţă de noi în timp ce noi eram încă păcătoşi, inima încăpăţânată este 
înmuiată şi supusă.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 76 engl. (cap. 4).

b.  De ce este de importanţă vitală pentru noi să avem privirea în-
dreptată asupra lui Isus? Comparaţi Numeri 21:8 cu Ioan 3:14; 
Evrei 7:25.

„Credinţa noastră trebuie să fie o credinţă inteligentă, privind la Isus 
cu deplină încredere, cu credinţă profundă şi deplină în Jertfa de ispăşire. 
Acest lucru este esenţial pentru ca sufletul să nu fie învăluit în întuneric.” – 
Selected Messages, vol. 1, pag. 256.

„Mijlocirea lui Hristos în favoarea noastră înseamnă prezentarea me-
ritelor Sale divine prin aceea că S-a oferit pe Sine înaintea Tatălui ca în-
locuitorul şi garantul nostru; căci El S-a înălţat ca să facă ispăşire pentru 
păcatele noastre...

Neprihănirea lui Hristos estecea prin care păcătosul pocăit poate fi pri-
mit înaintea lui Dumnezeu şi prin care se realizează îndreptăţirea acestuia. 
Oricât de păcătoasă ar fi fost viaţa lui, dacă el crede în Isus ca Mântuitor  
personal, el stă înaintea lui Dumnezeu în hainele fără pată ale neprihănirii 
atribuite a lui Hristos.

Păcătosul nu demult mort în greşeli şi păcate este trezit la viaţă prin cre-
dinţa în Hristos. El vede prin credinţă că Isus este Mântuitorul lui cel viu în 
vecii vecilor, în stare să mântuiască ‚ în chip desăvârşit pe cei ce se apropie 
de Dumnezeu prin El’ (Evrei 7:25). În ispăşirea făcută pentru el, credinciosul 
vede o asemena lărgime, lungime, înălţime şi adâncime a calificării lui [Isus]  
– vede că mântuirea lui este atât de desăvârşită, cumpărată cu un preţ infinit, 
încât sufletul său este umplut de laudă şi mulţumire. El vede ca într-o oglin-
dă slava Domnului şi este schimbat după acelaşi chip de Duhul Domnului. 
El vede haina neprihănirii lui Hristos ţesută în războiul cerului, lucrată cu 
migală prin ascultarea Sa şi atribuită sufletului căit prin credinţa în numele 
Său.” – Faith and Works, pag. 105-107.

Cant 2:11 Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi. – Cant 5:1616 Cerul gurii lui este numai dulceaţă, şi toată fiinţa lui este plină de farmec. Aşa este iubitul meu, aşa este scumpul meu, fiice ale Ierusalimului! – Hag 2:77 voi clătina toate neamurile; comorile tuturor neamurilor vor veni, şi voi umple de slavă Casa aceasta, zice Domnul oştirilor. 

Num 21:88 Domnul a zis lui Moise: „Fă-ţi un şarpe înfocat şi spânzură-l de o prăjină; oricine este muşcat şi va privi spre el va trăi.” Ioan 3:1414 Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, Evr 7:2525 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. 
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Marţi 1 octombrie

3.  LUMINA VIEŢII NOASTRE
a.  Ce înseamnă pentru noi să avem ochiul sănătos, îndreptat spre 

slava lui Dumnezeu? Luca 11:34; Ioan 8:12.

„Ce înseamnă a avea ochiul sănătos? Înseamnă a avea înclinaţia de a 
privi la Hristos; pentru că prin privire suntem schimbaţi din slavă în slavă, 
din caracter în caracter.” – The Youth Instructor, 14 septembrie 1893.

b.  Ce cunoştinţă foloseşte Dumnezeu ca să aducă lumina în viaţa 
noastră? Ioan 1:4, 9; 2 Corinteni 4:6.

c.  Cum ne va ajuta contemplarea luminii slavei lui Dumnezeu, aşa 
cum se vede în viaţa lui Isus, să creştem în El şi în angajamentul 
nostru faţă de El? 2 Corinteni 3:18.

„Dacă ne uităm chiar şi o clipă la soare în strălucirea lui de la amiază, 
când ne întoarcem privirea, imaginea soarelui va apărea în toate lucruri-
le la care ne uităm. La fel se întâmplă şi atunci când privim la Isus; toate 
lucrurile la care ne uităm reflectă imaginea Sa, Soarele Neprihănirii. Nu 
putem vedea nimic altceva, nu putem vorbi despre nimic altceva. Chipul 
Său este imprimat pe ochiul sufletului şi influenţează toate aspectele vie-
ţii noastre zilnice, înmuind şi supunând întreaga noastră fire. Privind, noi 
suntem modelaţi după asemănarea divină, devenind asemenea lui Hristos. 
Către toţi cei cu care ne asociem, reflectăm razele strălucitoare şi luminoase 
ale neprihănirii Sale...

Isus Hristos este totul pentru noi – primul, ultimul şi cel mai bun din 
toate. Isus Hristos, Duhul Său, caracterul Său, dă culoare tuturor lucruri-
lor; este bătătura şi umplutura, ţesătura întregii noastre fiinţe. Cuvintele lui 
Hristos sunt duh şi viaţă. Deci, nu ne putem concentra gândurile asupra 
noastră; nu mai trăim noi, ci Hristos care trăieşte în noi, şi El este nădejdea 
slavei. Eul este mort, dar Hristos este un Mântuitor viu. Continuând să pri-
vim la Isus, noi reflectăm chipul Său tuturor celor din jurul nostru. Nu ne 
putem opri ca să ne gândim la dezamăgirile noastre, nici măcar ca să vor-
bim de ele; pentru că o imagine mai plăcută ne atrage privirea – dragostea 
preţioasă a lui Isus. El locuieşte în noi prin cuvântul adevărului.” – Mărturii 
speciale pentru predicatorii evangheliei, pag. 388-390 engl. 

Luca 11:34
34 Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină; dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. 
Ioan 8:12
12 Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” 

Ioan 1:44 În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. Ioan 1:99 Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume. 2Cor 4:66 Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos. 

2Cor 3:1818 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. 
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Miercuri 2 octombrie

4.  MĂRINIMIA LUI ISUS
a.  Cum S-a purtat Isus cu marea diversitate de fiinţe omeneşti pe 

care le-a cunoscut pe acest pământ? Faptele Apostolilor 10:38; 
Matei 14:14; 15:32.

„N-a existat niciodată un evanghelist asemenea lui Hristos. El era Ma-
iestatea cerului, dar S-a umilit ca să ia natura noastră, ca să-i întâlnească 
pe oameni acolo unde erau. Tuturor oamenilor, bogaţi şi săraci, liberi sau 
robi, Hristos, Solul legământului, a adus vestea mântuirii. Renumele Său 
de Mare Vindecător s-a răspândit în toată Palestina. Bolnavii veneau în lo-
curile pe unde avea să treacă El, ca să-I ceară ajutorul. Aici veneau şi mulţi 
doritori să audă cuvintele Sale şi să primească o atingere a mâinii Sale. În 
felul acesta, El mergea din cetate în cetate, din oraş în oraş, predicând evan-
ghelia şi vindecându-i pe cei bolnavi – Regele slavei în veşmântul umil al 
umanităţii.” – Divina vindecare, pag. 22 engl. (cap.: „Exemplul nostru”).

b.  Comparaţi felul în care Isus S-a purtat cu Iuda şi cu Petru. Matei 
16:23; Ioan 13:27; 17:12.

c.  Ce dovadă avem că El a acordat şanse egale acestor doi ucenici 
– aşa cum se acordă fiecăruia dintre noi? Ioan 13:1, 5.

„Isus i-a unit pe Ioan, Petru şi Iuda cu Sine în lucrarea Sa, făcându-i 
colaboratori cu El; însă, în acelaşi timp, ei trebuia să înveţe continuu lecţiile 
date de Hristos. Ei trebuia să adune din învăţăturile Sale divine instrucţi-
uni care să le corecteze ideile greşite şi părerile eronate cu privire la ceea ce 
înseamnă caracterul creştin. Ioan şi Petru nu erau perfecţi, dar ei au folosit 
orice ocazie ca să înveţe. Petru nu a învăţat să nu se încreadă în sine şi să 
fie zelos în a-şi proteja eul, până când nu a fost biruit de ispitele vrăjma-
şului şi l-a tăgăduit pe Domnul său. Iuda a avut aceeaşi ocazie pe care au 
avut-o aceşti doi ucenici de a învăţa lecţiile date de Hristos, însă el nu le-a 
apreciat valoarea. El a fost doar un ascultător, nu şi un împlinitor. Urmarea 
s-a văzut în trădarea Domnului Său.” – Testimonies, vol. 5, pag. 557 engl. (cap.: 
„Instituţiile noastre din Battle Creek”).

Fapte 10:3838 cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El. Mat 14:1414 Când a ieşit din corabie, Isus a văzut o gloată mare, I s-a făcut milă de ea, şi a vindecat pe cei bolnavi. Mat 15:3232 Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis: „Mi-este milă de gloata aceasta; căci iată că de trei zile aşteaptă lângă Mine şi n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leşine de foame pe drum.” 

Mat 16:2323 Dar Isus S-a întors şi a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satano: tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.” Ioan 13:2727 Cum a fost dată bucăţica, a intrat Satana în Iuda. Isus i-a zis: „Ce-ai să faci, fă repede.” Ioan 17:1212 Când eram cu ei în lume, îi păzeam Eu, în Numele Tău. Eu am păzit pe aceia pe care Mi i-ai dat; şi niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. 

Ioan 13:1-51 Înainte de praznicul Paştilor, Isus, ca Cel care ştia că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, şi, fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. 2 În timpul Cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă, 3 Isus, fiindcă ştia că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit şi la Dumnezeu Se duce, 4 S-a sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ştergar şi S-a încins cu el. 5 Apoi a turnat apă într-un lighean şi a început să spele picioarele ucenicilor şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins. 
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Joi 3 octombrie

5.  SCOPUL NOSTRU: REFLECTAREA DRAGOSTEI LUI ISUS
a.  În calitate de creştini, pe cine trebuie să prezentăm lumii? Cum? 

Coloseni 1:26, 27; 1 Petru 2:22, 23.

„Hristos locuieşte în urmaşii Săi prin cuvânt. Legătura aceasta este 
tot atât de vitală ca aceea reprezentată prin a mânca trupul Său şi a bea 
sângele Său. Cuvintele lui Hristos sunt duh şi viaţă. Primindu-le, primiţi 
viaţa Viţei. Trăiţi ‚prin orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu’ 
(Matei 4:4). Viaţa lui Hristos în voi produce aceleaşi roade ca şi în El. Dacă 
trăiţi în Hristos, dacă vă alipiţi de Hristos, dacă sunteţi sprijiniţi de Hris-
tos şi trageţi hrana din Hristos, aduceţi roade ca Hristos.” – Hristos lumina 
lumii, pag. 677 engl. (cap. 73).

b.  Cum se dau pe faţă creşterea şi maturitatea creştină prin felul în 
care ne purtăm cu aproapele nostru? 1 Petru 3:8, 9; 1 Ioan 4:7, 8; 
Evrei 13:1-3.

„Atunci când atenţia este fixată asupra crucii lui Hristos, întreaga fi-
inţă este înnobilată. Cunoaşterea dragostei Mântuitorului supune sufletul 
şi înalţă mintea deasupra lucrurilor acestei lumi. Să învăţăm să apreciem 
toate lucrurile vremelnice în lumina care străluceşte de la cruce...

În toţi adevăraţii ucenici, această dragoste, asemenea focului sfânt, arde 
pe altarul inimii. Pe pământ a fost descoperită dragostea lui Dumnezeu prin 
Isus. Pe pământ, copiii Săi trebuie să lase ca această dragoste să strălucească 
prin vieţi fără vină. În felul acesta, păcătoşii vor fi conduşi la cruce ca să-L 
privească pe Mielul lui Dumnezeu.” – The Review and Herald, 6 mai 1902.

Vineri 4 octombrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Cum trebuie scoasă în evidenţă evanghelia astăzi?
2.  Care sunt câteva dintre exemplele semnificative ale dragostei lui 

Hristos faţă de oameni?
3.  De ce este solia dragostei şi vieţii lui Isus importantă pentru mine?
4.  Ce înseamnă să fii creştin?
5.  Cum pot să-L reflectez mai pe deplin pe Hristos celor din jurul meu?

Col 1:26-2726 Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui, 27 cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei. 1Pet 2:22-2322 „El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug.” 23 Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător. 

1Pet 3:8-98 Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi. 9 Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea. 1Ioan 4:7-87 Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. 8 Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste. Evr 13:1-31 Stăruiţi în dragostea frăţească. 2 Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea, au găzduit fără să ştie pe îngeri. 3 Aduceţi-vă aminte de cei ce sunt în lanţuri, ca şi cum aţi fi şi voi legaţi cu ei; de cei chinuiţi, ca unii care şi voi sunteţi în trup. 
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  Lecţia 2 Sabat, 12 octombrie 2013

Cea mai preţioasă solie
„Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii.” (Ioan 1:29).
„Când îţi goleşti inima de sine, trebuie să primeşti neprihănirea lui 

Hristos. Apuc-o prin credinţă; pentru că trebuie să ai gândul şi spiritul 
lui Hristos ca să poţi face faptele lui Hristos.” – The Review and Herald, 23 
februarie 1892.

Recomandare pentru studiu: Calea către Hristos, pag. 71-75 engl. (cap. 8).

Duminică 6 octombrie

1.  EVANGHELIA REPETATĂ ÎN TIMPUL NOSTRU
a.  Ce adevăr special a fost dat cu mai bine de 100 de ani în urmă ca 

să pregătească poporul lui Dumnezeu pentru sfinţenie? Unde 
şi-a avut originea? Ioan 17:17; 2 Tesaloniceni 5:23.

„Domnul, în marea Sa îndurare, a trimis cea mai preţioasă solie popo-
rului Său... Această solie trebuia să-L aducă înaintea lumii într-un mod mai 
proeminent pe Mântuitorul înălţat, jertfa pentru păcatele întregii lumi. Ea 
a prezentat îndreptăţirea prin credinţa în Garantul nostru; ea i-a invitat pe 
oameni să primească neprihănirea lui Hristos, fapt care se dă pe faţă prin 
ascultare de toate poruncile lui Dumnezeu. Mulţi Îl pierduseră din vedere 
pe Isus. Ei trebuia să aibă privirea îndreptată spre persoana Sa divină, spre 
meritele Sale şi spre dragostea Sa neschimbătoare faţă de familia omeneas-
că.” – Mărturii speciale pentru predicatorii evangheliei, pag. 91, 92 engl. 

„Solia prezentă – îndreptăţirea prin credinţă – este o solie de la Dum-
nezeu; ea poartă recomandarea divină, căci roadele ei sunt spre sfinţenie.” 
– Selected Messages, vol. 1, pag. 359.

b.  Ce adevăr este esenţial pentru timpul nostru? Ce se cere ca să 
putem avea nădejde? Ioan 1:29; Romani 5:10; 8:34.

Ioan 17:1717 Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. 1Tes 5:2323 Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos. 

Ioan 1:2929 A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii! Rom 5:1010 Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui. Rom 8:3434 Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi! 
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Luni 7 octombrie

2.  NEVOIA DE ÎNDREPTĂŢIRE
a.  Ce adevăr trebuie primit de fiecare dintre noi în inimă şi cu ce 

scop, în special în aceste zile de pe urmă? Matei 1:21.

„Solia îngerului al treilea cere să fie prezentat Sabatul poruncii a patra. 
Acesta este adevărul care trebuie adus înaintea lumii. Dar marele centru de 
atracţie, Isus Hristos, nu trebuie exclus din cea de-a treia solie îngerească.” 
– Selected Messages, vol. 1, pag. 383.

„Poporului lui Dumnezeu i-au fost trimise solii care poartă recoman-
darea divină. Slava, maiestatea, neprihănirea lui Hristos, Cel plin de bu-
nătate şi adevăr, au fost prezentate; plinătatea Dumnezeirii în Isus Hristos 
a fost făcută de cunoscut înaintea noastră în frumuseţe şi bunătate, ca să-i 
fascineze pe toţi aceia a căror inimă nu era închisă de prejudecată.” – The 
Review and Herald, 27 mai 1890.

„Cele mai dulci cântece care vin de la Dumnezeu prin buzele omeneşti 
– îndreptăţirea prin credinţă şi neprihănirea lui Hristos – nu trezesc [în mul-
ţi membri nepocăiţi din biserică] un răspuns plin de iubire şi recunoştinţă. 
Deşi negustorul ceresc le prezintă cele mai preţioase giuvaeruri ale credinţei 
şi dragostei, deşi El îi invită să cumpere de la El ‚aur curăţit prin foc’ şi ‚ha-
ine albe’ ca să îmbrace cu ele, şi ‚alifie pentru ochi’ ca să vadă, ei îşi împie-
tresc inima faţă El şi nu schimbă starea lor de căldicei cu dragoste şi zel. Deşi 
sunt mărturisitori, ei neagă puterea evlaviei. Dacă ei continuă în felul acesta, 
Dumnezeu îi va respinge. Ei se descalifică din a fi membri ai familiei Sale.” – 
Testimonies, vol. 6, pag. 426, 427 engl. (cap.: „Lucrarea misionară internă”).

b.  Ce înseamnă a-L primi pe Isus în inima noastră ca Oaspete ce-
resc? Apocalipsa 3:20. Ce s-a întâmplat atunci când solia nepri-
hănirii lui Hristos a fost adusă înainte conducătorilor bisericii în 
1888?

„Ne e teamă că pentru unii dintre cei care au mare nevoie de preţiosul 
adevăr care a fost prezentat înaintea lor, acesta nu a fost de nici un folos. 
Ei nu au deschis uşa inimii lor ca să-L primească pe Isus ca Oaspete ceresc, 
şi ei au suferit o mare pierdere. Într-adevăr, există o cale îngustă pe care 
trebuie să mergem; crucea este prezenta la orice pas.” – The Review and Herald, 
3 septembrie 1889.

Mat 1:2121 Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.” 

Apoc 3:2020 Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. 
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Marţi 8 octombrie

3.  NEVOIA NOASTRĂ PERSONALĂ DE EVANGHELIE
a.  Ce dovadă arată că Dumnezeu nu doreşte ca eu să depind de alţii 

în ce priveşte mântuirea mea? Ezechiel 14:20.

„Caracterul nu este transferabil. Nimeni nu poate crede în locul altcui-
va. Nimeni nu poate primi Duhul Sfânt în locul altuia. Nimeni nu poate da 
altuia caracterul care este rodul lucrării Duhului.” – Pildele Domnului Hristos, 
pag. 412 engl. (cap. 29).

„Toţi cei care Îl iubesc pe Dumnezeu să nu uite că acum cât este ziuă 
este timp pentru lucru... Acum este vremea ca cei nepăsători să se tre-
zească din somnolenţa lor.  Acum este timpul să ne rugăm ca sufletele 
nu numai să audă cuvântul lui Dumnezeu, ci şi să-şi asigure fără întâr-
ziere untdelemn pentru candelele lor. Acel untdelemn este neprihănirea 
lui Hristos. El reprezintă caracterul, iar caracterul nu este transferabil. 
Nimeni nu-l poate obţine pentru nimeni. Fiecare trebuie să obţină pentru 
sine un caracter curăţit de orice pată a păcatului.” – Mărturii speciale pentru 
predicatorii evangheliei, pag. 233, 234 engl. 

„Este imposibil ca vreun creştin să dea altui suflet caracterul.”– That I 
May Know Him, pag. 215.

b.  De unde ştim că Isus doreşte ca noi să-I slujim lui Dumnezeu 
având individualitatea noastră? Putem bea „apa vieţii” în locul 
altcuiva? Matei 22.37; Ioan 7:37.

„Nimeni nu poate sluji lui Dumnezeu prin împuternicire. Există atât de 
mulţi oameni care par a crede că în lumea aceasta există cineva mai puter-
nic decât Hristos, pe care se pot baza. Şi, în loc de a veni direct la Hristos, 
exact aşa cum sunt, predându-se fără rezervă Lui, ei apelează la ajutorul 
omenesc. Dumnezeu doreşte ca noi să avem o experienţă personală... Eu 
nu pot dezvolta un caracter în locul tău, şi tu nu poţi dezvolta un caracter 
în locul meu.” – Înalta noastră chemare, pag. 90 engl. 

„Evanghelia are de a face cu indivizi. Fiecare fiinţă umană are un suflet de 
mântuit sau de pierdut. Fiecare are o individualitate separată şi distinctă de 
toate celelalte. Fiecare trebuie să fie convins pentru sine, convertit pentru sine. 
El trebuie să primească adevărul, să se căiască, să creadă şi să asculte pentru 
sine. El trebuie să-şi exercite voinţa pentru sine. Nimeni nu poate face această 
lucrare prin împuternicire. Nimeni nu-şi poate contopi individualitatea cu a 
altuia. Fiecare trebuie să se predea lui Dumnezeu, acţionând pentru sine şi 
prin taina evlaviei.” – Minte, caracter şi personalitate, vol. 2, pag. 423 engl. (cap. 45).

Ezec 14:2020 şi ar fi în mijlocul ei Noe, Daniel şi Iov, pe viaţa Mea – zice Domnul Dumnezeu – că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei şi-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor.” 

Mat 22:3737 Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.” Ioan 7:3737 În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare şi a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. 
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Miercuri 9 octombrie

4.  A-I ÎNCHIDE UŞA LUI ISUS ÎNSEAMNĂ SINUCIDERE!
a.  Cu privire la ce decepţie a fost avertizat poporul nostru în 1893 

când majoritatea credea că este gata pentru cer? Cum se repetă 
această autoînşelare astăzi? Cum putem fi afectaţi noi? Isaia 
58:2-8; Apocalipsa 3:15.

„Afirmaţia pe care o fac acum despre biserică este solemnă, şi anume 
că nici unul din douăzeci ale căror nume este înregistrat în registrele bise-
ricii nu este pregătit să-şi încheie istoria de pe acest pământ şi ar fi la fel de 
fără Dumnezeu şi fără speranţă în lume ca păcătosul de rând. Ei îi slujesc 
lui Dumnezeu cu numele, dar îi slujesc mai serios mamonei. Această lucra-
re pe jumătate înseamnă o respingere constantă a lui Hristos, şi mai puţin o 
mărturisire a lui Hristos. Atât de mulţi şi-au adus în biserică propriul spirit 
nesupus şi necioplit; gustul lor spiritual este pervertit prin propria lor de-
cădere imorală şi pervertitoare, asemănându-se cu lumea în spirit, în inimă 
şi intenţie, dedându-se la practici desfrânate iar pretinsa lor viaţă creştină 
este o înşelăciune. Trăind ca nişte păcătoşi, pretinzând că sunt creştini!” – 
Christian Service, pag. 41.

b.  Ce se va întâmpla cu toţi cei care ar păta cerul prin caracterul lor 
dacă li s-ar îngădui vreodată să intre acolo? Matei 22:12-14.

„În această viaţă, mulţi nu au intrat în părtăşie cu Hristos; de aceea ei 
nu cunosc limbajul cerului, şi sunt străini faţă de bucuriile acestuia...

Cele mai triste dintre toate cuvintele pe care le-a auzit vreodată urechea 
muritorilor vor fi acele cuvinte de condamnare: ‚Nu vă cunosc.’ Numai 
comuniunea cu Duhul Sfânt, pe care aţi dispreţuit-o, numai ea vă poate 
face să vă bucuraţi împreună cu mulţimea cea plină de veselie, prezentă la 
ospăţul nunţii. Dar acum nu puteţi lua parte la această serbare. Strălucirea 
ei va cădea pe ochi ce nu văd, iar cântecele ei, pe urechi ce nu aud. Iubirea 
şi bucuria ei nu va atinge nici o coardă a bucuriei în inima lumească insen-
sibilă. Voi sunteţi lăsaţi în afara cerului pentru că nu v-aţi pregătit să trăiţi 
în compania acelora de acolo.

Nu putem fi gata să-L întâmpinăm pe Domnul, trezindu-ne atunci când 
se aude strigarea: ‚Iată, Mirele!’ şi abia atunci să căutăm şi să strângem lămpi-
le noastre goale, pentru a le umple. Nu putem să-L ţinem pe Domnul Hristos 
în afara vieţii noastre de aici de pe pământ şi totuşi să fim pregătiţi pentru a fi 
împreună cu El în ceruri.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 413, 414 engl. (cap. 29).

Isa 58:2-82 În toate zilele Mă întreabă şi vor să afle căile Mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea şi n-ar fi părăsit Legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. – 3 „La ce ne foloseşte să postim” – zic ei – „dacă Tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul, dacă Tu nu ţii seama de lucrul acesta?” – Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsaţi în voia pornirilor voastre şi asupriţi pe simbriaşii voştri. 4 Iată, postiţi ca să vă ciorovăiţi şi să vă certaţi, ca să bateţi răutăcios cu pumnul; nu postiţi cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. 5 Oare acesta este postul plăcut Mie: să-şi chinuiască omul sufletul o zi? Să-şi plece capul ca un pipirig şi să se culce pe sac şi cenuşă? Aceasta numeşti tu post şi zi plăcută Domnului? 6 Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug; 7 împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău. 8 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. Apoc 3:1515 „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! 

Mat 22:12-1412 „Prietene”, i-a zis el, „cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?” Omul acela a amuţit. 13 Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: „Legaţi-i mâinile şi picioarele şi luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul de afară; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. 14 Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.” 
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Joi 10 octombrie

5.  ULTIMA SOLIE A LUI DUMNEZEU PENTRU LUME

a.  Cum va lumina cunoştinţa mântuirii întreaga lume? Apocalipsa 
18:1; 2 Petru 3:12.

„Când caracterul lui Hristos va fi reprodus în mod desăvârşit în popo-
rul Său, atunci El va veni să-i pretindă ca fiind ai Săi.” – Parabolele Domnului 
Hristos, pag. 69 engl. (cap. 3).

b.  Numiţi câteva fapte bune pe care Isus ne îndeamnă să le facem 
pentru a face ca lumina Sa să strălucească în lumea noastră. Ma-
tei 5:16; 25:34-40.

„Noi trebuie să dăm hrană celor flămânzi, haine celor goi şi un adă-
post celor fără adăpost. Şi suntem chemaţi să facem mai mult decât atât. 
Numai dragostea lui Hristos poate împlini nevoia sufletului. Dacă Hristos 
locuieşte în noi, inima noastră va fi plină de compasiune divină. Izvoarele 
astupate ale dragostei serioase creştine vor fi desigilate. 

Dumnezeu nu ne cere doar darurile noastre pentru cei nevoiaşi, ci şi să le 
arătăm o faţă voioasă, să le adresăm cuvinte pline de speranţă şi să le strân-
gem prietenos mâna... Sunt mulţi oameni care au rămas fără speranţă. Adu-
ceţi-le înapoi razele de soare. Mulţi şi-au pierdut curajul. Spuneţi-le cuvinte 
de încurajare. Rugaţi-vă pentru ei. Există unii care au nevoie de pâinea vieţii. 
Citiţi-le din cuvântul lui Dumnezeu. Mulţi suferă de o durere sufletească pe 
care nici un balsam pământesc nu o poate alina şi nici un doctor nu o poate 
vindeca. Rugaţi-vă pentru aceste suflete, aduceţi-le la Isus. Spuneţi-le că exis-
tă un balsam în Galaad.” – Idem., pag. 417, 418 engl. (cap. 29).

Vineri 11 octombrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Ce solie vitală, dată poporului lui Dumnezeu cu mai bine de 100 de 

ani în urmă, Îl invită pe Isus în inimile noastre ca Oaspete ceresc?
2.  De ce este această solie decisivă pentru lume în acest timp?
3.  Putem ajunge în Cer doar pentru că părinţii sau prietenii noştri Îl 

iubesc pe Isus?
4.  Cum pot fi în pericol de a pierde Cerul prin autoînşelare?
5.  Voi intra vreodată în Cer în cazul în care caracterul meu nu se potri-

veşte cu cerul?

Apoc 18:11 După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. 2Pet 3:1212 aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? 

Mat 5:1616 Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Mat 25:34-4034 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. 35 Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit; 36 am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.” 37 Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut? 38 Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te-am îmbrăcat? 39 Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?” 40 Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.” 
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   Lecţia 3 Sabat, 19 octombrie 2013

Aruncând propria noastră slavă în ţărână
„Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune 

sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o frunză, şi nelegiuiri-
le noastre ne iau ca vântul.” (Isaia 64:6).

„Ce este îndreptăţirea prin credinţă? Ea este lucrarea lui Dumne-
zeu de a aşeza slava omului în ţărână şi de a face pentru om ceea ce nu 
stă în puterea lui să facă pentru sine.” – Mărturii speciale pentru predicatorii 
evangheliei, pag. 456 engl. 

Recomandare pentru studiu: Calea către Hristos, pag. 17-22 engl. (cap. 2).

Duminică 13 octombrie

1.  ÎNŢELEGÂND CÂT DE RĂU ESTE PĂCATUL ÎN  
 REALITATE!
a.  Cum descrie Biblia starea nenorocită a naturii omeneşti decăzu-

te? Galateni 5:17; Romani 7:18-21.

„După cum prin Hristos toţi oamenii au viaţă, tot aşa prin El primesc 
toate sufletele raze din lumina divină. În fiecare inimă există nu numai 
putere intelectuală, ci şi spirituală, simţământul a ceea ce este drept şi o 
dorinţă după bine. Dar împotriva acestor principii se luptă o putere po-
trivnică. Urmarea luării din pomul cunoştinţei binelui şi răului se vede în 
experienţa fiecărui om. În firea lui există o înclinaţie spre rău, o forţă căreia, 
dacă nu  primeşte ajutor, nu i se poate împotrivi. Pentru a putea ţine piept 
acestei forţe, pentru a atinge acel ideal pe care în adâncul sufletului lui îl 
consideră ca fiind singurul vrednic de atins, el nu poate găsi ajutor decât la 
o singură putere. Acea putere este Hristos. Cooperarea cu acea putere este 
cea mai mare nevoie a omului.” – Educaţia, pag. 29 engl. (cap.: „Legătura educaţiei 
cu răscumpărarea”).

b.  Ce valoare are neprihănirea noastră, a oricăruia dintre noi? Ce nu 
avem putere să facem pentru noi înşine? Isaia 64:6; Romani 3:12.

Gal 5:1717 Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi. Rom 7:18-2118 Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. 19 Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac! 20 Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. 21 Găsesc, dar, în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. 

Isa 64:66 Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o frunză, şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. Rom 3:1212 Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. 
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Luni 14 octombrie

2.  FĂRĂ HRISTOS, TOT CE AVEM „MAI BUN”  
 NU ESTE DECÂT DEŞERTĂCIUNE 
a.  Cum ne vede Dumnezeu chiar şi atunci când ne aflăm în „cea 

mai bună stare”? Psalmii 39:5, 11; Isaia 40:17.

„Dacă nu ar exista jertfa ispăşitoare a lui Hristos, în noi nu ar exista nimic 
în care Dumnezeu să găsească plăcere. Toată bunătatea firească a omului este 
fără valoare în ochii lui Dumnezeu. El nu găseşte plăcere în niciun om care îşi 
păstrează propria natură şi nu este în aşa măsură de înnoit în cunoştinţă şi har 
încât să fie o fiinţă nouă în Hristos. Educaţia, talentele şi mijloacele noastre sunt 
daruri încredinţate nouă de Dumnezeu, ca să ne poată încerca. Dacă le folosim 
pentru înălţare de sine, Dumnezeu spune: ‚Nu găsesc plăcere în ei; Hristos a 
murit în zadar pentru ei.” – The Review and Herald, 24 august 1897.

b.  Avem vreun merit pe care să-l prezentăm lui Dumnezeu ca preţ 
pentru păcat? Isaia 1:11; Mica 6:7. Ce se poate spune chiar şi des-
pre „cele mai bune” fapte ale noastre? 1 Cronici 29:14.

„Se pune întrebarea: ‚Primeşte Domnul oare mii de berbeci sau zeci 
de mii de râuri de untdelemn? Să dau eu pentru fărădelegile mele pe întâ-
iul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu?’ (Mica 
6:7). Nu, nici un om un poate sta înaintea lui Dumnezeu prin propriile sale 
merite. Cei care vor fi mântuiţi vor fi mântuiţi pentru că Isus a plătit toată 
datoria; şi omul nu poate face nimic, absolut nimic, ca să merite mântuirea. 
Hristos spune: ‚Fără mine, nu puteţi face nimic.’ (Ioan 15:5 engl.). Atunci, al 
cui este meritul? – El este în întregime al Răscumpărătorului nostru. Toate 
capacităţile omului vin numai prin Hristos; iar despre cele mai bune reali-
zări ale noastre putem spune: ‚Totul vine de la Tine şi din mâna Ta primim 
ce-Ţi aducem.’ (1 Cronici 29:14).” – The Signs of the Times, 10 noiembrie 1890.

c.  Ce atitudine ar trebui să cultivăm având în vedere afirmaţiile de 
mai sus? Mica 6:8.

„`În cea mai bună stare a sa, omul nu este decât o suflare.’ (Psalmii 39:5 
u.p. engl.). Hristos a venit fără nici o etalare exterioară. Devenind om, S-a 
umilit, arătând că omul căzut trebuie să umble în umilinţă înaintea lui Dum-
nezeu. Bogăţiile, onoarea lumească, măreţia omenească nu pot salva nicioda-
tă vreun suflet de la moarte. ‚Spre acest om Îmi voi îndrepta privirile,’ spune 
Domnul, ‚chiar spre cel sărman şi cel cu duhul mâhnit, spre cel ce tremură la 
cuvântul meu’ (Isaia 66:2 engl.).” – The Youth Instructor, 20 decembrie 1900.

Ps 39:55 Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână, şi viaţa mea este ca o nimica înaintea Ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ţine. (Oprire) Ps 39:1111 Tu pedepseşti pe om şi-l loveşti pentru fărădelegea lui: îi prăpădeşti, ca molia, ce are el mai scump. Da, orice om este doar o suflare. (Oprire) Isa 40:1717 Toate neamurile sunt ca o nimica înaintea Lui, nu sunt decât nimicnicie şi deşertăciune. 

Isa 1:1111 „Ce-Mi trebuie Mie mulţimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor şi de grăsimea viţeilor; nu-Mi place sângele taurilor, oilor şi ţapilor. Mic 6:77 Dar primeşte Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de untdelemn? Să dau eu pentru fărădelegile mele pe întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? – 1Cro 29:1414 Căci ce sunt eu şi ce este poporul meu, ca să putem să-Ţi aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la Tine şi din mâna Ta primim ce-Ţi aducem. 

Mic 6:88 Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău? 
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Marţi 15 octombrie

3.  ÎNVĂŢÂND SĂ NU AVEM ÎNCREDERE ÎN NOI ÎNŞINE
a.  Prin ce experienţă a trebuit să treacă Ilie înainte ca Dumnezeu 

să-i asculte rugăciunea pentru ploaie? De ce? Iacov 5:16-18;  
1 Regi 18:43.

„Slujitorul veghea în timp ce Ilie se ruga. De şase ori s-a întors de la 
locul unde veghea, spunând: Nu este nimic, nici un nor, nici un semn de 
ploaie. Dar profetul nu a renunţat descurajându-se. El a continuat cerce-
tându-şi viaţa ca să vadă unde nu-L onorase pe Dumnezeu, şi-a mărturi-
sit păcatele şi în felul acesta a continuat să-şi umilească sufletul înaintea 
lui Dumnezeu, în timp ce veghea să vadă un semn că rugăciunea lui a fost 
ascultată. În timp ce îşi cerceta inima, el părea tot mai mic, atât în ochii 
lui cât şi în ochii lui Dumnezeu. I se părea că el nu era nimic şi că Dum-
nezeu era totul; şi când a ajuns la punctul de a renunţa la sine, în timp ce 
se prindea de Mântuitorul ca de singura sa putere şi neprihănire, a sosit 
răspunsul.” – The Review and Herald, 26 mai 1891.

„Avem un Dumnezeu a cărui ureche nu este surdă la rugăminţile 
noastre; iar dacă noi trăim cuvântul Său, El va onora credinţa noastră. 
El doreşte ca toate interesele noastre să fie întreţesute cu interesele Sale, 
şi atunci ne poate binecuvânta în siguranţă; pentru că atunci nu ne vom 
însuşi slava când binecuvântarea este a noastră, ci vom da toată lauda lui 
Dumnezeu.” – Idem., 27 martie 1913.

b.  Ce se întâmplă atunci când ne apropiem mai mult de Isus şi de-
pindem de El? Daniel 10:8; Luca 5:8; Apocalipsa 1:12-17.

„Cu cât te apropii mai mult de Isus, cu atât mai greşit te vezi; pen-
tru că vederea ta va fi mai clară, iar imperfecţiunile tale vor fi văzute în 
contrast clar cu natura Sa desăvârşită. Aceasta dovedeşte că înşelăciunile 
lui Satan şi-au pierdut puterea; că influenţa înviorătoare a Duhului lui 
Dumnezeu te trezeşte la viaţă.

În inima care nu-şi dă seama de păcătoşenia ei, nu poate sălăşlui o dra-
goste profundă faţă de Isus.” – Calea către Hristos, pag. 64, 65 engl. (cap. 7).

c.  Ce se întâmplă atunci când ne supraestimăm? Galateni 6:3.

„Un cuvânt, care înalţă eul, face ca lumina de la faţa lui Dumnezeu să 
se retragă.” – The Review and Herald, 24 august 1897.

Iac 5:16-1816 Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. 17 Ilie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi; şi s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă, şi n-a plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni. 18 Apoi s-a rugat din nou, şi cerul a dat ploaie, şi pământul şi-a dat rodul. 1Imp 18:4343 şi a zis slujitorului său: „Suite-te şi uită-te înspre mare.” Slujitorul s-a suit, s-a uitat şi a zis: „Nu este nimic!” Ilie a zis de şapte ori: „Du-te iarăşi.” 

Dan 10:8
8 Eu am rămas singur şi am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, faţa mi s-a sluţit şi am pierdut orice vlagă. 
Luca 5:8
8 Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus şi I-a zis: „Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos.” 
Apoc 1:12-17
12 M-am întors să văd glasul care-mi vorbea. Şi, când m-am întors, am văzut şapte sfeşnice de aur. 13 Şi, în mijlocul celor şapte sfeşnice, pe Cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare şi încins la piept cu un brâu de aur. 14 Capul şi părul Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada; ochii Lui erau ca para focului; 15 picioarele Lui erau ca arama aprinsă şi arsă într-un cuptor; şi glasul Lui era ca vuietul unor ape mari. 16 În mâna dreaptă ţinea şapte stele. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri, şi faţa Lui era ca soarele când străluceşte în toată puterea lui. 17 Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine şi a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, 

Gal 6:33 Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înşală singur. 
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Miercuri 16 octombrie

4.  MOTIV PENTRU RECUNOŞTINŢĂ SUPREMĂ
a.  În ciuda stării noastre nenorocite, ce speranţă ne este totuşi 

transmisă? Romani 7:24-8:2.

„Deşi Mântuitorul lumii vede în nenorocirea şi nefericirea lumii urma-
rea păcatului, totuşi El nu prezintă înaintea omenirii căzute o descriere vie 
a nenorocirii lor, ci îi învaţă despre ceva infinit mai bun decât ceea ce au 
auzit vreodată. El ştie că nefericirea lor este rezultatul păcatului, iar inima 
Sa este mişcată de milă faţă de oamenii căzuţi. Rabinii nu se umileau să 
predice oamenilor de rând, nici să prezinte neamurilor vreo speranţă de 
mântuire. Însă Hristos venise ca să prezinte planul de mântuire înaintea 
tuturor claselor de oameni; pentru că toţi aveau nevoie de cuvintele Sale. În 
cei care se adunau înaintea Sa, El vedea posibilitatea de a se alia cu o putere 
nemărginită, datorită dragostei părinteşti a lui Dumnezeu faţă de toţi copiii 
Săi.” – Sabbath School Worker, 1 august 1895.

b.  Ce se întâmplă atunci când recunoaştem că eforturile noastre pă-
cătoase nu au nici un merit ca să ne mântuiască? Zaharia 3:3, 4; 2 
Corinteni 12:9.

„Când îşi văd propria nimicnicie, atunci sunt pregătiţi oamenii să fie 
îmbrăcaţi cu neprihănirea lui Hristos. Când încep să-L laude şi să-L înalte 
pe Dumnezeu întreaga zi, atunci, prin privire, sunt schimbaţi după acelaşi 
chip.” – Manuscript Releases, vol. 20, pag. 117.

„Nimic nu pare mai neajutorat, şi totuşi nu este mai invincibil, decât 
sufletul care îşi simte nimicnicia şi se bazează în întregime pe meritele 
Mântuitorului. Dumnezeu ar trimite toţi îngerii din ceruri ca să-l ajute, de-
cât să-l lase să fie biruit.” – Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, pag. 35 engl. 

„Cu cât vedem mai puţine lucruri de admirat la noi, cu atât mai multe 
vedem de admirat la curăţia şi bunătatea nemărginită a Mântuitorului nos-
tru. Când ne înţelegem păcătoşenia suntem atraşi către Cel care poate ierta. 
Când sufletul, înţelegând cât de neajutorat este, caută ajutorul lui Hristos, 
El i Se va descoperi în toată puterea. Cu cât simţământul nevoii noastre ne 
apropie mai mult de El şi de cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai înalte vor 
fi convingerile noastre despre caracterul Său şi cu atât mai clar vom reflecta 
chipul Său.” – Calea către Hristos, pag. 65 engl. (cap. 7).

Rom 7:24-2524 O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte…? 25 Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!… Astfel, dar, cu mintea, eu slujesc Legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Rom 8:1-21 Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. 2 În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii. 

Zah 3:33 Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare şi totuşi stătea în picioare înaintea Îngerului. Zah 4:22 El m-a întrebat: „Ce vezi?” Eu am răspuns: „M-am uitat, şi iată că este un sfeşnic cu totul de aur, şi deasupra lui, un vas cu untdelemn, şi pe el, şapte candele cu şapte ţevi pentru candelele care sunt în vârful sfeşnicului. 2Cor 12:99 Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. 
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Joi 17 octombrie

5.  HRISTOS A VENIT CU O MISIUNE DE SALVARE
a.  Ce lucru important trebuie să înţelegem cu toţii despre mântui-

re? Luca 19:10; Ioan 15.5; Psalmii 44:6; 31:1.

„Este imposibil să ne mântuim singuri...
Hristos tânjeşte să-Şi vadă poporul împotrivindu-se vrăjmaşului sufle-

telor; dar putem face aceasta numai dacă nu privim la noi, ci la Isus.” – The 
Review and Herald, 15 septembrie 1896.

„În clipa în care te prinzi de făgăduinţele lui Dumnezeu prin credinţă 
spunând: Eu sunt oaia pierdută pe care Isus a venit să o salveze, o nouă 
viaţă va pune stăpânire pe tine, iar tu vei primi putere ca să te împotriveşti 
ispititorului. Dar credinţa cu care te prinzi de făgăduinţe nu vine prin sim-
ţăminte. ‚Credinţa vine în urma auzirii iar auzirea vine prin cuvântul lui 
Dumnezeu’ (Romani 10:17).” – Idem.

„Păcătosul poate găsi nădejde şi neprihănire numai în Dumnezeu. Nici o 
fiinţă umană nu este neprihănită cât timp nu are credinţă în Dumnezeu şi men-
ţine o legătură vitală cu El.” – Mărturii speciale pentru predicatorii evangheliei, pag. 367 engl. 

b.  Ce principii de bază a făcut Dumnezeu de cunoscut tuturor?  
Isaia 43:11; 45:21.

„O, ce dragoste! Ce dragoste minunată, care L-a adus pe Fiul lui Dum-
nezeu pe pământ ca să fie făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să putem 
fi împăcaţi cu Dumnezeu şi aduşi la viaţă cu El în căminele din slavă. Şi ce 
este omul ca pentru mântuirea lui să fie plătit un astfel de preţ?” – The Signs 
of the Times, 28 august 1879.

Vineri 18 octombrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Ce anume nu putem face pentru noi înşine?
2.  De ce, cele mai bune fapte făcute fără Hristos, nu sunt destul de 

bune?
3.  În cine trebuie să învăţăm să nu avem încredere înainte de a ne pu-

tea încrede pe deplin în Isus?
4.  Ce trebuie să înţelegem înainte de a dezvolta o dragoste profundă 

faţă de Hristos?
5.  Cât valorezi în ochii lui Dumnezeu?

Luca 19:10
10 Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” 
Ioan 15:5
5 Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic. 
Ps 44:6
6 Căci nu în arcul meu mă încred, nu sabia mea mă va scăpa; 
Ps 31:1
1 (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.) Doamne, în Tine mă încred: să nu fiu dat de ruşine niciodată. Izbăveşte-mă, în dreptatea Ta! 

Isa 43:1111 Eu, Eu sunt Domnul, şi afară de Mine nu este niciun mântuitor! Isa 45:2121 Spuneţi-le şi aduceţi-i încoace, ca să se sfătuiască unii cu alţii! Cine a prorocit aceste lucruri de la început şi le-a vestit demult? Oare nu Eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu drept şi mântuitor, alt Dumnezeu afară de Mine nu este. 
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   Lecţia 4 Sabat, 26 octombrie 2013

Dragostea: Esenţa neprihănirii
„Dumnezeu este dragoste.” (1 Ioan 4:16).
„Neprihănirea înseamnă dragoste, iar dragostea este lumina şi via-

ţa lui Dumnezeu. Neprihănirea lui Dumnezeu este întrupată în Hris-
tos. Noi primim neprihănirea primindu-L pe El.” – Cugetări de pe Muntele 
Fericirilor, pag. 18 engl. (cap. 3).

Recomandare pentru studiu: Calea către Hristos, pag. 23-36 engl. (cap. 3).

Duminică 20 octombrie

1.  PORUNCA CEA MAI MARE
a.  În viaţa creştină, ce importanţă vitală are dragostea în raport cu 

legea lui Dumnezeu? Matei 22:36-40.

„Ascultarea nu este o simplă supunere exterioară, ci o slujire din dragos-
te. Legea lui Dumnezeu este o exprimare a chiar naturii Sale; este întruparea 
marelui principiu al dragostei şi în consecinţă ea este temelia guvernării Sale 
în cer şi pe pământ. Dacă inimile noastre sunt înnoite după asemănarea cu 
Dumnezeu, dacă dragostea divină este sădită în suflet, nu va fi împlinită le-
gea lui Dumnezeu în viaţă?” – Calea către Hristos, pag. 60 engl. (cap. 7).

b.  Cum descrie apostolul Ioan pe scurt caracterul lui Dumnezeu? Ce 
legătură există între caracterul Său şi neprihănire? 1 Ioan 4:16; 
Psalmii 11:7.

„Neprihănirea înseamnă sfinţenie, asemănare cu Dumnezeu, şi ‚Dum-
nezeu este dragoste’ (1 Ioan 4:16). Înseamnă conformare la legea lui Dum-
nezeu, pentru că ‚toate poruncile sunt neprihănire,’ şi ‚dragostea înseamnă 
împlinirea legii.’ (Psalmii 119:172; Romani 13:10). Neprihănirea este dra-
goste, iar dragostea este lumina şi viaţa lui Dumnezeu. Neprihănirea lui 
Dumnezeu este întrupată în Hristos. Noi primim neprihănirea primindu-L 
pe El.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 18 engl. (cap. 3).

Mat 22:36-4036 „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?” 37 Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.” 38 Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. 39 Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” 40 În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii.” 

1Ioan 4:1616 Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste; şi cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el. Ps 11:77 Căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea, şi cei neprihăniţi privesc faţa Lui. 
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Luni 21 octombrie

2.  SUPUNERE EXTERIOARĂ SAU ASCULTARE DIN INIMĂ?
a.  Ce fel de slujire aşteaptă Domnul? Deuteronomul 6:5; Iosua 24:15.

„Exercitarea forţei este împotriva principiilor guvernării lui Dumne-
zeu; El nu doreşte decât slujire din dragoste; iar dragostea nu poate fi po-
runcită; ea nu poate fi câştigată prin forţă sau autoritate. Numai prin dra-
goste se trezeşte dragostea. A-L cunoaşte pe Dumnezeu înseamnă a-L iubi; 
caracterul Său trebuie manifestat în contrast cu caracterul lui Satan. Aceas-
tă lucrare poate fi făcută numai de o singură Fiinţă din întregul univers. 
Numai Cel care cunoaşte înălţimea şi adâncimea dragostei lui Dumnezeu 
o poate face de cunoscut. În noaptea întunecată a lumii trebuie să răsară 
Soarele Neprihănirii ‚şi tămăduirea va fi sub aripile lui’ (Maleahi 4:2).” – 
Hristos lumina lumii, pag. 22 engl. (cap. 1).

„Nu teama de pedeapsă, nici nădejdea răsplătirii veşnice nu îi face pe 
ucenicii lui Hristos să-L urmeze. Ei privesc dragostea fără seamăn a Mân-
tuitorului, descoperită de-a lungul pelerinajului Său pe pământ, de la ies-
lea din Betleem până la crucea de pe Calvar. La vederea Lui, sufletul este 
atras, înduioşat şi supus. În inima celor ce privesc, se naşte dragostea. Ei 
aud glasul Său şi Îi urmează.” – Idem., pag. 480 engl. (cap. 52).

b.  Contrar unei ascultări de bună voie, din inimă şi cu bucurie, ce 
fel de ascultare dau unii dintre pretinşii creştini lui Dumnezeu? 
Deuteronomul 28:45-47; 1 Ioan 5:3.

„Hristos a murit pe cruce ca să-i atragă pe toţi oamenii la Sine şi să ne 
bucurăm de acea bucurie pe care numai El o poate da, bucuria ascultării.” 
– Sermons and Talks, vol. 1, pag. 217.

„Omul care se străduieşte să ţină poruncile lui Dumnezeu numai din-
tr-un simţământ al obligaţiei – pentru că aşa i se cere – nu va ajunge nicio-
dată să cunoască bucuria ascultării. El nu ascultă. Atunci când cerinţele lui 
Dumnezeu sunt considerate o povară pentru că sunt împotriva înclinaţii-
lor omeneşti, atunci putem şti că viaţa nu este o viaţă creştină. Adevărata 
ascultare înseamnă lucrarea în exterior a unui principiu din interior. Ea 
se naşte din dragostea de neprihănire, dragostea de legea lui Dumnezeu. 
Esenţa întregii neprihănirii constă în credincioşia faţă de Mântuitorul nos-
tru. Aceasta ne va face să facem ceea ce este bine pentru că este bine – pen-
tru că a face ceea ce este bine este un lucru plăcut înaintea lui Dumnezeu.” 
– Parabolele Domnului Hristos, pag. 97, 98 engl. (cap. 7).

Deut 6:55 Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta. Ios 24:1515 Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.” 

Deut 28:45-4745 Toate blestemele acestea vor veni peste tine, te vor urmări şi te vor ajunge până vei fi nimicit, pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului Dumnezeului tău, pentru că n-ai păzit poruncile Lui şi legile Lui, pe care ţi le-a dat. 46 Ele vor fi veşnic ca nişte semne şi minuni pentru tine şi sămânţa ta. 47 Pentru că, în mijlocul belşugului tuturor lucrurilor, n-ai slujit Domnului Dumnezeului tău cu bucurie şi cu dragă inimă, 1Ioan 5:33 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele; 
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Marţi 22 octombrie

3.  IDENTIFICÂND ADEVĂRATA DRAGOSTE
a.  Ce se va vedea în viaţa acelora care Îl iubesc cu adevărat pe 

Dumnezeu? 1 Ioan 3:10; 4:20, 21.

„Dragostea este temelia evlaviei. Indiferent de ce pretinde el, nici un 
om nu nutreşte o dragoste curată faţă de Dumnezeu decât dacă nutreşte o 
dragoste altruistă faţă de fratele său. Însă niciodată nu putem intra în pose-
sia acestui spirit încercând să-i iubim pe alţii. Este nevoie de dragostea lui 
Hristos în inimă. Atunci când eul se contopeşte cu Hristos, dragostea răsare 
instinctiv. Desăvârşirea caracterului creştin se atinge atunci când impulsul 
de a-i ajuta şi binecuvânta pe alţii apare în mod constant din interior – când 
razele soarelui divin umple inima şi se reflectă pe chipul nostru.” – Parabolele 
Domnului Hristos, pag. 384 engl. (cap. 27).

b.  Descrieţi câteva dintre caracteristicile adevăratei dragoste. 1 Co-
rinteni 13:4-7.

„Adevărata dragoste nu este o pasiune puternică, aprinsă şi năvalnică. 
Dimpotrivă, în natura ei, ea este calmă şi profundă. Ea priveşte dincolo de în-
făţişarea exterioară a lucrurilor şi este atrasă numai de calităţi. Este înţeleaptă 
şi plină de discernământ, iar devotamentul ei este real şi trainic. Dumnezeu 
ne încearcă şi ne pune la probă prin întâmplările obişnuite ale vieţii. Lucrurile 
mici descoperă ce se află în inimă. Micile atenţii, numeroasele incidente mici 
şi micile amabilităţi ale vieţii formează la un loc fericirea vieţii. Neglijarea cu-
vintelor amabile, încurajatoare şi afectuoase şi a micilor amabilităţi ale vieţii 
contribuie la nefericirea vieţii. La sfârşit se va vedea că jertfirea eului de dragul 
binelui şi fericirii celor din jurul nostru formează o mare parte din raportul vie-
ţii înregistrat în ceruri. Se va descoperi şi faptul că atenţia acordată eului, fără a 
ţine seama de binele şi fericirea altora, nu a trecut neobservată de Tatăl ceresc...

Dragostea nu poate trăi fără activitate, şi fiecare acţiune o măreşte, întă-
reşte şi o lărgeşte. Dragostea va câştiga biruinţa atunci când argumentele şi 
spiritul autoritar sunt fără putere. Dragostea nu lucrează ca să obţină vreun 
profit sau vreo răsplată; totuşi, Dumnezeu a hotărât ca rezultatul oricărei fapte 
de iubire să fie un mare câştig. În natura ei, ea se poate răspândi şi lucrează 
în mod liniştit, însă este puternică şi tare în scopul ei de a birui mari rele. Ea 
înmoaie şi transformă prin influenţa ei, şi pune stăpânire pe viaţa celor păcă-
toşi şi le influenţează inima atunci când oricare alt mijloc se dovedeşte a fi fără 
succes.” – Testimonies, vol. 2, pag. 133-135 engl. (cap.: „Iubirea adevărată”).

1Ioan 3:1010 Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său. 1Ioan 4:20-2120 Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu”, şi urăşte pe fratele său, este un mincinos; căci, cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? 21 Şi aceasta este porunca pe care o avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu iubeşte şi pe fratele său. 

1Cor 13:4-74 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, 5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, 6 nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, 7 acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. 
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Miercuri 23 octombrie

4.  TRĂIND LEGEA DRAGOSTEI
a.  În lumina sacrificiului de sine al lui Hristos pentru noi, ce lege 

sau principiu va constitui centrul vieţii creştine? 2 Corinteni 
5:14, 15; 1 Corinteni 13:5.

„Atunci când Spiritul lui Dumnezeu, cu puterea sa înviorătoare şi mi-
nunată, atinge sufletul, El umileşte mândria omenească. Plăcerile, poziţia 
şi puterea lumească sunt privite ca fiind fără valoare. ‚Izvodirile minţii şi 
orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu’ sunt răs-
turnate; şi orice gând este făcut ‚rob ascultării de Hristos’ (2 Corinteni 10:5). 
Atunci umilinţa şi dragostea jertfitoare de sine, atât de puţin preţuite de 
oameni, sunt înălţate ca fiind singurele care au valoare.” – Hristos lumina lumii, 
pag. 135 engl. (cap. 14).

„În lumina Calvarului se va vedea că legea iubirii care renunţă la sine 
este legea vieţii pentru pământ şi cer; că legea care ‚nu caută folosul său’ îşi 
are izvorul în inima lui Dumnezeu; şi că în Cel blând şi smerit se dă pe faţă 
caracterul Aceluia care locuieşte în lumina de care nici un om nu se poate 
apropia.” – Idem., pag. 20 engl. (cap. 1).

b.  Pentru a trăi o viaţă de dragoste jertfitoare de sine, ce se cere de 
la noi în fiecare zi? Luca 9:23.

„Fiecare suflet care Îl primeşte pe Isus ca Mântuitor al său personal va 
tânji să aibă privilegiul de a sluji lui Dumnezeu şi va folosi cu nerăbdare 
ocazia de a-şi da pe faţă recunoştinţa consacrându-şi capacităţile slujirii lui 
Dumnezeu. El va dori mult să-şi arate dragostea faţă de Isus şi faţă de cei 
pe care i-a răscumpărat El. El va râvni după trudă, greutate şi sacrificiu. 
Va considera că este un privilegiu să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să 
calce pe urmele lui Hristos, demonstrându-şi în felul acesta loialitatea şi 
dragostea.” – Mărturii speciale pentru predicatorii evangheliei, pag. 394 engl. 

„Jertfirea de sine şi crucea sunt partea noastră. O vom primi noi? Nici 
unul din noi nu trebuie să se aştepte ca, atunci când ultimele mari încercări 
vor veni asupra noastră, un spirit jertfitor de sine, plin de devotament să 
se dezvolte într-o clipă doar pentru că este necesar. Nu. Într-adevăr, acest 
spirit trebuie îmbinat cu experienţa noastră zilnică şi insuflat în minţile şi 
inimile copiilor noştri, atât prin învăţătură cât şi prin exemplu. Poate că 
mamele din Israel nu sunt nişte războinice, dar pot creşte nişte războinici 
care să se încingă cu toată armătura şi să ducă vitejeşte bătăliile Domnu-
lui.” – Testimonies, vol. 5, pag. 135 engl. (cap.: „Lucrători pentru Dumnezeu”).

2Cor 5:14-1514 Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit. 15 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. 1Cor 13:55 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, 

Luca 9:23
23 Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze. 
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Joi 24 octombrie

5.  SEMNUL ADEVĂRATEI UCENICII
a.  Care este semnul adevăratei ucenicii? Ioan 8:31; 14:15.

„Ascultarea – slujirea şi supunerea din dragoste – este adevăratul semn 
al uceniciei... În loc de a-l elibera pe om de obligaţia de a asculta, credinţa, 
şi numai credinţa, care ne face părtaşi ai harului lui Hristos, ne face în stare 
să dăm ascultare.” – Calea către Hristos, pag. 60, 61 engl. (cap. 7).

b.  Ce înseamnă adevărata ascultare? De unde izvorăşte ea? Romani 
5:5; 13:10.

„În inima înnoită prin harul divin, dragostea este principiul ce se află 
la baza oricărei acţiuni. Ea schimbă caracterul, guvernează impulsurile, 
stăpâneşte pasiunile, supune vrăjmăşia şi înnobilează afecţiunile. Această 
dragoste, nutrită în suflet, îndulceşte viaţa şi revarsă o influenţă purifica-
toare asupra tuturor celor din jur.” – Idem., pag. 59 engl. (cap. 7).

„Toată ascultarea adevărată vine din inimă. Hristos a lucrat cu inima. 
Şi, dacă noi consimţim, El Se va identifica atât de mult cu gândurile şi ţin-
tele noastre, va aduce inima şi mintea noastră în conformitate cu voinţa 
Sa, încât atunci când ascultăm de El, nu facem altceva decât să ne urmăm 
propriile impulsuri. Voinţa, curăţită şi sfinţită, îşi va găsi cea mai înaltă 
plăcere în slujirea Lui. Atunci când Îl cunoaştem pe Dumnezeu aşa cum 
avem privilegiul să-L cunoaştem, viaţa noastră va fi o viaţă de continuă 
ascultare. Apreciind caracterul lui Hristos şi cultivând comuniunea cu 
Dumnezeu, păcatul va deveni pentru noi ceva urâcios.” – Hristos lumina 
lumii, pag. 668 engl. (cap. 73).

Vineri 25 octombrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Ce element cheie din legea lui Dumnezeu ne prezintă Isus în Matei 22?
2.  Explicaţi diferenţa dintre supunerea exterioară şi adevărata ascultare.
3.  Când va fi completă dezvoltarea caracterului nostru creştin?
4.  Descrieţi atitudinea faţă de slujire, pe care o au cei care L-au primit 

pe Hristos.
5.  Cât de mult va fi identificat Hristos în ascultarea urmaşilor Săi?

Ioan 8:3131 Şi a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; Ioan 14:1515 Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. 

Rom 5:55 Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Rom 13:1010 Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii. 
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Sabat, 2 noiembrie 2013

Literatură pentru  
Câmpurile Misionare

În secolul al XXI-lea, când internetul, 
cărţile în format electronic şi alte mijloace 
media reprezintă căile moderne de răs-
pândire a evangheliei, există totuşi o me-
todă unică de prezentare pe care nici un 
alt mijloc media nu o poate înlocui: hârtia 
tipărită este una din cele mai eficiente căi prin 
care evanghelia ajunge la cele mai îndepărtate 
şi izolate locuri de pe pământ – fără electricitate. 
Prin acest mijloc, vestea bună pătrunde în fostele ţări co-
muniste, în cele atee şi islamice, şi poate fi transmisă de la om la om. Serva Dom-
nului a spus: „Lăsaţi ca publicaţiile care conţin adevărul Bibliei să fie răspândite 
ca frunzele toamna.” (In Heavenly Places, pag. 323). „Publicaţiile noastre trebuie 
să ajungă peste tot. Să fie publicate în multe limbi. Solia îngerului al treilea trebuie 
dată prin acest mijloc şi prin învăţători vii. Voi cei care credeţi adevărul pentru 
acest timp, treziţi-vă. Datoria voastră prezentă este să dăruiţi toate mijloacele po-
sibile ca să-i ajutaţi pe aceia care înţeleg adevărul să-l vestească.” (Testimonies, vol. 9, 
pag. 62 engl., cap.: „Publicaţiile noastre”).

„Înălţaţi-vă glasurile (engl: publish=a publica, a edita; a proclama, a ves-
ti), cântaţi laude şi ziceţi: ‚Doamne, izbăveşte pe poporul Tău, pe rămăşiţa lui 
Israel.’” (Ieremia 31:7). Poporul lui Dumnezeu, rămăşiţa lui Israel, trebuie să 
publice/ să proclame vestea bună a mântuirii. Deşi avem nenumărate Biblii, 
cărţi şi pliante pentru evanghelizare în multe ţări, totuşi în întreaga lume există 
mulţimi de oameni care nu au acelaşi privilegiu. Datoria şi onoarea noastră 
este să sprijinim distribuirea literaturii în diferite regiuni ale lumii. Biblia a 
fost tradusă în multe limbi şi dialecte, totuşi cărţi esenţiale precum Calea către 
Hristos şi Marea luptă nu sunt accesibile pentru multe milioane. Ce ar fi să 
dăm Lecţiile Şcolii de Sabat celor care caută astăzi adevărul prezent?

Gândiţi-vă la insulele din Pacific şi ţările africane în care solia reformei 
nu a ajuns încă. Să ne amintim de făgăduinţa din Eclesiastul 11:1: „Aruncă-ţi 
pâinea pe ape, şi după multă vreme o vei găsi iarăşi.” Trebuie să răspândim 
Cuvântul lui Dumnezeu până nu este prea târziu. Poate că nu vom vedea re-
zultatele imediat, însă nu după multe vreme vom fi martorii marii recolte când 
ploaia târzie se va revărsa în plinătatea ei. Să fim administratori înţelepţi care 
strâng o comoară în ceruri – nu în această lume.

Suntem foarte recunoscători pentru tot ceea ce fraţii, surorile şi prietenii 
noştri de pretutindeni au făcut în trecut – însă nevoia este mai mare acum de-
cât oricând înainte. Să fim generoşi în această lucrare!

   Departamentul de Publicaţii al Conferinţei Generale
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   Lecţia 5 Sabat, 2 noiembrie 2013

Nevoia noastră de legea lui Dumnezeu
„Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim 

socotiţi neprihăniţi (engl: „să fim îndreptăţiţi”) prin credinţă.” (Ga-
lateni 3:24).

„Slava lui Hristos este descoperită în lege. Aceasta este o transcrie-
re a caracterului Său şi eficienţa ei transformatoare este simţită de su-
flet până când oamenii sunt transformaţi după asemănarea Sa.” – The 
Review and Herald, 22 aprilie 1902.

Recomandare pentru studiu: Calea către Hristos, pag. 57-65 engl. (cap. 7).

Duminică 27 octombrie

1. CUNOŞTINŢA DEPLINĂ A PĂCATULUI
a.  Pentru cine a fost concepută legea lui Dumnezeu şi cu ce scop? 

Câţi se află sub condamnarea ei? 1 Timotei 1:8-10; Romani 3:19, 23.

b.  De ce propriile noastre eforturi de a păzi legea lui Dumnezeu nu 
sunt de ajuns ca să ne îndreptăţească înaintea Sa? Numai cum 
putem păzi legea? Romani 3:20; 7:7; Filipeni 4:13.

„Cel care încearcă să ajungă în cer prin propriile fapte de păzire a le-
gii încearcă o imposibilitate. Omul nu poate fi mântuit fără ascultare, însă 
faptele lui nu trebuie să vină de la el. Hristos trebuie să lucreze în el voinţa 
şi înfăptuirea după buna Sa plăcere. Dacă omul ar putea să se mântuiască 
singur prin propriile sale fapte, ar putea avea ceva în sine de care să se bu-
cure. Efortul pe care îl face omul în propria putere de a obţine mântuirea 
este simbolizat prin jertfa lui Cain. Tot ceea ce poate face omul fără Hristos 
este pângărit de egoism şi păcat; dar ceea ce este făcut prin credinţă este 
primit de Dumnezeu. Atunci când căutăm să câştigăm cerul prin meritele 
lui Hristos, sufletul face progrese. Privind la Isus, autorul şi desăvârşitorul 
credinţei noastre, putem înainta din putere în putere, din biruinţă în biru-
inţă; căci prin Hristos harul lui Dumnezeu a dus până la capăt mântuirea 
noastră desăvârşită.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 364.

1Tim 1:8-108 Noi ştim că Legea este bună dacă cineva o întrebuinţează bine, 9 căci ştim că Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fărădelege şi nesupuşi, pentru cei nelegiuiţi şi păcătoşi, pentru cei fără evlavie, necuraţi, pentru ucigătorii de tată şi ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, 10 pentru curvari, pentru sodomiţi, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoşi, pentru cei ce jură strâmb şi pentru orice este împotriva învăţăturii sănătoase: – Rom 3:1919 Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gură să fie astupată, şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Rom 3:2323 Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. 

Rom 3:2020 Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului. Rom 7:77 Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: „Să nu pofteşti!” Fil 4:1313 Pot totul în Hristos care mă întăreşte. 
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Luni 28 octombrie

2.  LEGEA CA ÎNDRUMĂTOR AL NOSTRU
a.  Ce este îndrumătorul la care se face referire în Galateni? Gala-

teni 3:21-25.

„Care lege este îndrumătorul care ne aduce la Hristos? Eu răspund: 
Atât codul ceremonial cât şi cel moral al celor zece porunci.” – Selected Messa-
ges, vol. 1, pag. 233.

b.  Ce lucrare face legea ca îndrumător? Cu ce scop face acest lucru? 
Romani 10:4. Comparaţi felul în care cuvântul „sfârşit” (greacă: 
telos = scop, ţintă) este folosit în Iacov 5:11 şi 1 Petru 1:9.

„Atunci când păcătosul priveşte în marea oglindă morală, el îşi vede 
defectele de caracter. El se vede exact aşa cum este el, pătat, mânjit şi con-
damnat. Dar el ştie că legea nu poate nicidecum să îndepărteze vina şi nici 
să-l ierte pe călcătorul legii. El trebuie să meargă mai departe. Legea nu 
este decât un îndrumător care-l aduce la Hristos. El trebuie să privească la 
Mântuitorul lui care poartă păcatele lui.” – Idem., pag. 213.

c.  Ce relaţie există între „îndrumător” şi credinţa în Isus? Romani 
5:1; 3:31; 8:3, 4.

„Legea ne descoperă păcatul şi ne face să simţim nevoia noastră de Hristos 
şi să mergem la El ca să primim iertare şi pace pocăindu-ne înaintea lui Dum-
nezeu şi având credinţă în Domnul nostru Isus Hristos.” – Idem., pag. 234.

„Numai prin credinţa în Hristos poate păcătosul să fie curăţit de vină 
şi făcut în stare să dea ascultare de legea Făcătorului său.” – Istoria faptelor 
apostolilor, pag. 425 engl. (cap. 39).

„Legea şi evanghelia sunt în armonie perfectă. Fiecare o înalţă pe cealal-
tă. În maiestatea ei desăvârşită, legea stă faţă în faţă cu conştiinţa, făcându-l 
pe păcătos să simtă că are nevoie de Hristos ca jertfă ispăşitoare de păcat. 
Evanghelia recunoaşte puterea şi caracterul de neschimbat al legii. ‚Păcatul 
nu l-am cunoscut decât prin Lege,’ spune Pavel (Romani 7:7). Conştientiza-
rea păcatului, realizată prin lege, îl îndreaptă pe păcătos către Mântuitorul. 
În nevoia lui, omul poate prezenta argumentele puternice date de crucea 
Calvarului. El poate pretinde neprihănirea lui Hristos; pentru că ea este 
dată oricărui păcătos pocăit.” – The Review and Herald, 22 aprilie 1902.

Gal 3:21-2521 Atunci oare Legea este împotriva făgăduinţelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Dacă s-ar fi dat o Lege care să poată da viaţa, într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege. 22 Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduinţa să fie dată celor ce cred prin credinţa în Isus Hristos. 23 Înainte de venirea credinţei, noi eram sub paza Legii, închişi pentru credinţa care trebuia să fie descoperită. 24 Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă. 25 După ce a venit credinţa, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. 

Rom 10:44 Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Iac 5:1111 Iată, noi numim fericiţi pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov şi aţi văzut ce sfârşit i-a dat Domnul şi cum Domnul este plin de milă şi de îndurare. 1Pet 1:99 pentru că veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre. 

Rom 5:11 Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. Rom 3:3131 Deci prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea. Rom 8:3-43 Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, 4 pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. 
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Marţi 29 octombrie

3.  VECHIUL ŞI NOUL LEGĂMÂNT
a.  Cu ce scop a dat Dumnezeu legea Sa lui Israel la Sinai? Care este 

condiţia pentru a avea viaţa sub această lege? Exodul 20:20; Le-
veticul 18:5; Romani 10:5.

„Atunci când legea a fost vestită de pe Sinai, Dumnezeu a făcut de cu-
noscut oamenilor sfinţenia caracterului Său, ca prin contrast ei să-şi poată ve-
dea propria păcătoşenie. Legea a fost dată ca să-i dovedească vinovaţi de pă-
cat şi să le descopere nevoia de un Mântuitor. Ea a făcut aceasta atunci când 
principiile ei au fost aplicate inimii de către Duhul Sfânt. Această lucrare încă 
mai trebuie făcută. În viaţa lui Hristos, principiile legii sunt arătate clar. În 
timp ce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu atinge inima şi lumina lui Hristos le 
descoperă oamenilor nevoia lor de sângele Său curăţitor şi neprihănirea Sa  
care îndreptăţeşte, legea rămâne totuşi un mijloc care ne aduce la Hristos, 
ca să putem fi îndreptăţiţi prin credinţă.” – The Signs of the Times, 29 martie 1910.

b.  De ce nu a ţinut Israel legea lui Dumnezeu chiar dacă ei mărtu-
riseau că au un mare zel pentru ea? Romani 10:3.

„Israel nu înţelesese natura spirituală a legii şi prea adesea presupusa 
lor ascultare nu era decât o simplă păzire a formelor şi ceremoniilor, şi nu o 
predare a inimii sub stăpânirea dragostei.” – Reflecting Christ, pag. 67.

c.  Ce sunt „făgăduinţele mai bune” pe care se bazează Noul Legă-
mânt? Evrei 8:6; Ieremia 31:33, 34.

„‚Noul legământ’ a fost aşezat pe ‚făgăduinţe mai bune’ – făgăduinţa 
iertării de păcate şi a harului lui Dumnezeu de a înnoi inima şi a o aduce în 
armonie cu principiile legii lui Dumnezeu...

Aceeaşi lege, care a fost întipărită pe tablele de piatră, este scrisă de Du-
hul Sfânt pe tablele inimii. În loc de a căuta să ne clădim propria neprihă-
nire, noi acceptăm neprihănirea lui Hristos. Sângele Său face ispăşire pen-
tru păcatele noastre. Ascultarea Sa este primită în dreptul nostru. Atunci 
inima, înnoită de Duhul Sfânt, va aduce `roadele Duhului’. Prin harul lui 
Hristos, vom trăi în ascultare de legea lui Dumnezeu scrisă în inimile noas-
tre. Având Spiritul lui Hristos, vom umbla aşa cum El a umblat.” – Patriarhi 
şi profeţi, pag. 372 engl. (cap. 32).

Exod 20:2020 Moise a zis poporului: „Nu vă înspăimântaţi; căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare şi ca să aveţi frica Lui înaintea ochilor voştri, pentru ca să nu păcătuiţi.” Lev 18:55 Să păziţi legile şi poruncile Mele: omul care le va împlini va trăi prin ele. Eu sunt Domnul! Rom 10:55 În adevăr, Moise scrie că omul care împlineşte neprihănirea pe care o dă Legea va trăi prin ea. 

Rom 10:33 pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi şi nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. 

Evr 8:66 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. Ier 31:33-3433 Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. 34 Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său zicând: „Cunoaşte pe Domnul!”, ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.” 
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Miercuri 30 octombrie

4.  LEGEA CÂNTĂREŞTE CARACTERUL
a. Ce anume poate cântări cel mai bine caracterul? Iacov 2:8-12.

„Legea lui Dumnezeu este singurul standard adevărat cu care poate 
fi cântărit caracterul. Prin viaţa şi învăţătura Sa, prin caracterul Său divin, 
Hristos a arătat lumii ce înseamnă ascultarea faţă de lege. El a fost exemplul 
omului; dar omul nu poate stabili un standard pentru sine însuşi. Omul nu 
cunoaşte curăţia nemărginită a lui Dumnezeu; fără iluminarea divină, el 
nu poate recunoaşte pretenţiile sfinte ale legii lui Dumnezeu. În timp ce 
nu cunoaşte caracterul ferm al legii lui Dumnezeu, pe el nu-l preocupă ca-
racterului lui plin de defecte şi păcate. Lui nu-i este teamă de nimic, nu se 
frământă pentru nimic, pentru că se măsoară folosind un standard greşit.” 
– The Review and Herald, 18 noiembrie 1890.

b.  Ce va hotărî dacă în gândurile şi acţiunile noastre este descope-
rit caracterul lui Dumnezeu? Matei 22:36-40; Romani 13:10.

„Numai acela a cărui inimă este plină de milă faţă de omul căzut, care 
iubeşte cu un scop, descoperind acea dragoste în fapte ca acelea ale lui 
Hristos, va fi în stare să-L privească pe Acela care este de nevăzut. Cel care 
nu-i iubeşte pe cei pentru care Tatăl a făcut atât de multe nu-l cunoaşte pe 
Dumnezeu. Teologia nu are nici o valoare dacă nu este impregnată cu dra-
gostea lui Hristos. Adevăratul creştinism răspândeşte dragostea prin toată 
fiinţa sa. El atinge orice parte vitală – creierul, inima, mâinile care ajută şi 
picioarele – făcându-i pe oameni în stare să stea fermi acolo unde le cere 
Dumnezeu să stea, pentru ca şchiopii să nu se întoarcă din drum. Dragos-
tea fierbinte şi mistuitoare a lui Hristos pentru sufletele care pier este viaţa 
întregului sistem al creştinismului.” – The Signs of the Times, 10 mai 1910.

c.  Ce se va vedea în viaţa acelora care au o credinţă adevărată în 
Hristos? Iacov 1:22-27.

„Credinţa lucrează prin dragoste şi curăţă sufletul. Credinţa înmu-
gureşte, înfloreşte şi aduce o recoltă de roade preţioase. Acolo unde este 
credinţă, acolo apar şi faptele bune. Cei bolnavi sunt vizitaţi, săracii sunt 
îngrijiţi, orfanii şi văduvele nu sunt neglijate, cei goi sunt îmbrăcaţi, cei 
lipsiţi sunt hrăniţi.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 398.

Iac 2:8-128 Dacă împliniţi Legea împărătească, potrivit Scripturii: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”, bine faceţi. 9 Dar, dacă aveţi în vedere faţa omului, faceţi un păcat şi sunteţi osândiţi de Lege ca nişte călcători de Lege. 10 Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. 11 Căci, Cel ce a zis: „Să nu preacurveşti”, a zis şi: „Să nu ucizi”. Acum, dacă nu preacurveşti, dar ucizi, te faci călcător al Legii. 12 Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei, 

Mat 22:36-4036 „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?” 37 Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.” 38 Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. 39 Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” 40 În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii.” Rom 13:1010 Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii. 

Iac 1:22-2722 Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri. 23 Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă, 24 şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era. 25 Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. 26 Dacă crede cineva că este religios, şi nu-şi înfrânează limba, ci îşi înşală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. 27 Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume. 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 201330

Joi 31 octombrie

5.  ISUS HRISTOS – LEGEA ÎN VIAŢA REALĂ
a.  Care a fost atitudinea lui Hristos faţă de legea lui Dumnezeu? 

Matei 5:17-20.

„Isus a fost un exemplu viu a ceea ce înseamnă împlinirea legii, însă 
împlinirea ei de către El nu a însemnat desfiinţarea şi anularea ei. Împli-
nind legea, El a îndeplinit fiecare clauză a pretenţiilor ei.” – The Signs of the 
Times, 14 martie 1895.

„În învăţăturile Sale, Hristos a arătat cât de larg cuprinzătoare sunt 
principiile legii date la Sinai. El a dat o aplicaţie vie a acelei legi ale cărei 
principii rămân mereu marele standard al neprihănirii – standardul prin 
care toţi vor fi judecaţi în marea zi când va avea loc judecata şi cărţile vor fi 
deschise.” – God’s Amazing Grace, pag. 141.

b.  Ce arată că Hristos a fost o demonstrare vie a legii lui Dumnezeu 
pentru omenire? 1 Petru 2:21, 22; Ioan 15:10; 1 Ioan 2:6.

„Slava lui Hristos este caracterul Său, iar caracterul Său este o expri-
mare a Legii lui Dumnezeu. El a împlinit legea cu toate cerinţele ei, şi a dat 
lumii prin viaţa Sa un exemplu a ceea ce poate face omenirea în coopera-
re cu divinitatea. În umanitatea Sa, Hristos depindea de Tatăl, după cum 
omenirea depinde acum de Dumnezeu ca să primească putere divină pen-
tru a obţine perfecţiunea de caracter.” – The Signs of the Times, 12 decembrie 1895.

Vineri 1 noiembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Pe ale cui făgăduinţe se afla temelia Vechiului Legământ?
2.  Pe ale cui făgăduinţe se afla temelia Noului Legământ?
3.  Cine ne face să fim ascultători de Dumnezeu?
4.  Acţionăm ca şi când ne-am afla sub Vechiul Legământ dacă depin-

dem de propriile făgăduinţe şi nu de cele ale lui Dumnezeu?
5.  Ce i-a făcut pe eroii Bibliei să-şi dea seama că au nevoie de Isus?

Mat 5:17-2017 Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. 18 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. 19 Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor. 20 Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. 

1Pet 2:21-2221 Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. 22 „El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug.” Ioan 15:1010 Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui. 1Ioan 2:66 Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus. 
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   Lecţia 6 Sabat, 9 noiembrie 2013

Neprihănirea lui Hristos  
descoperită în Legea Sa

„Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca 
slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui Viu; 
nu pe nişte table din piatră, ci pe nişte table care sunt inimi de car-
ne.” (2 Corinteni 3:3).

„Slava care a strălucit pe faţa lui Moise era o reflectare a neprihăni-
rii lui Hristos în lege.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 237.

Recomandare pentru studiu: Calea către Hristos, pag. 43-48 engl. (cap. 5).

Duminică 3 noiembrie

1. ÎNĂLŢÂND LEGEA LUI DUMNEZEU
a.  Ce a văzut Moise atunci când a privit la slava lui Dumnezeu? 

Exodul 33:18, 19; 34:5-7.

„Dumnezeu pretinde desăvârşirea de la copiii Săi. Legea Sa este o tran-
scriere a propriului Său caracter; ea este standardul orcărui caracter. Acest 
standard nemărginit este prezentat tuturor pentru ca să nu existe nici un 
dubiu cu privire la felul de oameni pe care caută Dumnezeu să formeze 
împărăţia Sa. Viaţa lui Hristos de pe pământ a fost o expresie desăvârşi-
tă a legii lui Dumnezeu. Atunci când cei care pretind că sunt copii ai lui 
Dumnezeu devin asemenea lui Hristos în caracter, ei devin ascultători de 
poruncile lui Dumnezeu. Atunci Domnul le poate permite să facă parte din 
numărul celor care compun familia din cer.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 
315 engl. (cap. 24).

b.  Care a fost misiunea lui Isus în ce priveşte legea lui Dumnezeu? 
Psalmii 40:8; Isaia 42:21; 2 Corinteni 4:6.

„[Hristos] a venit în lumea noastră ca să dea pe faţă slava [lui Dumne-
zeu]. El a venit pe acest pământ întunecat de păcat ca să descopere lumina 
dragostei lui Dumnezeu – să fie ‚Dumnezeu cu noi’”. – Hristos lumina lumii, 
pag. 19 engl. (cap. 1).

Exod 33:18-1918 Moise a zis: „Arată-mi slava Ta!” 19 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!” Exod 34:5-75 Domnul S-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el şi a rostit Numele Domnului. 6 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, 7 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!” 

Ps 40:88 vreau să fac voia Ta, Dumnezeule!” Şi Legea Ta este în fundul inimii mele. Isa 42:2121 Domnul a voit, pentru dreptatea Lui, să vestească o lege mare şi minunată. 2Cor 4:66 Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos. 
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Luni 4 noiembrie

2.  SLAVA CARACTERULUI LUI DUMNEZEU
a.  Ce se întâmplă atunci când ajungem să înţelegem că Hristos este 

legea lui Dumnezeu descoperită în trup omenesc? 2 Corinteni 5:17.

„Privind, suntem schimbaţi, devenim asemănători din punct de vedere 
moral cu Cel care este desăvârşit în caracter. Primind îndreptăţirea Sa atri-
buită, prin puterea transformatoare a Duhului Sfânt, devenim asemenea 
Lui. Chipul lui Hristos este contemplat şi captivează întreaga fiinţă.

Privind la Hristos cu scopul de a deveni asemenea Lui, căutătorul 
după adevăr vede desăvârşirea principiilor legii lui Dumnezeu, şi începe 
să nu mai fie mulţumit cu nimic altceva decât desăvârşirea. Ascunzându-şi 
viaţa în viaţa lui Hristos, el vede că sfinţenia legii divine este descoperită 
în caracterul lui Hristos; iar el încearcă tot mai serios să fie asemenea Lui. 
Lupta se poate afla la orice pas, căci ispititorul vede că pierde pe unul din 
supuşii lui. Trebuie date lupte cu acele însuşiri pe care Satan le-a întărit 
pentru propriul scop. Agentul omenesc vede cu ce are de luptat – o putere 
ciudată opusă ideii de a obţine desăvârşirea pe care o prezintă Hristos. Însă 
la Hristos se află puterea mântuitoare care va câştiga pentru el biruinţe în 
luptă.” – Comentarii biblice, vol. 6, pag. 1098, engl.

„Dacă toţi L-ar putea vedea pe Hristos înaintea tronului, aşteptând ru-
găciunile lor, aşteptând ca ei să-şi supună voinţa, să pună capăt răzvrătirii 
lor şi să se întoarcă la supunerea lor faţă de Dumnezeu, s-ar ruga în po-
căinţă adâncă Tatălui ca să le ierte călcarea lor de lege, şi să-i ierte pentru 
influenţa pe care au exercitat-o făcându-i pe alţii să nu ţină seama de legea 
lui Iehova. Confederaţiile oştirii vrăjmaşului triumfă când văd amânarea 
lor.” – Our Father Cares, pag. 266.

b.  Cum este schimbat caracterul nostru? Evrei 12:2. Ce acţiune se cere 
de la noi? Compară Numeri 21:8 cu Ioan 3:14, 15. Ioan 6:37, 54-56.

„Caracterul lui Dumnezeu a fost descoperit lui Moise ca slava Sa. În 
acelaşi fel, noi privim slava lui Hristos privind caracterul Său...

Atunci de ce se dă pe faţă atât de multă lipsă de dragoste, de compa-
siune adevărată, nobilă, sfinţită şi înnobilatoare, de milă duioasă şi iertare 
iubitoare în biserică? Acest lucru se întâmplă pentru că Hristos nu este pre-
zentat poporului în mod constat. Atributele caracterului Său nu sunt aduse 
în viaţa practică. Bărbaţii şi femeile nu mănâncă din Pâinea care coboară 
din ceruri.” – Manuscript Releases, vol. 9, pag. 296, 297.

2Cor 5:1717 Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 

Evr 12:22 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. Num 21:88 Domnul a zis lui Moise: „Fă-ţi un şarpe înfocat şi spânzură-l de o prăjină; oricine este muşcat şi va privi spre el va trăi.” Ioan 3:14-1514 Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, 15 pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Ioan 6:3737 Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară: Ioan 6:54-5654 Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. 55 Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană, şi sângele Meu este cu adevărat o băutură. 56 Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine, şi Eu rămân în el. 
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Marţi 5 noiembrie

3.  DOUĂ SLUJBE DIFERITE
a.  Care este diferenţa dintre „slujba aducătoare de moarte” şi „sluj-

ba aducătoare de neprihănire”? 2 Corinteni 3:1-3, 6-9.

„Omenirea căzută nu poate vedea nimic altceva în acest legământ 
[al legii sfinte a lui Dumnezeu] decât slujba aducătoare de moarte; 
moartea va fi răsplata tuturor acelora care caută în zadar să croiască o 
neprihănire proprie care să împlinească pretenţiile legii.” – The Signs of the 
Times, 5 septembrie 1892.

„Niciodată nu a spus Hristos că venirea Sa a anulat pretenţiile legii 
lui Dumnezeu. Dimpotrivă, în ultima solie către biserică, pe Patmos, El 
rosteşte o binecuvântare asupra acelora care păzesc legea Tatălui Său: 
‚Binecuvântaţi sunt cei ce împlinesc aceste porunci.’ (Apocalipsa 22:14).” 
– Idem., 29 iulie 1886.

b.  Cum descrie Pavel vălul de ignoranţă al iudeilor care L-au res-
pins pe Hristos? Romani 9:31, 32; 10:3.

c.  Descrieţi cum poate fi îndepărtat vălul. 2 Corinteni 3:13-16.

„Lumina slavei evangheliei lui Hristos, care era temelia sistemului de 
jertfe, era cea care strălucea pe faţă lui Moise. [2 Corinteni 3:7, 8 citat]. Când 
urma să vină realitatea, revărsarea deplină a luminii de amiază, slava, 
care era o umbră a celei din urmă, urma să dispară, înghiţită de slava mai 
mare.” – Idem., 25 august 1887.

„Sistemul de ritualuri nu avea nici o valoare dacă nu era legat de Hris-
tos prin credinţă vie. Chiar şi legea morală nu-şi atinge scopul dacă nu este 
înţeleasă în legătură cu Mântuitorul. Hristos a arătat în repetate rânduri 
că legea Tatălui Său conţine ceva mai adânc decât nişte simple porunci 
autoritare. În lege, este întruchipat acelaşi principiu care este descoperit 
în evanghelie. Legea arată datoria omului şi-i arată şi vina. El trebuie să 
privească la Hristos ca să primească iertare şi putere de a face ceea ce cere 
legea.” – Hristos lumina lumii, pag. 608 engl. (cap. 66).

2Cor 3:1-31 Începem noi iarăşi să ne lăudăm singuri? Sau nu cumva avem trebuinţă, ca unii, de epistole de laudă, către voi sau de la voi? 2 Voi sunteţi epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută şi citită de toţi oamenii. 3 Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui Viu; nu pe nişte table din piatră, ci pe nişte table care sunt inimi de carne. 2Cor 3:6-96 care ne-a şi făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului; căci slova omoară, dar Duhul dă viaţa. 7 Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă şi săpată în pietre, era cu atâta slavă, încât fiii lui Israel nu puteau să-şi pironească ochii asupra feţei lui Moise, din pricina strălucirii feţei lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare, 8 cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului? 9 Dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire? 

Rom 9:31-3231 pe când Israel, care umbla după o Lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la Legea aceasta. 32 Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credinţă, ci prin fapte. Ei s-au lovit de Piatra de poticnire, Rom 10:33 pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi şi nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. 

2Cor 3:13-1613 şi nu facem ca Moise, care îşi punea o maramă peste faţă, pentru ca fiii lui Israel să nu-şi pironească ochii asupra sfârşitului a ceea ce era trecător. 14 Dar ei au rămas greoi la minte: căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această maramă rămâne neridicată, fiindcă marama este dată la o parte în Hristos. 15 Da, până astăzi, când se citeşte Moise, rămâne o maramă peste inimile lor. 16 Dar, ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată. 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 201334

Miercuri 6 noiembrie

4.  DIN SLAVĂ ÎN SLAVĂ ŞI MAI MARE
a.  Cum a fost descoperit mai pe deplin caracterul lui Dumnezeu în 

legea Sa şi cum a fost dat pe faţă în mod desăvârşit prin viaţa lui 
Hristos? 2 Corinteni 3:9-11. Ce ar trebui să avem în vedere atunci 
când căutăm să trăim conform legii lui Dumnezeu?

„Ca popor, am predicat despre lege până am ajuns la fel de uscaţi pre-
cum munţii din Ghilboa pe care nu cădea nici rouă, nici ploaie. Trebuie 
să-L predicăm pe Hristos în lege, şi atunci predicile vor avea sevă şi hrană 
pentru turma flămândă a lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne încredem deloc 
în propriile noastre merite, ci în meritele lui Isus din Nazaret. Ochii noştri 
trebuie unşi cu alifie pentru ochi. Trebuie să ne apropiem de Dumnezeu, şi 
El Se va apropia de noi, dacă ne apropiem în felul stabilit de El.” – The Review 
and Herald, 11 martie 1890.

„Legea în sine nu avea nici o slavă, decât cea în care Hristos este întru-
pat.”– Selected Messages, vol. 1, pag. 237.

„Isus a fost un exemplu viu a ceea ce înseamnă împlinirea legii, însă 
împlinirea ei de către El nu a însemnat desfiinţarea şi anularea ei. Împli-
nind legea, El a îndeplinit fiecare clauză a pretenţiilor ei.” – The Signs of the 
Times, 14 martie 1895.

b.  Cum devine „epistola lui Hristos” mai plină de slavă decât 
atunci când legea morală a lui Dumnezeu era scrisă doar pe ta-
blele de piatră? Ieremia 31:31-33; 2 Corinteni 3:3.

„Pavel doreşte ca fraţii lui să vadă că marea slavă a unui Mântuitor ier-
tător de păcate a dat importanţă întregului sistem iudaic. El a dorit şi ca ei 
să vadă că, atunci când Hristos a venit în lume şi a murit ca jertfă a omului, 
tipul s-a întâlnit cu antitipul.

După ce Hristos a murit pe cruce ca jertfă pentru păcat, legea ceremo-
nială nu mai putea avea nici o putere. Totuşi, ea era legată de legea mora-
lă şi era slăvită. Întreaga lege purta amprenta divină şi exprima sfinţenia,  
dreptatea şi neprihănirea lui Dumnezeu. Şi dacă slujba dispensaţiunii care 
avea să dispară, era glorioasă, cu cât mai glorioasă trebuie să fie realitatea 
atunci când Hristos este descoperit, dând Duhul Său sfinţitor şi dătător de 
viaţă tuturor celor care cred?” – Selected Messages, vol. 1, pag. 237, 238.

2Cor 3:9-119 Dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire? 10 Şi, în privinţa aceasta, ce a fost slăvit nici n-a fost slăvit, din pricina slavei care o întrece cu mult. 11 În adevăr, dacă ce era trecător era cu slavă, cu cât mai mult va rămâne în slavă ce este netrecător! 

Ier 31:31-3331 Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou. 32 Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor, zice Domnul. 33 Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. 2Cor 3:33 Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui Viu; nu pe nişte table din piatră, ci pe nişte table care sunt inimi de carne. 
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Joi 7 noiembrie

5.  REFLECTÂND SLAVA SA
a.  Ce se întâmplă atunci când atenţia noastră se concentrează asu-

pra slavei lui Dumnezeu? 1 Corinteni 15:49; Romani 12:2.

„Reprezentându-L pe Hristos, noi Îl reprezentăm lumii noastre pe 
Dumnezeu... Reflectăm noi în biserică şi înaintea lumii caracterul lui Isus 
Hristos?” – Selected Messages, vol. 3, pag. 170.

b.  Ce se întâmplă atunci când cineva primeşte neprihănirea legii în 
Hristos? Romani 8:4, 9-13. Descrieţi puterea care schimbă inima 
şi afecţiunile. Matei 13:33.

„[Hristos] se foloseşte de plămădeală ca să ilustreze evanghelia împărăţiei. 
Odată cu această plămădeală, sunt introduse cuvântul lui Dumnezeu, adevă-
rata bunătate, neprihănire şi pace. Aceasta aduce toate afecţiunile în confor-
mitate cu gândirea şi voinţa lui Dumnezeu. Oriunde pătrunde, plămădeala 
adevărului aduce schimbare în minte şi inimă. Întregul caracter este transfor-
mat. Toţi cei care doresc să primească în inimă adevărul aşa cum este el în Isus, 
vor da pe faţă puterea lui de a influenţa. Atunci când împărăţia cerului este 
introdusă în inimă, întregul caracter este modelat după caracterul lui Hristos; 
pentru că adevărul este un principiu dătător de viaţă. Puterea lui Dumnezeu 
lucrează, asemenea plămădelii, ca să supună întreaga fiinţă. Chiar şi gândurile 
sunt aduse în supunere faţă de voinţa lui Hristos. ‚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).” – The Review and Herald, 21 septembrie 1897.

Vineri 8 noiembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Când priveşti în legea lui Dumnezeu, ce vezi?
2.  Care a fost misiunea lui Hristos în relaţie cu legea lui Dumnezeu?
3.  Cum trebuie să ne influenţeze astăzi slava mai mare a lucrării lui 

Dumnezeu?
4.  Ce se întâmplă atunci când Îl vedem pe Hristos în legea celor Zece 

Porunci?
5.  Ce are loc în inima ta când îţi concentrezi atenţia asupra slavei lui 

Dumnezeu?

1Cor 15:4949 Şi, după cum am purtat chipul celui pământesc, tot aşa vom purta şi chipul Celui ceresc. Rom 12:22 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. 

Rom 8:44 pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. Rom 8:9-139 Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. 10 Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. 11 Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi. 12 Aşadar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei. 13 Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi. Mat 13:1313 De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd, şi măcar că aud, nu aud, nici nu înţeleg. 
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   Lecţia 7 Sabat, 16 noiembrie 2013

Caracterul ca o mireasmă dulce
„Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu 

carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi, în orice 
loc, mireasma cunoştinţei Lui.” (2 Corinteni 2:14).

„Caracterul înseamnă putere. Mărturia tăcută a unei vieţi credin-
cioase, altruiste şi evlavioase are o influenţă aproape irezistibilă. Prin 
aceea că în propria noastră viaţă manifestăm caracterul lui Hristos, noi 
cooperăm cu El în lucrarea de mântuire a sufletelor.”– Parabolele Domnu-
lui Hristos, pag. 340 engl. (cap. 25).

Recomandare pentru studiu: Solii pentru tineret, pag. 417-424 engl. (cap. 140-144).

Duminică 10 noiembrie

1. ATMOSFERA HARULUI
a.  Ce caracteristică a lui Dumnezeu stă la baza mântuirii noastre? 

Cum a fost aceasta dată pe faţă? Efeseni 2:8, 9; Romani 5:20, 21.

„În darul fără egal al Fiului Său, Dumnezeu a înconjurat întreaga lume 
cu o atmosferă de har la fel de reală precum este aerul care circulă în jurul 
globului pământesc. Toţi cei care aleg să respire din această atmosferă dă-
tătoare de viaţă vor trăi şi vor creşte până la statura de bărbaţi şi femei în 
Hristos Isus.” – Calea către Hristos, pag. 68 engl. (cap. 8).

b.  Ce se întâmplă cu cei care răspund puterii plină de atractie a 
harului lui Dumnezeu? Ioan 12:32; Efeseni 2:10.

„Când păcătosul, atras de puterea lui Hristos, se apropie de crucea 
înălţată şi îngenunchează înaintea ei, ia naştere o fiinţă nouă. Lui i se dă o 
inimă nouă. El devine o făptură nouă în Hristos Isus. Sfinţenia nu mai are 
nimic de cerut.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 163 engl. (cap. 13).

Efe 2:8-98 Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 9 Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Rom 5:20-2120 Ba încă şi Legea a venit pentru ca să se înmulţească greşeala; dar unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi mai mult; 21 pentru ca, după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot aşa şi harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viaţa veşnică, prin Isus Hristos, Domnul nostru. 

Ioan 12:3232 Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.” – Efe 2:1010 Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. 
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Luni 11 noiembrie

2.  MIREASMA CUNOŞTINŢEI DE DUMNEZEU
a.  Când cei ce trăiau sub legea jertfelor aduceau o ardere de tot, ce 

făcea ca aceasta să fie „un miros plăcut” sau „un miros bun” pen-
tru Dumnezeu? Exodul 29:18; Efeseni 5:2.

„Jertfa [lui Hristos] este desăvârşită şi în calitate de Mijlocitor al nos-
tru, El Îşi împlineşte lucrarea autoînsuşită, prezentând înaintea lui Dum-
nezeu cădelniţa care conţine meritele Sale fără vină şi rugăciunile, măr-
turisirile şi mulţumirile aduse de poporul Său. Înmiresmate cu mirosul 
plăcut al neprihănirii Sale, acestea se ridică la Dumnezeu ca o mireasmă 
plăcută. Jertfa este demnă de a fi acceptată, iar iertarea acoperă toate fără-
delegile.” – The Signs of the Times, 14 februarie 1900.

b.  De ce anume Se foloseşte Dumnezeu pentru a face de cunoscut 
cunoştina despre Sine ca o mireasmă celor care nu-L cunosc pe 
Hristos? 2 Corinteni 2:14.

„Fiecare suflet este înconjurat de o atmosferă personală – o atmosferă 
care poate fi încărcată cu puterea credinţei dătătoare de viaţă, cu curaj şi 
nădejde şi înmiresmată cu parfumul iubirii. Sau, poate fi o atmosferă apă-
sătoare, rece, din cauza nemulţumirii şi egoismului, sau otrăvită de mân-
jitura aducătoare de moarte a păcatului preferat. Conştient sau nu, fiecare 
persoană cu care venim în contact este influenţată de atmosfera pe care o 
emanăm în jur.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 339 engl. (cap. 25).

c.  Ce ni se cere să facem pentru ca viaţa noastră să fie primită ca o 
„mireasmă plăcută” lui Dumnezeu? Ezechiel 20:41; Romani 12:1, 2.

„Dumnezeu dispreţuieşte o jertfă moartă. El cere o jertfă vie, cu inte-
lect, sentimente şi voinţă pe deplin dedicate slujirii Sale. Fiecare capacitate 
în parte ar trebui consacrată lucrării Sale – picioarele noastre să fie grabnice 
să plece la chemarea datoriei, mâinile noastre să fie gata să acţioneze atunci 
când trebuie îndeplinită o lucrare, buzele noastre să fie pregătite să facă 
adevărul de cunoscut în dragoste şi să dea laudă Celui care ne-a chemat 
din întuneric la lumina Sa minunată. Noi ar trebui să continuăm cu această 
consacrare, fără să luăm nimic de pe altar, pentru că aceasta ar însemna 
sacrilegiu. Când poporul Său se consacră astfel în sinceritate şi umilinţă, ei 
sunt primiţi de Dumnezeu; şi ei devin o mireasmă pentru El, răspândind în 
lume un miros plăcut.” – The Review and Herald, 5 februarie 1884.

Exod 29:1818 Berbecul să-l arzi de tot pe altar; aceasta este o ardere de tot pentru Domnul, este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Efe 5:22 Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu. 

2Cor 2:1414 Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui. 

Ezec 20:4141 Vă voi primi ca pe nişte miresme cu miros plăcut, după ce vă voi scoate din mijlocul popoarelor şi vă voi strânge din ţările în care sunteţi risipiţi; şi voi fi sfinţit de voi înaintea neamurilor. Rom 12:1-21 Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. 2 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. 
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Marţi 12 noiembrie

3.  MIROS DE VIAŢĂ SAU DE MOARTE?
a.  Explicaţi în ce fel poate fi influenţa noastră „un miros plăcut” 

spre viaţă pentru unii şi, în acelaşi timp, o miasmă spre moarte 
pentru alţii. 2 Corinteni 2:15, 16. 1 Corinteni 1:18; 1 Petru 2:7.

„[Efectul influenţei noastre asupra altora] este o răspundere de care nu 
ne putem elibera. Cuvintele, faptele, îmbrăcămintea, purtarea şi chiar ex-
presia feţei noastre au o influenţă. De impresia lăsată în felul acesta depind 
rezultate spre bine sau spre rău pe care nici un om nu le poate măsura. 
Fiecare imbold dat astfel este o sămânţă semănată care îşi va aduce rodul. 
Este o za în lungul lanţ al evenimentelor omenirii, despre care nu ştim în-
cotro se îndreaptă. Dacă prin exemplul nostru îi ajutăm pe alţii să dezvolte 
principii bune, le dăm puterea să facă bine. La rândul lor, ei exercită aceeaşi 
influenţă asupra altora, iar aceştia, la rândul lor, asupra altora. Astfel, prin 
influenţa noastră involuntară pot fi binecuvântaţi mii de oameni.” – Parabo-
lele Domnului Hristos, 339, 340 engl. (cap. 25).

b.  Cum se poate ca mirosul influenţei noastre să devină o miasmă 
spre moarte pentru cei din jurul nostru? Eclesiastul 10:1.

„Niciodată nu ar trebui să se uite faptul că influenţa nu este o putere 
mai mică spre rău. A-ţi pierde sufletul este un lucru groaznic; dar să pro-
voci pierderea altor suflete este chiar mai groaznic. Gândul că influenţa 
noastră este o miasmă spre moarte este îngrozitor, totuşi acest lucru este 
posibil.” – Idem., pag. 340 engl. (cap. 25).

c.  Cât de atenţi trebuie să fim în alegerea prietenilor noştri apropi-
aţi? De ce? 1 Corinteni 6:14, 15; Efeseni 5:11; 1 Corinteni 5:6.

„Există legături tainice care unesc sufletele împreună, aşa încât inima 
unuia răspunde inimii celuilalt. Ei preiau unul de la celălalt idei, sentimen-
te şi chiar spiritul. Această asociere poate fi o binecuvântare sau un bles-
tem. Tinerii se pot ajuta şi întări unii pe alţii, îmbunătăţindu-şi purtarea, 
înclinaţiile şi cunoştinţele; sau, îngăduindu-şi să fie nepăsători şi necredin-
cioşi, ei pot exercita o influenţă care este demoralizatoare.” – Solii către tineret, 
pag. 411 engl. (cap. 139).

2Cor 2:15-1615 În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzării: 16 pentru aceştia, o mireasmă de la moarte spre moarte; pentru aceia, o mireasmă de la viaţă spre viaţă. Şi cine este de ajuns pentru aceste lucruri? 1Cor 1:1818 Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării; dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. 1Pet 2:77 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”, 

Ecl 10:11 Muştele moarte strică şi acresc untdelemnul negustorului de unsori; tot aşa puţină nebunie biruie înţelepciunea şi slava. 

1Cor 6:14-1514 Şi Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi cu puterea Sa. 15 Nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos, şi voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum! Efe 5:1111 şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le. 1Cor 5:66 Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala? 
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Miercuri 13 noiembrie

4.  SAREA PĂMÂNTULUI
a.  În ce fel a ilustrat Hristos valoarea influenţei mântuitoare pe 

care trebuie să o aibă poporul lui Dumnezeu asupra lumii? Ce 
avertisment a dat El? Matei 5:13. (Compară cu Matei 8:12.)

„Din aceste cuvinte ale lui Hristos [„voi sunteţi sarea pământului”] 
dobândim o vagă înţelegre cu privire la valoarea influenţei fiecărui om. 
Înseamnă a lucra cu influenţa lui Hristos, a ridica acolo unde ridică Hristos, 
a răspândi principii corecte, a împiedica progresul stricăciunii din lume. 
Înseamnă a răspândi harul pe care numai Hristos îl poate acorda. Înseam-
nă a înălţa, a îndulci viaţa şi caracterul altora prin puterea unui exemplu 
curat unit cu credinţă şi dragoste serioasă. Poporul lui Dumnezeu  trebuie 
să exercite o putere reformatoare, una care să împiedice degradarea lumii 
. Ei trebuie să contracareze influenţa distrugătoare şi stricăcioasă a răului.” 
– In Heavenly Places, pag. 239.

b.  Numai cum putem da pe faţă o influenţă mântuitoare asupra lu-
mii? Efeseni 5:2.

„Sarea mântuitoare, mireasma creştinului, este dragostea lui Isus în 
inimă, neprihănirea lui Hristos care umple sufletul. Dacă învăţătorul re-
ligiei doreşte să păstreze eficienţa mântuitoare a credinţei sale, trebuie să 
aibă mereu înainte neprihănirea lui Hristos şi în spate slava lui Dumnezeu. 
Atunci, puterea lui Hristos va fi descoperită în viaţă şi caracter.” – The Bible 
Echo, 15 februarie 1892.

„În noi nu există nimic care să ne aparţină şi prin care să putem avea 
o influenţă spre bine asupra altora. Dacă ne dăm seama cât de neajutoraţi 
suntem şi cât de mult avem nevoie de puterea divină, nu vom avea încre-
dere în noi înşine. Noi nu ştim ce urmări va avea o zi, o oră sau o clipă; şi 
niciodată nu ar trebui să începem ziua fără să ne încredinţăm căile Tată-
lui nostru ceresc. Îngerii Săi sunt desemnaţi să vegheze asupra noastră şi 
dacă ne aşezăm sub paza lor, atunci în orice moment de pericol, ei vor fi la 
dreapta noastră. Atunci când în mod involuntar ne aflăm în primejdia de 
a exercita o influenţă rea, îngerii vor fi de partea noastră, îndemnându-ne 
să urmăm un curs mai bun, alegând cuvintele pentru noi şi influenţându-
ne acţiunile. Astfel, influenţa noastră poate fi liniştită şi involuntară, dar 
o putere mare în atragerea altora la Hristos şi lumea cerească.” – Parabolele 
Domnului Hristos, pag. 341, 342 engl. (cap. 25).

Mat 5:1313 Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni. Mat 8:1212 Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.” 

Efe 5:22 Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu. 
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Joi 14 noiembrie

5.  O PUTERE DE A MIŞCA LUMEA
a.  Ce dar făgăduit de Hristos i-a făcut pe bărbaţi şi femei în stare să 

fie martori credincioşi pentru Hristos în toate veacurile? Faptele 
Apostolilor 1:8.

„Din Ziua Cincizecimii până în prezent, Mângâietorul a fost trimis tu-
turor celor care se supun pe deplin Domnului şi se dedică slujbei Sale. La 
toţi cei care L-au primit pe Hristos ca Mântuitor personal, Duhul Sfânt a 
venit ca sfătuitor, sfinţitor, îndrumător şi martor. Cu cât au umblat cre-
dincioşii mai aproape de Dumnezeu, cu atât mai clar şi mai puternic au 
mărturisit ei despre dragostea Răscumpărătorului lor şi despre harul Său 
mântuitor.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 49 engl. (cap. 5).

b.  Cum va ajuta influenţa noastră la terminarea acestei lucrări de 
predicare către lume a „evangheliei veşnice”? Matei 25:4; Apoca-
lipsa 18:1.

„Caracterul înseamnă putere. Mărturia tăcută a unei vieţi credincioase, 
altruiste şi evlavioase are o influenţă aproape irezistibilă. Prin aceea că în 
propria noastră viaţă manifestăm caracterul lui Hristos, noi cooperăm cu 
El în lucrarea de mântuire a sufletelor. Numai prin descoperirea în viaţa 
noastră a caracterului Său putem coopera cu El. Cu cât este mai mare sfera 
noastră de influenţă, cu atât mai mult bine putem face. Când cei care măr-
turisesc că-i slujesc lui Dumnezeu urmează exemplul lui Hristos, punând 
în practică principiile legii în viaţa lor zilnică; când fiecare faptă mărturi-
seşte că ei Îl iubesc pe Dumnezeu mai presus de orice şi pe aproapele lor 
ca pe ei înşişi, atunci biserica va avea puterea de a mişca lumea.”– Parabolele 
Domnului Hristos, pag. 340 engl. (cap. 25).

Vineri 15 noiembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Cum pot respira atmosfera spirituală care înconjoară pământul?
2.  De ce este nevoie de spiritul de sacrificiu pentru a răspândi cunoş-

tinţa de Dumnezeu?
3.  Explicaţi care este diferenţa dintre a fi o mireasmă spre viaţă şi o 

miasmă spre moarte.
4.  De ce are nevoie inima mea ca să fie o mireasmă spre viaţă?
5.  Ce putere va face biserica în stare să mişte lumea?

Fapte 1:88 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.” 

Mat 25:44 dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase. Apoc 18:11 După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. 
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   Lecţia 8 Sabat, 23 noiembrie 2013

Primindu-L pe Isus

„Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii 
pământeşti.” (Galateni 5.16).

„Legea este o expresie a gândirii lui Dumnezeu. Când o primim în 
Hristos, ea devine gândirea noastră. Ne ridică deasupra puterii dorin-
ţelor şi tendinţelor fireşti, deasupra ispitelor care duc la păcat.” – Selec-
ted Messages, vol. 1, pag. 235.

Recomandare pentru studiu: Calea către Hristos, pag. 49-55 engl. (cap. 6).

Duminică 17 noiembrie

1.  DEPĂŞIND STAREA NOASTRĂ FIREASCĂ
a.  Care este singura modalitate de a lupta în mod eficient împotri-

va vrăjmaşului? Iacov 4:7-10.

„Nu este nevoie ca în mod intenţionat să alegem să slujim împărăţiei 
întunericului ca să ajungem sub stăpânirea ei. Nu trebuie decât să neglijăm 
să ne aliem cu împărăţia luminii. Dacă nu cooperăm cu agenţii cereşti, Sa-
tan va lua în stăpânire inima şi va rămâne în ea. Singura apărare împotriva 
răului se află în locuirea lui Hristos în inimă prin credinţă în neprihănirea 
Sa. Dacă nu ne legăm strâns de Dumnezeu, nu putem să rezistăm în faţa 
urmărilor nesfinte ale iubirii de sine, îngăduinţei de sine şi ispitei de a păcă-
tui. Poate că renunţăm la multe obiceiuri rele, o vreme poate ne despărţim 
de Satan; însă fără o legătură strânsă cu Dumnezeu, prin predarea noastră 
Lui clipă de clipă, vom fi biruiţi. Fără o cunoaştere personală a lui Hristos 
şi o continuă comuniune cu El, suntem la dispoziţia vrăjmaşului şi în cele 
din urmă vom face ce spune el.” – Hristos lumina lumii, pag. 324 engl. (cap. 33).

b.  Cum locuieşte Hristos în inima mea? Ioan 14:23.

Iac 4:7-107 Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi. 8 Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţaţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţaţi-vă inima, oameni cu inima împărţită! 9 Simţiţi-vă ticăloşia; tânguiţi-vă şi plângeţi! Râsul vostru să se prefacă în tânguire, şi bucuria voastră în întristare: 10 smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa. 

Ioan 14:2323 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el. 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 201342

Luni 18 noiembrie

2.  RESPINGÂND AUTOMULŢUMIREA
a.  Ce parabolă descrie pericolul de a nu-L invita pe Hristos să intre 

în inima noastră şi de a nu ne uni cu El? Matei 12:43-45.

„Parabola omului din care a fost alungat un spirit rău şi care nu şi-a 
umplut sufletul cu dragostea lui Hristos este o ilustrare a nevoii nu numai 
de a goli inima, ci şi de a umple golul cu persoana divină. Demonul a dorit 
să se întoarcă în inima din care fusese alungat. El a venit, şi, deşi aceasta era 
măturată şi împodobită, a găsit-o totuşi goală, şi a intrat cu alte şapte spirite 
mult mai rele decât el, aşa încât starea omului de pe urmă era mai rea decât 
la început. Omul din această parabolă a refuzat să facă lucrarea lui Satana; 
dar problema lui era că, după ce inima a fost măturată şi împodobită, el nu 
a mai invitat prezenţa musafirilor cereşti. Nu este de ajuns să golim inima; 
trebuie să umplem golul cu dragostea lui Dumnezeu. Sufletul trebuie um-
plut cu darurile Duhului lui Dumnezeu. Poate renunţăm la multe obiceiuri 
rele, şi totuşi să nu fim cu adevărat sfinţiţi, şi aceasta pentru că nu avem 
o legătură cu Dumnezeu. Trebuie să ne unim cu Hristos.” – The Review and 
Herald, 24 ianuarie 1893.

b.  Ce va face Isus dacă Îl primim în inima noastră? Iuda 24; Apoca-
lipsa 3:20.

„Trebuie să ne golim de eu. Însă aceasta nu este tot ceea ce ni se cere; 
pentru că atunci când am renunţat la idoli, golul trebuie umplut... Când îţi 
goleşti inima de eu, trebuie să primeşti neprihănirea lui Hristos. Apuc-o 
prin credinţă; pentru că trebuie să ai gândirea şi spiritul lui Hristos, ca să 
poţi face faptele lui Hristos. Dacă deschizi uşa inimii, Isus va umple golul 
prin darul Duhului Său, atunci poţi fi un predicator viu în căminul tău, în 
biserică şi în lume. Poţi emana lumină, pentru că razele strălucitoare ale 
neprihănirii strălucesc asupra ta. Viaţa ta umilă, umblarea ta sfântă, loia-
litatea şi integritatea ta vor spune tuturor din jurul tău că eşti copil al lui 
Dumnezeu, un moştenitor al cerului, că nu faci din lume căminul tău, ci că 
eşti peregrin şi călător aici, căutând o ţară mai bună, chiar cerească, trăind 
doar spre slava lui Dumnezeu.” – Idem., 23 februarie 1892.

Mat 12:43-4543 Duhul necurat, când a ieşit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă, şi n-o găseşte. 44 Atunci zice: „Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieşit. Şi, când vine în ea, o găseşte goală, măturată şi împodobită. 45 Atunci se duce şi ia cu el alte şapte duhuri mai rele decât el: intră în casă, locuiesc acolo, şi starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea dintâi. Tocmai aşa se va întâmpla şi cu acest neam viclean.” 

Iuda 1:2424 Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale, Apoc 3:2020 Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. 
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Marţi 19 noiembrie

3.  PRIMIREA
a.  Cum putem noi, oameni păcătoşi, să devenim fii şi fiice ale lui 

Dumnezeu? Ioan 1:12, 13.

„Calitatea de fii ai lui Dumnezeu nu este ceva ce obţinem prin noi în-
şine. Numai celor care Îl primesc pe Hristos ca Mântuitor al lor li se dă 
puterea de a deveni fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Păcătosul nu poate, prin 
nici o putere a lui, să scape de păcat. Pentru a face aceasta, el trebuie să 
apeleze la o Putere mai înaltă. Ioan a exclamat: ‚Iată Mielul lui Dumnezeu 
care ridică păcatul lumii’ (Ioan 1:29). Numai Hristos are putere să cureţe 
inima. Cel care caută iertarea şi primirea poate spune doar: ‚Nu aduc nimic, 
Doar de crucea Ta mă prind.’ Însă făgăduinţa de a deveni fii şi fiice este făcută 
tuturor care ‚cred în numele Său.’ Toţi cei care vin la Isus în credinţă vor 
primi iertarea.” – Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, pag. 12 engl. 

b.  Cum putem primi neprihănirea de la Dumnezeu? Ioan 3:16; 
Marcu 9:24; Romani 1:16, 17.

„Nu prin lupte dureroase, nici prin trudă obositoare, nici prin daruri 
sau sacrificii nu se obţine neprihănirea, ci ea este dată fără plată tuturor 
sufletelor care flămânzesc şi însetează să o primească.” – Cugetări de pe Muntele 
Fericirilor, pag. 18 engl. (cap. 3).

„Hristos a conceput o cale de scăpare pentru noi. El a trăit pe pământ 
în mijlocul încercărilor şi ispitelor asemenea celor cu care ne confruntăm 
noi. El a trăit o viaţă fără de păcat. El a murit pentru noi şi acum El se oferă 
să ia păcatele noastre şi să ne dea neprihănirea Sa. Dacă vă predaţi Lui şi-L 
primiţi ca Mântuitor al vostru, atunci, oricât de păcătoasă ar fi fost viaţa 
voastră, de dragul Lui voi sunteţi socotiţi neprihăniţi. Caracterul lui Hris-
tos stă în locul caracterului vostru, iar voi sunteţi primiţi de Dumnezeu ca 
şi cum nu aţi păcătuit.

Mai mult decât atât, Hristos schimbă inima. El locuieşte în inima voas-
tră prin credinţă. Trebuie să menţineţi această legătură cu Hristos prin cre-
dinţă şi predare continuă a voinţei voastre Lui. Atât timp cât faceţi aceasta, 
El va lucra în voi şi voinţa şi înfăptuirea după buna Sa plăcere.” – Calea către 
Hristos, pag. 62, 63 engl. (cap. 7).

Ioan 1:12-1312 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; 13 născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. 

Ioan 3:1616 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. Mar 9:2424 Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi: „Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!” Rom 1:16-1716 Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului; 17 deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.” 
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Miercuri 20 noiembrie

4.  MAI MULT DECÂT IERTARE
a.  Ce făgăduieşte Dumnezeu să facă pentru cei care Îl primesc pe 

Hristos ca neprihănire a lor? Ezechiel 11:19, 20; Matei 5:8.

„Religia lui Hristos transformă inima. Ea face din cel lumesc un om a 
cărui minte este îndreptată spre cele cereşti. Sub influenţa ei, omul egoist 
devine altruist pentru că acesta este caracterul lui Hristos. Omul necinstit 
şi trădător devine drept, aşa încât devine a doua lui natură să facă altora 
ceea ce ar dori ca alţii să-i facă. Cel desfrânat este schimbat, trecând de la 
stricăciune la puritate. El formează obiceiuri corecte, pentru că evanghelia 
lui Hristos a devenit pentru el o mireasmă de viaţă spre viaţă.” – Testimonies, 
vol. 5, pag. 345 engl. (cap.: „Iubirea între fraţi”).

b.  De unde ştim că porunca lui Isus „Du-te şi nu mai păcătui” în-
seamnă mai mult decât iertare? Ioan 5:14; 1 Ioan 1:9.

„Religia lui Hristos înseamnă mai mult decât iertarea păcatelor; ea în-
seamnă îndepărtarea păcatelor noastre şi umplerea golului cu darurile Du-
hului Sfânt. Înseamnă iluminare divină, bucurie în Dumnezeu. Înseamnă 
o inimă golită de eu şi binecuvântată de prezenţa continuă a lui Hristos. 
Când Hristos domneşte în inimă, acolo există puritate, independenţă faţă 
de păcat. Slava, desăvârşirea, deplinătatea planului evangheliei sunt împli-
nite în viaţă. Primirea Mântuitorului aduce o strălucire de pace desăvârşi-
tă, dragoste desăvârşită şi siguranţă desăvârşită. Frumuseţea şi mireasma 
caracterului lui Hristos descoperite în viaţă mărturisesc că Dumnezeu L-a 
trimis într-adevăr pe Fiul Său în lume ca să fie Mântuitorul ei.” – Parabolele 
Domnului Hristos, pag. 420 engl. (cap. 29).

c.  Care este dovada că am păcatele iertate? Luca 7:47; Matei 7:16-20: 
Galateni 5:22, 23.

„Atunci când Domnul iartă sufletul pocăit, acesta este plin de ardoare, 
plin de dragoste faţă de Dumnezeu, plin de seriozitate şi energie, iar Duhul 
dătător de viaţă pe care L-a primit nu poate fi înăbuşit. Hristos este în el 
un izvor de apă care ţâşneşte întru viaţa veşnică.” – The Review and Herald, 5 
mai 1896.

Ezec 11:19-2019 Le voi da o altă inimă şi voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră şi le voi da o inimă de carne, 20 ca să urmeze poruncile Mele, să păzească şi să împlinească legile Mele; şi ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor. Mat 5:88 Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! 

Ioan 5:1414 După aceea Isus l-a găsit în Templu şi i-a zis: „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău.” 1Ioan 1:99 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. 

Luca 7:47
47 De aceea îţi spun: păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puţin iubeşte puţin.” 
Mat 7:16-20
16 Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? 17 Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. 18 Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. 19 Orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc. 20 Aşa că, după roadele lor îi veţi cunoaşte. 
Gal 5:22-23
22 Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, 23 blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. 
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Joi 21 noiembrie

5.  RĂMÂNÂND CU ISUS
a.  De ce au căutat demonizaţii eliberaţi să rămână cu Isus? Psalmii 

16:11; 51:11; Luca 8:35.

„[Demonizaţii vindecaţi] doresc să fie în preajma Eliberatorului lor. 
În prezenţa Lui ei se simt în siguranţă faţă de demonii care i-au chinuit 
şi le-au irosit viaţa de adult.” – Divina vindecare, pag. 98 engl. (cap.: „Mântuit 
pentru a sluji”).

„Ori de câte ori oamenii resping invitaţia Mântuitorului, se supun lui 
Satan. În toate domeniile vieţii, în cămin, la lucru sau chiar în biserică mulţi 
oameni fac astăzi acelaşi lucru. Din această cauză s-au răspândit pe pământ 
violenţa şi faptele nelegiuite, iar întunericul moral, asemenea unui văl al 
morţii, înfăşoară locuinţele oamenilor. Prin ispitele sale amăgitoare, Satan 
îi conduce pe oameni în rele tot mai mari până când ajung la decădere şi 
ruină totală. Singura siguranţă faţă de puterea lui se găseşte în prezenţa lui 
Isus. Înaintea oamenilor şi a îngerilor, Satan a fost descoperit ca vrăjmaşul 
şi nimicitorul omului; Hristos, ca prietenul şi eliberatorul omului. Duhul 
Său va dezvolta în om tot ceea ce înalţă caracterul şi înnobilează firea.” – 
Hristos lumina lumii, pag. 341 engl. (cap. 35).

b.  Din ce cauză a stat Maria la picioarele lui Isus? Luca 10:38, 39. Ce 
parte frumoasă a caracterului lui Hristos a atras-o? Isaia 40:11; 
41:13; 42:3; Ezechiel 34:11, 15, 16, 23, 30, 31.

„Isus îi învaţă pe copiii Săi că ei trebuie să folosească orice ocazie ca 
să câştige cunoştinţa care îi va face înţelepţi spre mântuire.” – The Spirit of 
Prophecy, vol. 2, pag. 359.

Vineri 22 noiembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Ce putem face pentru a lupta împotriva răului din noi?
2.  Ce se întâmplă cu oricine care nu-L primeşte în mod activ pe Isus?
3.  Cum Îl primim pe Isus?
4.  Care sunt rezultatele sigure ale iertării depline realizate de Dumnezeu?
5.  Din ce cauză este frumuseţea lui Hristos atât de atrăgătoare pentru 

inima păcătosului?

Ps 16:11
11 Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta. 
Ps 51:11
11 Nu mă lepăda de la faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. 
Luca 8:35
35 Oamenii au ieşit să vadă cele întâmplate. Au venit la Isus şi au găsit pe omul din care ieşiseră dracii şezând la picioarele lui Isus, îmbrăcat şi în toate minţile; şi i-a apucat frica. 

Luca 10:38-39
38 Pe când era pe drum, cu ucenicii Săi, Isus a intrat într-un sat. Şi o femeie, numită Marta, L-a primit în casa ei. 39 Ea avea o soră numită Maria, care s-a aşezat jos la picioarele Domnului şi asculta cuvintele Lui. 
Isa 40:11
11 El Îşi va paşte turma ca un păstor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sânul Lui şi va călăuzi blând oile care alăptează. 
Isa 41:13
13 Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: „Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor!” 
Isa 42:3
3 Trestia frântă n-o va zdrobi, şi mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. 
Ezec 34:11
11 Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, Mă voi îngriji Eu însumi de oile Mele şi le voi cerceta! 
Ezec 34:15-16
15 Eu însumi Îmi voi paşte oile, Eu le voi duce la odihnă, zice Domnul Dumnezeu. 16 Voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită şi voi întări pe cea slabă. Dar voi păzi pe cele grase şi pline de vlagă: vreau să le pasc cum se cade.” 
Ezec 34:23
23 Voi pune peste ele un singur păstor care le va paşte, şi anume pe Robul Meu David; El le va paşte, El va fi păstorul lor. 
Ezec 34:30-31
30 Şi vor şti astfel că Eu, Domnul Dumnezeul lor, sunt cu ele şi că ele sunt poporul Meu, ele, casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. 31 Voi sunteţi oile Mele, oile păşunii Mele, şi Eu sunt Dumnezeul vostru, zice Domnul Dumnezeu.” 
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   Lecţia 9 Sabat, 30 noiembrie 2013

Punând stăpânire  
pe neprihănirea lui Hristos 

„Ochii tăi să privească drept, şi pleoapele tale să caute drept îna-
intea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă, şi toate căile tale să fie 
hotărâte: nu te abate nici la dreapta, nici la stânga şi fereşte-te de 
rău.” (Proverbele 4:25-27).

„Rămânerea lui Hristos în inima noastră prin credinţă înseamnă 
contemplarea lui Hristos, înseamnă privirea îndreptată spre Hristos, 
preţuindu-L pe iubitul nostru Mântuitor ca pe cel mai bun şi onorat Pri-
eten, atât de mult încât să nu-L întristăm şi să nu-L supărăm prin nici o 
acţiune a noastră.” – Mărturii speciale pentru predicatorii evangheliei, pag. 387 engl. 

Recomandare pentru studiu: Calea către Hristos, pag. 77-83 engl. (cap. 9).

Duminică 24 noiembrie

1.  MAREA NOASTRĂ NEVOIE ASTĂZI
a.  De ce anume avem mare nevoie în experienţa noastră de astăzi? 

Matei 5:3-11; 2 Petru 1:5-11.

„Astăzi, este nevoie de o redeşteptare a adevăratei religii în inimă cum 
a fost experimentată de Israelul din vechime. Pocăinţa este primul pas care 
trebuie făcut de toţi cei care doresc să se întoarcă la Dumnezeu. Nimeni nu 
poate face această lucrare în locul altcuiva. Trebuie ca personal să ne umi-
lim sufletele înaintea lui Dumnezeu şi să dăm la o parte idolii noştri. Când 
am făcut tot ceea ce putem face, Domnul ne va face de cunoscut mântuirea 
Sa.” – Conflict and Courage, pag. 145.

b.  Cum are loc redeşteptarea? Faptele Apostolilor 3:19; Matei 8:5-13.

„Trebuie să ne bazăm întru totul pe Hristos. Nu-ţi va fi de nici un folos 
dacă doar vorbeşti despre neprihănirea lui Hristos trebuie să ţi-o însuşeşti 
prin credinţă vie. Trebuie să cultivi credinţa până când credinţa devine 
limbajul sufletului tău. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să umblăm în lumină 
după cum el este în lumină.” – The Review and Herald, 2 iulie 1889.

Mat 5:3-113 „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor! 4 Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi! 5 Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul! 6 Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi! 7 Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! 8 Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! 9 Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! 10 Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor! 11 Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! 2Pet 1:5-115 De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; 6 cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; 7 cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. 8 Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. 9 Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţat de vechile lui păcate. 10 De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. 11 În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. 

Fapte 3:1919 Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare Mat 8:5-135 Pe când intra Isus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, care-L ruga 6 şi-I zicea: „Doamne, robul meu zace în casă slăbănog şi se chinuie cumplit.” 7 Isus i-a zis: „Am să vin şi să-l tămăduiesc.” 8 „Doamne”, a răspuns sutaşul, „nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu; ci zi numai un cuvânt, şi robul meu va fi tămăduit. 9 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.” 10 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. 11 Dar vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor. 12 Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.” 13 Apoi a zis sutaşului: „Du-te, şi facă-ţi-se după credinţa ta.” Şi robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. 
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Luni 25 noiembrie

2.  CREDINŢA ÎNSEAMNĂ ACŢIUNE
a.  Ce înseamnă însuşirea neprihănirii lui Hristos? 2 Corinteni 5:21.

„Pentru a împlini cerinţele legii, credinţa noastră trebuie să apuce ne-
prihănirea lui Hristos şi să o primească ca pe neprihănirea noastră. Prin 
unirea cu Hristos, prin acceptarea neprihănirii Sale prin credinţă, putem 
reuşi să facem faptele lui Dumnezeu, să fim colaboratori cu Hristos.” – Se-
lected Messages, vol. 1, pag. 374.

„Singura protecţie împotriva răului este rămânerea lui Dumnezeu în 
inimă prin credinţa în neprihănirea Sa. Ispita are putere asupra noastră 
pentru că există egoism în inima noastră. Însă atunci când privim la marea 
dragoste a lui Dumnezeu, egoismul ne apare în forma lui hidoasă şi respin-
gătoare, şi dorim să-l dăm afară din suflet. Când Duhul Sfânt îl slăveşte pe 
Hristos, inimile noastre sunt înmuiate şi supuse, ispita îşi pierde puterea, 
iar harul lui Hristos transformă caracterul.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, 
pag. 118 engl. (cap. 6).

b.  În ce fel se deosebeşte însuşirea neprihănirii de încumetare?  
Iacov 2:19, 20.

„Mulţi recunosc că Isus Hristos este Mântuitorul lumii, dar în acelaşi 
timp ei stau departe de El şi nu se căiesc de păcatele lor, nu-L primesc pe 
Isus ca Mântuitor al lor personal. Credinţa lor nu este decât o consimţire 
la nivelul minţii şi intelectului la adevăr; dar adevărul nu este adus în ini-
mă ca să poată sfinţi sufletul şi transforma caracterul.” – Selected Messages, 
vol. 1, pag. 389, 390.

„Dacă doreşti să stai în picioare în timpul strâmtorării, trebuie să-L cu-
noşti pe Hristos, şi să-ţi însuşeşti darul neprihănirii Sale pe care El îl atribu-
ie păcătosului pocăit.” – The Review and Herald, 22 november 1892.

„Trebuie să ne bazăm întru totul pe Hristos. Nu-ţi va fi de nici un folos 
dacă doar vorbeşti despre neprihănirea lui Hristos trebuie să ţi-o însuşeşti 
prin credinţă vie. Trebuie să cultivi credinţa până când credinţa devine 
limbajul sufletului tău.” – Idem., 2 iulie 1889.

„Adevărata credinţă îşi însuşeşte neprihănirea lui Hristos iar păcătosul 
devine un biruitor cu Hristos; pentru că el este făcut părtaş al naturii divine 
şi, în felul acesta, divinitatea şi umanitatea sunt îmbinate.” – Selected Messages, 
vol. 1, pag. 363, 364.

2Cor 5:2121 Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. 

Iac 2:19-2019 Tu crezi că Dumnezeu este unul şi bine faci; dar şi dracii cred… şi se înfioară! 20 Vrei, dar, să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zadarnică? 
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Marţi 26 noiembrie

3.  CREDINŢA TREBUIE SĂ APUCE NEPRIHĂNIREA  
 LUI HRISTOS
a.  Cum au loc schimbările în viaţa noastră? 2 Corinteni 10:5.

„Pentru a fi candidaţi pentru cer trebuie să împlinim cerinţele legii: ‚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.’ 
(Luca 10:27). Putem face aceasta numai dacă apucăm prin credinţă nepri-
hănirea lui Hristos. Privind la Isus, primim un principiu viu şi larg în ini-
mă, iar Duhul Sfânt continuă această lucrare şi credinciosul înaintează din 
har în har, din putere în putere, din caracter în caracter. El devine tot mai 
asemănător cu chipul lui Hristos până când în creşterea spirituală ajunge 
până la statura plinătăţii lui Isus Hristos. În felul acesta, Hristos pune capăt 
blestemului păcatului, şi îl eliberează pe păcătosul credincios de acţiunile 
şi efectele acestuia.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 395.

„Stăruind asupra dragostei lui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru, 
contemplând desăvârşirea caracterului divin şi pretinzând neprihănirea 
lui Hristos ca fiind a noastră prin credinţă, suntem transformaţi după ace-
laşi chip al Său.” – Testimonies, vol. 5, pag. 744 engl. (cap.: „Caracterul lui Dumnezeu 
descoperit în Hristos).

„Rămânerea lui Hristos în inima noastră prin credinţă înseamnă con-
templarea lui Hristos, înseamnă privirea îndreptată spre Hristos, preţuin-
du-L pe iubitul nostru Mântuitor ca pe cel mai bun şi onorat Prieten, atât 
de mult încât să nu-L întristăm şi să nu-L supărăm prin nici o acţiune a 
noastră.” – Mărturii speciale pentru predicatorii evangheliei, pag. 387 engl. 

b.  Ce este adevărata credinţă? Evrei 11:1.

„Credinţa, care este spre mântuire, nu este o credinţă ocazională, nu este 
un simplu consimţământ al intelectului, ci este o încredere bine înrădăcinată în 
inimă, care-L primeşte pe Hristos ca Mântuitor personal, având asigurarea că 
El poate mântui până la capăt pe toţi cei care vin la Dumnezeu prin El. A crede 
că El îi va mântui pe alţii, dar nu te va mântui pe tine nu înseamnă credinţă 
adevărată. Dar, atunci când sufletul se prinde de Hristos ca de singura nădejde 
pentru mântuire, atunci se dă pe faţă credinţa autentică. Această credinţă îl 
determină pe posesorul ei să aşeze toate afecţiunile sufletului asupra lui Hris-
tos; înţelegerea lui se află sub controlul Duhului Sfânt, iar caracterul său este 
modelat după asemănarea divină.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 391.

2Cor 10:55 Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. 

Evr 11:11 Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. 
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Miercuri 27 noiembrie

4.  MEDITÂND LA DESĂVÂRŞIREA LUI HRISTOS
a.  Ce legătură rezultă din credinţa care lucrează prin dragoste? 

Ioan 15:8. Ce acţiuni rezultă din credinţă? Evrei 11:29-34; Prover-
bele 4:25-27; 16:3.

„Putem să ne imaginăm o relaţie mai intimă, mai apropiată cu Hristos 
decât cea care este descrisă în cuvintele: ‚Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele’? 
(Ioan 15:5). Fibrele mlădiţei sunt aproape la fel cu cele ale viţei. Transmiterea 
vieţii, a puterii şi a rodniciei de la trunchi la mlădiţe este neîntreruptă şi con-
stantă. Rădăcina îşi trimite hrana prin mlădiţe. La fel este şi relaţia adevăra-
tului credincios cu Hristos. El locuieşte în Hristos şi îşi trage hrana de la El.

Această relaţie spirituală poate fi stabilită numai prin exercitarea cre-
dinţei personale. Această credinţă trebuie să exprime din partea noastră 
preferinţă supremă, încredere desăvârşită şi consacrare deplină. Voinţa 
noastră trebuie supusă în întregime voinţei divine, sentimentele, dorinţele, 
interesele şi onoarea noastră trebuie dedicate prosperităţii împărăţiei lui 
Hristos şi onoarei cauzei Sale, şi atunci vom primi mereu de la El har şi 
Domnul Hristos va primi recunoştinţa noastră.” – Testimonies, vol. 5, pag. 229 
engl. (cap.: „Un apel”).

b.  Cum se completează reciproc credinţa şi dragostea? Galateni 5:6.

„Singura credinţă care ne va fi de folos este cea care Îl primeşte pe El 
ca Mântuitor personal; care îşi însuşeşte meritele Sale. Mulţi consideră cre-
dinţa ca o părere. Credinţa mântuitoare este o tranzacţie prin care cei care Îl 
primesc pe Hristos se unesc în relaţie de legământ cu Dumnezeu. Credinţa 
autentică înseamnă viaţă. O credinţă vie înseamnă o creştere a vigorii, o 
încredere deplină, prin care sufletul devine o putere cuceritoare.” – Hristos 
lumina lumii, pag. 347 engl. (cap. 36).

„Ce înseamnă a crede? Înseamnă a accepta pe deplin faptul că Isus Hristos 
a murit ca jertfă a noastră; că El a devenit blestem pentru noi, a luat păcatele 
noastre asupra Sa şi ne-a atribuit nouă propria Sa neprihănire. De aceea, noi 
pretindem această neprihănire a lui Hristos, o credem, şi ea devine neprihăni-
rea noastră. El este Mântuitorul nostru. El ne mântuieşte pentru că a spus că va 
face aceasta. O să începem noi să dăm explicaţii despre felul cum ne va putea 
mântui El? Avem noi bunătate în noi înşine care să ne facă mai buni şi să ne 
cureţe de petele şi urmele păcatului, pentru ca astfel să putem veni la Dumne-
zeu? Pur şi simplu nu putem face aceasta.” – Faith and Works, pag. 70.

Ioan 15:88 Dacă aduceţi mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei. Evr 11:29-3429 Prin credinţă au trecut ei Marea Roşie ca pe uscat, pe când egiptenii, care au încercat s-o treacă, au fost înghiţiţi. 30 Prin credinţă au căzut zidurile Ierihonului, după ce au fost ocolite şapte zile. 31 Prin credinţă n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiţi, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoinţă. 32 Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel şi de proroci! 33 Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor, 34 au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe. Prov 4:25-2725 Ochii tăi să privească drept, şi pleoapele tale să caute drept înaintea ta. 26 Cărarea pe care mergi să fie netedă, şi toate căile tale să fie hotărâte: 27 nu te abate nici la dreapta, nici la stânga şi fereşte-te de rău. Prov 16:33 Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului şi îţi vor izbuti planurile. – 

Gal 5:66 Căci, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa care lucrează prin dragoste. 
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Joi 28 noiembrie

5.  CREDINŢA MÂNTUITOARE ESTE O TRANZACŢIE
a.  Explicaţi care este partea noastră în planul de mântuire. Matei 

7:7; Marcu 9:24; Efeseni 2:8.

„Templul sufletului trebuie să fie sacru, sfânt, curat şi nepătat. Trebuie 
să existe un parteneriat în care toată puterea este de la Dumnezeu şi toată 
slava aparţine lui Dumnezeu. Răspunderea este a noastră. Trebuie să pri-
mim gânduri şi sentimente şi să le exprimăm. Legea acţiunii umane şi a ce-
lei divine face din primitor un lucrător împreună cu Dumnezeu. Ea aduce 
omul acolo unde poate, unit cu divinitatea, să facă faptele lui Dumnezeu. 
Umanitatea atinge umanitatea. Puterea divină unită cu agentul omenesc  
va fi un succes deplin, pentru că neprihănirea lui Hristos împlineşte totul...

Dacă împlinim voinţa lui Dumnezeu, putem primi mari binecuvântări 
ca darul fără plată al lui Dumnezeu, dar nu datorită vreunui merit al nos-
tru; acesta nu are nici o valoare. Faceţi lucrarea lui Hristos şi Îl veţi onora pe 
Dumnezeu şi veţi ajunge mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit 
şi Şi-a dat viaţa pentru noi, ca să avem viaţa şi mântuirea în Isus Hristos.”- 
Faith and Works, pag. 27, 28.

b.  Putem să ne aşteptăm la aprobarea lui Dumnezeu dacă nu ne 
încredem în El?  Evrei 11:6.

„Satana este gata să răpească binecuvântatele asigurări ale lui Dumne-
zeu. El doreşte să îndepărteze de la suflet orice licărire de speranţă şi orice 
rază de lumină; dar nu trebuie să-i permiteţi să facă aceasta. Nu plecaţi 
urechea la ce spune ispititorul.” – Calea către Hristos, pag. 53 engl. (cap. 6).

Vineri 29 noiembrie

ÎNTREBĂRII RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Unde îl aduce pe sufletul rătăcitor înţelegerea clară a pedeapsei care 

decurge din călcarea Legii lui Dumnezeu?
2.  Cum ne putem însuşi neprihănirea lui Hristos?
3.  Cum are loc schimbarea în viaţa noastră?
4.  Recapitulaţi rolul credinţei şi al dragostei în creşterea şi maturiza-

rea creştină.
5.  Descrieţi cum funcţionează procesul credinţei.

Mat 7:77 Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Mar 9:2424 Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi: „Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!” Efe 2:88 Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 

Evr 11:66 Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. 
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Sabat, 7 decembrie 2013

Proiecte pentru copii şi tineret

De ce mergem la Şcoala de Sabat? 
Principalul motiv pentru participarea la 
Şcoala de Sabat este convertirea sufletu-
lui meu şi al copiilor mei. Putem avea cea 
mai bine organizată Şcoală de Sabat, „dar 
dacă tinerii şi copiii noştri nu sunt aduşi la 
Hristos, şcoala este un eşec.” (Sfaturi pentru lu-
crarea Şcolii de Sabat, pag. 62, engl.)

În timp ce lumea încearcă să hrănească min-
ţile copiilor noştri cu filosofii deşarte, cum putem sta 
retraşi fără să facem nimic? Trebuie să ne hrănim copiii şi tinerii cu adevă-
ruri puternice din Biblie într-un mod atrăgător şi interesant! Pentru a face 
aceasta avem nevoie de un bun material de studiu pentru Şcoala de Sabat. 

Dorim să mulţumim Domnului că a fost scris întregul ciclu de lecţii ale 
Şcolii de Sabat „Comorile copiilor” (vârsta între 5-7 ani). Acum lucrăm la 
ultimul manuscris pentru „Tânărul Cercetător” (vârsta între 8-12 ani). Vom 
continua să scriem următoarele lecţii din „Tânărul Explorator” (vârsta în-
tre 13-16). Materialul de studiu de patru ani al „Tânărului Cercetător” se 
bazează pe cartea „Marea luptă”. Este un studiu care inspiră, un studiu 
despre eroii Reformei, despre pionierii adventişti şi evenimentele finale.

Obiectivul „Tânărului Cercetător” şi al „Tânărului Explorator” este 
acela de a-i aduce pe copiii şi tinerii noştri la Hristos; de a-i ajuta să-L 
cunoască drept cel mai bun Prieten al lor. Lecţiile au scopul de a trezi în 
ei dragostea faţă de Scripturi şi dorinţa de a studia pentru ei înşişi. Mai 
presus de tot, ne rugăm ca ei să asculte de aceste învăţături din dragostea 
lor mare faţă de Hristos. Părinţi, vă rugăm, studiaţi aceste lecţii cu fiii şi 
ficele voastre. Timpul pe care îl petreceţi în studiul Cuvântului lui Dum-
nezeu va fi binecuvântat de o mie de ori.

„Şcoala de Sabat oferă părinţilor şi copiilor o ocazie preţioasă de studiu din 
cuvântul lui Dumnezeu. Dar pentru a se bucura de acest beneficiu... atât pă-
rinţii cât şi copiii trebuie să dedice timp studiului lecţiilor.” – Idem., pag. 41 engl.

Apelăm la dumneavoastră ca să sprijiniţi acest proiect prin rugăciunile şi 
resursele Dumneavoastră financiare. Lucrăm din greu şi ne rugăm în fiecare 
zi pentru copiii şi tinerii noştri din întreaga lume. Dorim să vă alăturaţi nouă 
lucrând, rugându-vă şi dăruind pentru mica noastră turmă? „Dumnezeu va 
asculta rugăciunile voastre şi-i va atrage [pe copiii voştri] la Sine. Atunci, în 
marea zi de pe urmă, puteţi să-i aduceţi la Dumnezeu, spunând: ‚Iată, eu şi 
copiii pe care mi i-ai dat.’” (Căminul adventist, pag. 536 engl., cap. 85).

  Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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      Lecţia 10 Sabat, 7 decembrie 2013 

Dobândirea mărgăritarului neprihănirii
„Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută 

mărgăritare frumoase. Şi, când găseşte un mărgăritar de mare preţ, 
se duce de vinde tot ce are şi-l cumpără. (Matei 13:45, 46).

„Nu putem să câştigăm mântuirea, dar trebuie să o căutăm cu la fel 
de mare interes şi perseverenţă ca şi cum am fi gata să renunţăm la totul 
pentru ea.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 117 engl. (cap. 9).

Recomandare pentru studiu: Calea către Hristos, pag. 85-91 engl. (cap. 10).

Duminică 1 decembrie

1.  MĂRGĂRITARUL DE MARE PREŢ
a.  Ce trebuie să înţelegem prin Mărgăritarul (engl: „Perla”) de 

mare preţ? Matei 13:45, 46.

„Hristos Însuşi este mărgăritarul de mare preţ... Neprihănirea lui Hris-
tos, ca o perlă  pură şi albă, nu are nici un defect, nici o pată. Nici o lucrare 
a omului nu poate aduce vreo îmbunătăţire marelui şi preţiosului dar al 
lui Dumnezeu. Este fără nici un cusur.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 115 
engl. (cap. 9).

b.  Cum se obţine Mărgăritarul de mare preţ? Isaia 55:1-3. Ce trebu-
ie predat pentru a ajunge în posesia lui? Zaharia 3:4; Efeseni 
4:22-32.

„Mântuirea este un dar fără plată, şi totuşi este de cumpărat şi vândut... 
Şi cei mai săraci pot să cumpere mântuirea ca şi cei mai bogaţi; pentru că 
nici o bogăţie lumească nu o poate dobândi. Ea se obţine prin ascultare de 
bună voie, prin predarea noastră lui Hristos ca proprietate a Lui cumpăra-
tă.” – Idem., pag. 117 engl. (cap. 9).

„O, de aţi studia Scripturile cu inimi rugătoare şi un spirit de predare 
lui Dumnezeu! O, de v-aţi cerceta inimile cu o candelă aprinsă şi să desco-
periţi şi să rupeţi cele mai fine fire care vă leagă de obiceiurile lumeşti, care 
vă abat mintea de la Dumnezeu!” – Maranatha, pag. 48 engl. 

Mat 13:45-4645 Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. 46 Şi, când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce are şi-l cumpără. 

Isa 55:1-31 Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte fără bani şi fără plată! 2 De ce cântăriţi argint pentru un lucru care nu hrăneşte? De ce vă daţi câştigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultaţi-Mă, dar, şi veţi mânca ce este bun, şi sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. 3 Luaţi aminte şi veniţi la Mine, ascultaţi, şi sufletul vostru va trăi: căci Eu voi încheia cu voi un legământ veşnic, ca să întăresc îndurările Mele faţă de David. Zah 3:44 Iar Îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea Lui: „Dezbrăcaţi-l de hainele murdare de pe el!” Apoi a zis lui Iosua: „Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea şi te îmbrac cu haine de sărbătoare!” Efe 4:22-3222 cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare; 23 şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre, 24 şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul. 25 De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora. 26 „Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră 27 şi să nu daţi prilej diavolului. 28 Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. 29 Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. 30 Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. 31 Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. 32 Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos. 
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Luni 2 decembrie

2.  PROCESUL CUMPĂRĂRII NEPRIHĂNIRII LUI HRISTOS
a.  Ce înseamnă cu adevărat „a cumpăra” neprihănirea? Cum se 

„cumpără” neprihănirea lui Hristos? Apocalipsa 3:18.

„Mântuitorul vine cu giuvaierul adevărului de cea mai mare valoare 
şi deosebit de toate contrafacerile, de tot ceea ce este fals. El vine la fiecare 
casă, la fiecare uşă; el bate, îşi prezintă preţioasa comoară cu îndemnul: 
‚Cumpăraţi de la mine.’” – Comentarii biblice, vol. 7, pag. 964 engl.

„În parabolă, mărgăritarul nu este prezentat ca dar. Negustorul l-a 
cumpărat cu preţul întregii lui avuţii. Mulţi se întreabă care este sensul 
acestui lucru, deoarece Hristos este prezentat în Scripturi ca un dar. El este 
un dar, dar numai pentru cei care I se predau fără rezerve, suflet, trup şi 
spirit. Trebuie să ne predăm lui Hristos, să trăim o viaţă de ascultare de 
bună voie faţă de toate cerinţele Sale. Tot ceea ce suntem, toate talentele 
şi capacităţile pe care le avem sunt ale Domnului, ca să fie dedicate slujirii 
Sale. Când ne predăm în felul acesta pe deplin Lui, Hristos, împreună cu 
toate bogăţiile cerului, ni Se oferă. Obţinem mărgăritarul de mare preţ.” – 
Parabolele Domnului Hristos, pag. 116 engl. (cap. 9).

b.  De ce este nevoie să cumpărăm de la Hristos din toată inima? 
Ieremia 29:11-13.

„Isus merge de la uşă la uşă, stând în dreptul fiecărui templu al sufle-
tului, proclamând: ‚Eu stau la uşă şi bat.’ (Apocalipsa 3:20). Ca negustor 
ceresc, El Îşi prezintă bogăţiile... ‚Deschideţi uşa,’ spune marele Negus-
tor, posesorul bogăţiilor spirituale, ,şi faceţi negoţ cu Mine. Eu, Răscum-
părătorul vostru, vă sfătuiesc să cumpăraţi de la Mine.’” – The Review and 
Herald, 7 august 1894.

„A vorbi despre religie în mod ocazional, a te ruga fără o sete a su-
fletului şi o credinţă vie, nu foloseşte la nimic. O credinţă cu numele în 
Hristos, care Îl primeşte doar ca Mântuitor al lumii, nu poate aduce ni-
ciodată vindecarea sufletului. Credinţa care nu este spre mântuire este o 
simplă consimţire intelectuală a adevărului. Cel care aşteaptă o cunoştinţă 
deplină înainte de a exercita credinţa nu poate primi binecuvântarea de la 
Dumnezeu. Nu este de ajuns a crede despre Hristos; trebuie să credem în 
El. Singura credinţă care ne va fi de folos este cea care se prinde de El ca de 
un Mântuitor personal; care îşi însuşeşte meritele Sale.” – Hristos lumina lumii, 
pag. 347 engl. (cap. 36).

Apoc 3:1818 te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţat prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. 

Ier 29:11-1311 Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. 12 Voi Mă veţi chema şi veţi pleca; Mă veţi ruga, şi vă voi asculta. 13 Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima. 
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Marţi 3 decembrie

3.  PLĂTIND PENTRU MĂRGĂRITARUL DE MARE PREŢ
a.  Ce trebuie să înţelegem cu toţii – bogaţi, săraci, cei care au cres-

cut în biserică şi cei care au crescut între cei din lume – atunci 
când căutăm să plătim pentru Mărgăritarul de mare preţ? Pro-
verbele 22:2; Faptele Apostolilor 10:34, 35.

„Renunţaţi la ideea că avantajele temporare sau spirituale vă vor câş-
tiga mântuirea. Dumnezeu cere ascultarea voastră de bună voie. El cere să 
renunţaţi la păcatele voastre...

Există unii care par să caute mereu mărgăritarul ceresc. Dar ei nu re-
nunţă cu totul la obiceiurile lor rele. Ei nu mor faţă de sine pentru ca Hris-
tos să poată locui în ei. De aceea, ei nu pot găsi mărgăritarul preţios. Ei nu 
au biruit în întregime ambiţia nesfântă şi dragostea lor faţă de atracţiile 
lumeşti. Ei nu iau crucea ca să-L urmeze pe Hristos pe calea jertfirii de 
sine şi a sacrificiului. Aproape creştini, totuşi nu pe deplin creştini, ei par 
aproape de împărăţia cerului, dar nu pot intra acolo. Aproape, dar nu pe 
deplin mântuit, înseamnă nu aproape, ci cu totul pierdut.” – Parabolele Dom-
nului Hristos, pag. 117, 118 engl. (cap. 9).

b.  Ce ne poate împiedica să-l cumpărăm? Luca 9:24; 14:23; Iacov 
4:10.

„Sunt mulţi cei care, dacă ar fi chemaţi acum să dea raportul vieţii lor,  
ar face aceasta cu durere, regret şi remuşcare că timpul de probă acordat 
lor de Dumnezeu a fost folosit atât de mult în slujirea de sine! Interesele 
veşnice ale sufletului au fost neglijate în mod îngrozitor în favoarea lu-
crurilor neimportante. Mintea este ţinută ocupată, exact aşa cum doreşte 
Satana să fie, cu interese egoiste şi lucruri fără nici o importanţă, iar timpul 
trece în veşnicie fără să se facă pregătirea pentru cer.

Ce se poate compara cu pierderea unui suflet omenesc? Este o chestiu-
ne pe care fiecare trebuie să o hotărască pentru sine – fie să câştige comorile 
vieţii veşnice, fie să piardă totul din cauza neglijenţei sale de a face din 
Dumnezeu şi neprihănirea Sa primul şi sigurul obiectiv. Isus, Mântuitorul 
lumii, ... priveşte cu durere asupra marelui număr de oameni care mărtu-
risesc că sunt creştini şi care nu-L slujesc pe El, ci pe ei înşişi.” – That I May 
Know Him, pag. 321 engl. 

Prov 22:22 Bogatul şi săracul se întâlnesc: Domnul i-a făcut şi pe unul şi pe altul. Fapte 10:34-3534 Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, 35 ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El. 

Luca 9:24
24 Fiindcă oricine va voi să-şi scape viaţa o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va mântui. 
Luca 14:23
23 Şi stăpânul a zis robului: „Ieşi la drumuri şi la garduri, şi pe cei ce-i vei găsi, sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa. 
Iac 4:10
10 smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa. 
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Miercuri 4 decembrie

4.  PREŢUIND VALOAREA MĂRGĂRITARULUI
a.  De ce ar vinde cineva totul ca să cumpere Mărgăritarul de mare 

preţ? Ce face ca aceasta să fie o afacere profitabilă? Iov 28:12-23; 
Proverbele 2:1-5.

„Evanghelia lui Hristos este o binecuvântare pe care toţi o pot avea. Ea 
îi ia pe oameni aşa cum sunt, săraci, nenorociţi, orbi şi goi. Singura condiţie 
pe care o pune Hristos celor care vin la El ca să fie îmbrăcaţi cu neprihăni-
rea Sa este ascultarea de poruncile Sale. Şi sufletul ascultător îşi dă seama 
că legea este o lege a libertăţii desăvârşite, libertate de a se prinde prin 
credinţă de nădejdea care este sigură şi trainică. Când Îi dăm înapoi lui 
Dumnezeu ceea ce Îi aparţine, când ne spălăm hainele caracterului, şi când 
le înălbim în sângele Mielului, atunci vom avea dreptul la coroana cereas-
că.” – The Signs of the Times, 15 decembrie 1898.

„La ce renunţăm atunci când renunţăm la tot? O inimă mânjită de pă-
cat, pe care Isus să o cureţe prin sângele Său şi să o mântuiască prin dragos-
tea Sa de neasemănat. Şi totuşi oamenii cred că este greu să renunţe la tot! 
Mi-e ruşine când se spune asta, mi-e ruşine să scriu despre asta.

Dumnezeu nu ne cere să renunţăm la nimic din ceea ce ar fi spre binele 
nostru suprem să reţinem. În tot ceea ce face, El are în vedere binele copii-
lor Săi. Fie ca toţi cei care nu L-au ales pe Hristos să înţeleagă că El are ceva 
mult mai bun de oferit lor decât caută ei înşişi pentru ei.” – Calea către Hristos, 
pag. 46 engl. (cap. 5).

b.  Ce-l motivează pe cumpărător să „vândă” ca să „cumpere”? Cum 
devine datoria „o desfătare, iar sacrificiul, o plăcere”? Numeri 
21:8, 9; Matei 13:44.

„Înţelegerea păcătoşeniei noastre ne îndreaptă către [Mântuitorul nos-
tru] care poate ierta. Când sufletul, înţelegându-şi neputinţa, cere ajutorul 
lui Hristos, El Se va descoperi în putere. Cu cât simţământul nevoii noastre 
ne aproprie mai mult de El şi de cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai înalte 
vor fi părerile noastre despre caracterul Său şi cu atât mai pe deplin vom 
reflecta chipul Său.” – Idem., pag. 65 engl. (cap. 7).

„Imediat ce privirea este fixată asupra [lui Isus], viaţa îşi găseşte cen-
trul. Entuziasmul, devotamentul generos, ardoarea înfocată ale tinerilor îşi 
găsesc aici adevăratul lor scop. Datoria devine o desfătare, iar sacrificiul, 
o plăcere. A-L onora pe Hristos, a deveni asemenea Lui, a lucra pentru El, 
este cea mai înaltă ambiţie şi cea mai mare bucurie a vieţii.” – Educaţia, pag. 
297 engl. (cap.: „Disciplina”).

Iov 28:12-2312 Dar înţelepciunea unde se găseşte? Unde este locuinţa priceperii? 13 Omul nu-i cunoaşte preţul, ea nu se găseşte în pământul celor vii. 14 Adâncul zice: „Nu este în mine”; şi marea zice: „Nu este la mine.” 15 Ea nu se dă în schimbul aurului curat, nu se cumpără cântărindu-se cu argint; 16 nu se cântăreşte pe aurul din Ofir, nici pe onixul cel scump, nici pe safir. 17 Nu se poate asemăna cu aurul, nici cu diamantul, nu se poate schimba cu un vas de aur ales. 18 Mărgeanul şi cristalul nu sunt nimic pe lângă ea: înţelepciunea preţuieşte mai mult decât mărgăritarele. 19 Topazul din Etiopia nu este ca ea, şi aurul curat nu se cumpăneşte cu ea. 20 De unde vine atunci înţelepciunea? Unde este locuinţa priceperii? 21 Este ascunsă de ochii tuturor celor vii, este ascunsă de păsările cerului. 22 Adâncul şi moartea zic: „Noi am auzit vorbindu-se de ea.” 23 Dumnezeu îi ştie drumul, El îi cunoaşte locuinţa. Prov 2:1-51 Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele, 2 dacă vei lua aminte la înţelepciune şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere; 3 dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru pricepere, 4 dacă o vei căuta ca argintul şi vei umbla după ea ca după o comoară, 5 atunci vei înţelege frica de Domnul şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu. 

Num 21:8-98 Domnul a zis lui Moise: „Fă-ţi un şarpe înfocat şi spânzură-l de o prăjină; oricine este muşcat şi va privi spre el va trăi.” 9 Moise a făcut un şarpe de aramă şi l-a pus într-o prăjină; şi oricine era muşcat de un şarpe şi privea spre şarpele de aramă, trăia. Mat 13:4444 Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină. Omul care o găseşte o ascunde; şi, de bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea. 
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Joi 5 decembrie

5.  A DISCERNE ADEVĂRATA VALOARE
a.  Ce se întâmplă atunci când înţelegem care este valoarea Mărgă-

ritarului? Faptele Apostolilor 2:37.

„Când apostolii au arătat slava Singurului Fiu născut din Tatăl, trei mii 
de suflete au fost convinse de păcatul lor. Ele au fost făcute să se vadă aşa 
cum erau, păcătoase şi pângărite, şi pe Hristos ca pe prietenul şi Mântuito-
rul lor. Hristos a fost înălţat, Hristos a fost glorificat, prin puterea Duhului 
Sfânt. Prin credinţă, aceşti credincioşi L-au văzut ca pe Cel care purtase 
umilinţa, suferinţa şi moartea ca ei să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” – 
Parabolele Domnului Hristos, pag. 120 engl. (cap. 9).

b.  Ce se întâmplă atunci când înţelegem preţul şi valoarea Mărgă-
ritarului – în aşa măsură încât ne hotărâm să-l cumpărăm? Isaia 
55:7; Filipeni 3:7, 8.

„Dacă am renunţa la tot pentru Hristos, viaţa noastră va fi umilă, con-
versaţia noastră, cerească, iar purtarea noastră, fără vină. Influenţa puter-
nică şi curăţitoare a adevărului în suflet şi caracterul lui Hristos dat pe faţă 
în viaţă sunt o mărturisire despre Sine. Integritatea, fermitatea şi perseve-
renţa sunt calităţi pe care toţi ar trebui să caute cu seriozitate să le cultive; 
pentru că ele îl înzestrează pe posesor cu o putere care este irezistibilă – o 
putere care îl face tare în a face binele, tare de a se împotrivi răului, tare în 
purtarea poverilor... Cei care s-au aşezat fără rezervă de partea lui Hristos 
vor sta în picioare cu fermitate de partea a ceea ce raţiunea şi conştiinţa lor 
le spune că este corect.” – God’s Amazing Grace, pag. 277.

Vineri 6 decembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Cine este Mărgăritarul de mare preţ?
2.  Ce proces este implicat în cumpărarea Mărgăritarului?
3.  Care este metoda biblică de cumpărare? Explicaţi.
4.  De ce ar vinde o persoană totul pentru un singur mărgăritar?
5.  Ce se întâmplă în noi când apreciem cu adevărat valoarea Mărgări-

tarului?

Fapte 2:3737 După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?” 

Isa 55:77 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.” Fil 3:7-87 Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. 8 Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos 
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     Lecţia 11 Sabat, 14 decembrie 2013 

Valoarea noastră în Hristos

„Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă 
încercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în voi? Afară 
numai dacă sunteţi lepădaţi.” (2 Corinteni 13:5).

„Numai în lumina crucii poate fi estimată adevărata valoare a su-
fletului.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 273 engl. (cap. 26).

Recomandare pentru studiu: Calea către Hristos, pag. 93-104 engl. (cap. 11).

Duminică 8 decembrie

1.  ÎNŢELEGÂND PERICOLUL ÎN CARE NE AFLĂM
a.  La ce ar trebui să fim mereu atenţi ca nu cumva să ni se închidă 

harul? Ieremia 17:9, 10; Proverbele 16:18; 1 Corinteni 10:12.

„Hristos ne pune la dispoziţie mijloace prin care întreaga noastră viaţă 
poate fi o comuniune neîntreruptă cu Sine; dar simţământul prezenţei con-
tinue a lui Hristos poate veni numai prin credinţă vie...

Toţi să contemple desăvârşirea pe care au privilegiul să o aibă şi să se 
întrebe: Este voinţa mea ascunsă în voinţa lui Hristos? În viaţa şi caracterul 
meu, se văd plinătatea şi bogăţia Viţei vii – bunătatea Sa, îndurarea Sa, mila 
şi dragostea Sa?” – In Heavenly Places, pag. 56.

b.  Daţi exemple de părere de sine corectă şi de supunere faţă de 
voinţa lui Isus. 1 Corinteni 9:26, 27; 15:30, 31. Marcu 7:14-23.

„Lucrarea ce trebuie obligatoriu făcută este aceea de a conforma gus-
turile, apetitul, patimile, motivele, dorinţele la marele standard moral al 
neprihănirii. Lucrarea trebuie să înceapă din inimă. Aceasta trebuie să fie 
curată, pe deplin supusă voinţei lui Hristos, altfel vreo patimă dominantă, 
un obicei sau defect poate deveni o putere spre distrugere. Dumnezeu nu 
va primi nimic mai puţin decât întreaga inimă.” – Christian Education, pag. 51.

Ier 17:9-109 Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască? 10 Eu, Domnul, cercetez inima şi încerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Prov 16:1818 Mândria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înaintea căderii. – 1Cor 10:1212 Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. 

1Cor 9:26-2726 Eu deci alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt. 27 Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. 1Cor 15:30-3130 Şi de ce suntem noi în primejdie în orice clipă? 31 În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte; atât este de adevărat lucrul acesta, fraţilor, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Isus, Domnul nostru. Mar 7:14-2314 În urmă, a chemat din nou noroadele la Sine şi le-a zis: „Ascultaţi-Mă toţi şi înţelegeţi. 15 Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca; dar ce iese din om aceea-l spurcă. 16 Dacă are cineva urechi de auzit, să audă.” 17 După ce a intrat în casă, pe când era departe de norod, ucenicii Lui L-au întrebat despre pilda aceasta. 18 El le-a zis: „Şi voi sunteţi aşa de nepricepuţi? Nu înţelegeţi că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca? 19 Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece, şi apoi este dat afară în hazna.” A zis astfel, făcând toate bucatele curate. 20 El le-a mai zis: „Ce iese din om aceea spurcă pe om. 21 Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, 22 furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. 23 Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru şi spurcă pe om.” 
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Luni 9 decembrie

2.  DEZVOLTÂND O PERSPECTIVĂ CORECTĂ
a.  Ce anume ar putea să ne împiedice capacitatea de a servi lui 

Dumnezeu? Matei 18:1-4.

„Încăpăţânarea din noi trebuie să moară; numai voinţa lui Hristos tre-
buie ascultată. Ostaşul din oastea lui Hristos trebuie să înveţe să sufere 
greutăţi, să renunţe la sine, să-şi ia crucea să-L urmeze pe Căpitanul său 
oriunde merge. Sunt multe lucruri de făcut care sunt chinuitoare pentru 
firea omenească, şi dureroase pentru carne şi sânge. Această lucrare de su-
punere a eului cere eforturi hotărâte şi continue. Luptând lupta cea bună 
a credinţei, obţinând biruinţe preţioase, noi apucăm viaţa veşnică.” – The 
Youth Instructor, 22 decembrie 1886.

„Isus Şi-a dat viaţa pentru viaţa lumii, şi El aşează asupra omului o va-
loare infinită. El doreşte ca omul să aibă apreciere de sine şi să se gândească 
la bunăstarea lui din viitor... Dacă viziunea spirituală este clară, realităţile 
nevăzute vor fi apreciate la adevărata lor valoare.” – Sfaturi despre isprăvnicie, 
pag. 136 engl.

b.  Ce trebuie schimbat ca să putem avea o relaţie corectă cu Dum-
nezeu? Matei 6:24; Proverbele 8:13.

„În mod firesc, noi suntem egocentrici şi încăpăţânaţi. Dar când învă-
ţăm lecţiile pe care Hristos doreşte să ni le dea, devenim părtaşi ai naturii 
Sale. De atunci înainte, trăim viaţa Sa. Minunatul exemplu al lui Hristos, 
gingăşia neasemănată cu care câştiga sentimentele altora, plângând cu cei 
care plângeau, bucurându-Se cu cei care se bucurau, trebuie să lase o im-
presie adâncă asupra caracterului tuturor acelora care Îl urmează în since-
ritate. Prin cuvinte şi fapte amabile, ei vor încerca să uşureze calea pentru 
picioarele obosite.” – Divina vindecare, pag. 157, 158 engl. (cap.: „Dând învăţătură şi 
vindecând”).

„Sunt unii care cred că în chestiunile creştinismului practic, ei au o inte-
ligenţă superioară. Dacă este sau nu aşa, se va vedea în acţiunile vieţii. Sunt 
ei egocentrici, sau sunt mişcaţi de Duhul Sfânt al adevărului şi neprihănirii? 
Religia trebuie să devină un principiu viu şi activ. Singura motivaţie a ade-
văratului creştin, motivaţie care le include pe toate celelalte este să exprime 
bunătatea şi dragostea lui Hristos.” – Loma Linda Messages, pag. 318.

Mat 18:1-41 În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus şi L-au întrebat: „Cine este mai mare în Împărăţia cerurilor?” 2 Isus a chemat la El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor 3 şi le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. 4 De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaş va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor. 

Mat 6:2424 Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt; nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona. Prov 8:1313 Frica de Domnul este urârea răului; trufia şi mândria, purtarea rea şi gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. 
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Marţi 10 decembrie

3.  NOI SUNTEM SLUJITORI FĂRĂ NICI UN MERIT
a.  Atunci când Îl căutăm pe Dumnezeu, ce ar trebui să ne amintim? 

Iacov 4:6-10; Luca 17:10.

„Isus slujeşte în prezenţa lui Dumnezeu, oferindu-Şi sângele vărsat, ca al 
unui miel înjunghiat. Isus prezintă jertfa adusă pentru fiecare păcat şi fiecare 
greşeală a păcătosului.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 344.

„Atunci când Hristos a murit pe crucea de la Calvar, s-a deschis o cale 
nouă şi vie atât pentru iudei cât şi pentru neamuri.

Îngerii au tresăltat de bucurie atunci când Mântuitorul a strigat: ‚S-a 
sfârşit!’ Marele plan de mântuire fusese dus până la capăt. Printr-o viaţă de 
ascultare, fiii lui Adam pot fi în sfârşit înălţaţi în prezenţa lui Dumnezeu.” 
– The Story of Jesus, pag. 147.

„Noi nu putem atinge niciodată desăvârşirea prin propriile noastre 
fapte bune. Sufletul care Îl vede pe Isus prin credinţă, respinge propria 
lui neprihănire. El se vede ca nedesăvârşit, iar pocăinţa lui ca insuficientă, 
cea mai puternică credinţă ca slăbiciune, cel mai scump sacrificiu al său ca 
sărăcăcios, şi el se prăbuşeşte în umilinţă la picioarele crucii. Dar un glas îi 
vorbeşte din învăţăturile Cuvântului lui Dumnezeu. În uimire, el aude so-
lia: ‚Eşti desăvârşit în El’ (Coloseni 2:10 engl.). Acum el are pace în sufletul 
său. El nu mai trebuie să se străduiască să găsească ceva vrednic în sine, 
fapte merituoase prin care să câştige favoarea lui Dumnezeu.” – Faith and 
Works, pag. 107.

b.  Ce trebuie să ne amintim mereu cu privire la mântuire? 1 Corin-
teni 1:27-31.

„Ştiinţa mântuirii trebuie să fie tema principală a fiecărei predici, su-
biectul oricărei cântări. Să fie revărsată în fiecare rugăciune. Nimic să nu fie 
adus în predicarea Cuvântului care să nu aibă legătură cu Hristos, Cuvân-
tul şi puterea lui Dumnezeu. Numele Său, singurul nume de sub cer prin 
care putem fi mântuiţi, să fie înălţat în toate prezentările şi, de la un Sabat la 
altul, trâmbiţa străjerilor să dea un sunet clar. Hristos este ştiinţa şi elocven-
ţa evangheliei. Slujitorii Săi trebuie să prezinte continuu Cuvântul vieţii, 
dând nădejde celui căit, pace celui în necaz şi disperat, şi har, desăvârşire şi 
tărie celui credincios.” – The Voice in Speech and Song, pag. 337.

Iac 4:6-10
6 Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.” 7 Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi. 8 Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţaţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţaţi-vă inima, oameni cu inima împărţită! 9 Simţiţi-vă ticăloşia; tânguiţi-vă şi plângeţi! Râsul vostru să se prefacă în tânguire, şi bucuria voastră în întristare: 10 smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa. 
Luca 17:10
10 Tot aşa şi voi, după ce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: „Suntem nişte robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem.” 

1Cor 1:27-3127 Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari. 28 Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt; 29 pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. 30 Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare, 31 pentru ca, după cum este scris: „Cine se laudă să se laude în Domnul.” 
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Miercuri 11 decembrie

4.  CÂŞTIGÂND O PERSPECTIVĂ MAI ADÂNCĂ
a.  Ce ni se porunceşte să facem cu privire la starea noastră spiritu-

ală? Galateni 6:4; 2 Corinteni 13:5.

„Există riscul ca foarte mulţi să fie înşelaţi cu privire la starea lor spiri-
tuală. În Hristos, noi vom avea biruinţa. În El, avem un Model desăvârşit. 
În timp ce El a urât păcatul cu o ură desăvârşită, putea să plângă pentru 
păcătos. El avea natura divină, în timp ce avea umilinţa unui copil mic. 
Avea în caracterul Său ceva ce noi trebuie să avem în caracterele noastre, şi 
anume o perseverenţă neabătută pe calea datoriei, de la care nici o piedică 
şi nici o primejdie nu-L puteau abate, în timp ce inima Sa era atât de plină 
de milă încât suferinţele omenirii I-au atins inima cu cea mai gingaşă milă.” 
– This Day With God, pag. 279.

b.  Cum ne vede Dumnezeu în raport cu legea Sa şi cerinţele ei pen-
tru dreptate? Isaia 63:5, 8, 9; 1 Petru 1:18, 19; Romani 5:8-10.

„Legea lui Dumnezeu fusese călcată. Guvernarea divină fusese dezo-
norată iar dreptatea cerea ca pedeapsa nelegiuirii să fie plătită.

Ca să salveze omenirea de moartea veşnică, Fiul lui Dumnezeu S-a ofe-
rit să poarte pedeapsa neascultării. Numai prin umilirea Prinţului cerului 
dezonoarea putea fi îndepărtată, dreptatea putea fi satisfăcută, iar omul 
putea fi restaurat la ceea ce pierduse prin neascultare. Nu exista nici o altă 
cale. Ca un înger să vină pe acest pământ să treacă pe acolo pe unde a trecut 
Adam şi a căzut, nu ar fi fost suficient. Aceasta nu ar fi putut îndepărta nici 
măcar o pată de păcat, nici să-i aducă omului o oră de har.

Hristos, egal cu Dumnezeu, strălucirea slavei Tatălui şi ‚întipărirea fi-
inţei Lui’ (Evrei 1:3), Şi-a îmbrăcat divinitatea Sa cu umanitate, şi a venit pe 
acest pământ ca să sufere şi să moară pentru păcătoşi. Singurul Fiul născut 
al lui Dumnezeu S-a umilit, şi a devenit ascultător până la moarte, şi încă 
moarte de cruce. Purtând în sângele Său blestemul păcatului, El a pus feri-
cirea şi nemurirea la îndemâna tuturor...

Când înţelegem că suferinţa Sa era necesară pentru a ne asigura bu-
năstarea noastră veşnică, inimile noastre sunt atinse şi înmuiate.” – Selected 
Messages, vol. 1, pag. 308, 309.

Gal 6:44 Fiecare să-şi cerceteze fapta lui, şi atunci va avea cu ce să se laude numai în ce-l priveşte pe el, şi nu cu privire la alţii; 2Cor 13:55 Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă încercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi. 

Isa 63:55 Mă uitam împrejur, şi nu era nimeni să M-ajute, şi Mă îngrozeam, dar nu era cine să Mă sprijine; atunci braţul Meu Mi-a fost într-ajutor, şi urgia Mea M-a sprijinit! Isa 63:8-98 El a zis: „Negreşit, ei sunt poporul Meu, nişte copii care nu vor fi necredincioşi!” Şi astfel El S-a făcut Mântuitorul lor. 9 În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor, şi Îngerul care este înaintea feţei Lui i-a mântuit; El însuşi i-a răscumpărat, în dragostea şi îndurarea Lui, şi necurmat i-a sprijinit şi i-a purtat în zilele din vechime. 1Pet 1:18-1918 căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, 19 ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană. Rom 5:8-108 Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. 9 Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu. 10 Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui. 
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Joi 12 decembrie

5.  MÂNDRIA ÎN CONTRAST CU UMILINŢA
a.  Care sunt diferenţele dintre mândrie, umilinţă şi milă faţă de 

sine? Daniel 4:29-33; Iacov 4:13-16; Genesa 27:34.

„În iubirea de sine, în înălţarea de sine şi mândrie se află o mare slă-
biciune; dar în umilinţă există o mare putere... În despărţirea noastră de 
Dumnezeu, în mândria şi întunericul nostru, noi căutăm continuu să ne 
înălţăm, uitând că umilinţa minţii înseamnă putere.” – The Signs of the Times, 
21 octombrie 1897.

b.  De ce nu a reuşit poporul lui Dumnezeu să asculte de voinţa Sa 
în trecut? Numeri 13:30-14:4; 1 Samuel 17:4-11; 1 Regi 1-18. În loc 
de aceasta, cum ar trebui să ne purtăm?

„Zelul şi energia trebuie să crească; talentele care se ruginesc pentru 
că nu sunt folosite, trebuie puse la lucru. Glasul care spune: ‚Aşteaptă; nu 
permite să se pună poveri asupra ta’, este glasul iscoadelor fricoase. Ne lip-
sesc Calebii care să meargă înainte – căpeteniile din Israel care să vorbească 
cu îndrăzneală şi folosind cuvinte de încurajare în favoarea unei acţiuni 
imediate. Atunci când oamenii egoişti, iubitori de comoditate şi loviţi de 
panică se tem de uriaşii cei puternici şi de zidurile înalte şi cer cu zgomot 
retragerea, să se audă glasul Calebilor, chiar dacă laşii stau cu pietrele în 
mâini, gata să-i doboare pentru mărturia lor credincioasă.” – Testimonies, vol. 
5, pag. 383 engl. (cap.: „Susţinerea misiunilor în oraşe”).

Vineri 13 decembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Cu privire la ce trebuie să fie creştinul mereu atent?
2.  Cum ne putem dezvolta o perspectivă corectă?
3.  Merităm noi mântuirea?
4.  Care este atitudinea mea faţă de crucea lui Hristos?
5.  Ce uităm prea adesea cu privire la mândrie în comparaţie cu 

umilinţa?

Dan 4:29-3329 După douăsprezece luni, pe când se plimba pe acoperişul palatului împărătesc din Babilon, 30 împăratul a luat cuvântul şi a zis: „Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de şedere împărătească, prin puterea bogăţiei mele şi spre slava măreţiei mele?” 31 Nu se sfârşise încă vorba aceasta a împăratului, şi un glas s-a coborât din cer şi a zis: „Află, împărate Nebucadneţar, că ţi s-a luat împărăţia! 32 Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, şi vei locui la un loc cu fiarele câmpului, îţi vor da să mănânci iarbă ca la boi, şi vor trece peste tine şapte vremuri, până vei recunoaşte că Cel Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor şi că o dă cui vrea!” 33 Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadneţar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roua cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului şi unghiile, ca ghearele păsărilor. Iac 4:13-1613 Ascultaţi, acum, voi care ziceţi: „Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie şi vom câştiga!”, 14 şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un abur, care se arată puţintel, şi apoi piere. 15 Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceţi: „Dacă va vrea Domnul, vom trăi şi vom face cutare sau cutare lucru.” 16 Pe când acum vă făliţi cu lăudăroşiile voastre! Orice laudă de felul acesta este rea. Gen 27:3434 Când a auzit Esau cuvintele tatălui său, a scos mari ţipete, pline de amărăciune, şi a zis tatălui său: „Binecuvântă-mă şi pe mine, tată!” 

Num 13:30-3330 Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis: „Haidem să ne suim şi să punem mâna pe ţară, căci vom fi biruitori!” 31 Dar bărbaţii care fuseseră împreună cu el au zis: „Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi.” 32 Şi au înnegrit înaintea copiilor lui Israel ţara pe care o iscodiseră. Ei au zis: „Ţara pe care am străbătut-o, ca s-o iscodim, este o ţară care mănâncă pe locuitorii ei; toţi aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. 33 Apoi am mai văzut în ea pe uriaşi, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriaşilor: înaintea noastră, şi faţă de ei parcă eram nişte lăcuste.” Num 14:1-41 Toată adunarea a ridicat glasul şi a început să ţipe. Şi poporul a plâns în noaptea aceea. 2 Toţi copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise şi Aaron, şi toată adunarea le-a zis: „De ce n-om fi murit noi în ţara Egiptului sau de ce n-om fi murit în pustiul acesta? 3 Pentru ce ne duce Domnul în ţara aceasta, în care vom cădea ucişi de sabie, iar nevestele noastre şi copilaşii noştri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt?” 4 Şi au zis unul altuia: „Să ne alegem o căpetenie şi să ne întoarcem în Egipt.” 1Sam 17:4-114 Atunci a ieşit un om din tabăra filistenilor şi a înaintat între cele două oştiri. El se numea Goliat, era din Gat şi avea o înălţime de şase coţi şi o palmă. 5 Pe cap avea un coif de aramă şi purta nişte zale de solzi, în greutate de cinci mii de sicli de aramă. 6 Avea nişte turetci de aramă peste fluierele picioarelor şi o pavăză de aramă între umeri. 7 Coada suliţei lui era ca un sul de ţesut, şi fierul suliţei cântărea şase sute de sicli de fier. Cel ce-i purta scutul mergea înaintea lui. 8 Filisteanul s-a oprit; şi, vorbind oştilor lui Israel aşezate în şiruri de bătaie, le-a strigat: „Pentru ce ieşiţi să vă aşezaţi în şiruri de bătaie? Nu sunt eu filistean şi nu sunteţi voi slujitorii lui Saul? Alegeţi un om care să se coboare împotriva mea! 9 Dacă va putea să se bată cu mine şi să mă omoare, noi vom fi robii voştri; dar dacă-l voi birui şi-l voi omorî eu, voi ne veţi fi robi nouă şi ne veţi sluji.” 10 Filisteanul a mai zis: „Arunc astăzi o ocară asupra oştirii lui Israel! Daţi-mi un om ca să mă lupt cu el.” 11 Saul şi tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filisteanului şi s-au înspăimântat şi au fost cuprinşi de o mare frică. 

1Imp 19:1-181 Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie şi cum ucisese cu sabia pe toţi prorocii. 2 Izabela a trimis un sol la Ilie, să-i spună: „Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viaţa ta ce ai făcut tu cu viaţa fiecăruia din ei.” 3 Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat şi a plecat, ca să-şi scape viaţa. A ajuns la Beer-Şeba, care ţine de Iuda, şi şi-a lăsat slujitorul acolo. 4 El s-a dus în pustiu unde, după un drum de o zi, a şezut sub un ienupăr şi dorea să moară, zicând: „Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinţii mei.” 5 S-a culcat şi a adormit sub un ienupăr. Şi iată, l-a atins un înger şi i-a zis: „Scoală-te şi mănâncă.” 6 El s-a uitat, şi la căpătâiul lui era o turtă coaptă pe nişte pietre încălzite şi un ulcior cu apă. A mâncat şi a băut, apoi s-a culcat din nou. 7 Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins şi a zis: „Scoală-te şi mănâncă, fiindcă drumul pe care-l ai de făcut este prea lung pentru tine.” 8 El s-a sculat, a mâncat şi a băut; şi, cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. 9 Şi acolo, Ilie a intrat într-o peşteră şi a rămas în ea peste noapte. Şi cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Ce faci tu aici, Ilie?” 10 El a răspuns: „Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oştirilor; căci copiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au sfărâmat altarele Tale şi au ucis cu sabia pe prorocii Tăi; am rămas numai eu singur, şi caută să-mi ia viaţa!” 11 Domnul i-a zis: „Ieşi şi stai pe munte înaintea Domnului!” Şi iată că Domnul a trecut pe lângă peşteră. Şi înaintea Domnului a trecut un vânt tare şi puternic, care despica munţii şi sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Şi după vânt, a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. 12 Şi după cutremurul de pământ, a venit un foc: Domnul nu era în focul acela. Şi după foc, a venit un susur blând şi subţire. 13 Când l-a auzit Ilie, şi-a acoperit faţa cu mantaua, a ieşit şi a stat la gura peşterii. Şi un glas i-a vorbit, zicând: „Ce faci tu aici, Ilie?” 14 El a răspuns: „Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oştirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au sfărâmat altarele Tale şi au ucis cu sabia pe prorocii Tăi; am rămas numai eu singur, şi caută să-mi ia viaţa.” 15 Domnul i-a zis: „Du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustiu până la Damasc; şi când vei ajunge, să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei. 16 Să ungi şi pe Iehu, fiul lui Nimşi, ca împărat al lui Israel; şi să ungi pe Elisei, fiul lui Şafat, din Abel-Mehola, ca proroc în locul tău. 17 Şi se va întâmpla că, pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorî Iehu; şi pe cel ce va scăpa de sabia lui Iehu îl va omorî Elisei. 18 Dar voi lăsa în Israel şapte mii de bărbaţi, şi anume pe toţi cei ce nu şi-au plecat genunchii înaintea lui Baal şi a căror gură nu l-au sărutat.” 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 201362

  Lecţia 12 Sabat, 21 decembrie 2013

Trăind pentru Isus
„Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumne-

zeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinăto-
rii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, 
nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor 
moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi 
fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele 
Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.” (1 Co-
rinteni 6:9-11).

„Consacrarea, evlavia şi sfinţenia întregii fiinţe vin prin Isus Hris-
tos, neprihănirea noastră. Dragostea de Dumnezeu trebuie cultivată în 
mod constant. Cât de tare strigă inima mea către Dumnezeul cel viu 
ca să primesc gândul lui Isus Hristos! Vreau să uit de eu.” – That I May 
Know Him, pag. 55.

Recomandare pentru studiu: Calea către Hristos, pag. 105-113 engl. (cap. 12).

Duminică 15 decembrie

1.  SCHIMBARE PRIN HRISTOS
a.  Ce schimbare are loc în viaţa noastră când Îl primim pe Isus 

Hristos? Ioan 14:23; 1 Ioan 2:3-6; 4:15-21.

„Dacă suntem ai lui Hristos, atunci cugetele noastre vor fi pline de El şi 
cele mai plăcute sentimente se vor îndrepta spre El. Tot ce avem şi suntem 
sunt consacrate Lui.” – Calea către Hristos, pag. 58 engl. (cap. 7).

„Atunci când Hristos locuieşte în inimă, întreaga fiinţă este schimbată. 
Spiritul lui Hristos, dragostea Sa, înmoaie inima, supune sufletul şi înalţă 
gândurile şi dorinţele către Dumnezeu şi cer.” – Idem., pag. 73 engl. (cap. 8).

„Acest lucru să fie lămurit pentru toţi: Dacă Îl primim pe Hristos ca 
Răscumpărător, trebuie să-L primim drept Conducător. Nu putem avea 
siguranţă şi încredere deplină în Hristos ca Mântuitor personal, dacă nu-L 
recunoaştem ca Rege al nostru şi nu ascultăm de poruncile Sale. În felul 
acesta, noi ne dovedim credincioşia faţă de Dumnezeu. Atunci avem ade-
vărata strălucire a credinţei noastre, pentru că este o credinţă care lucrează. 
Ea lucrează prin dragoste.” – Faith and Works, pag. 16.

Ioan 14:2323 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el. 1Ioan 2:3-63 Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui. 4 Cine zice: „Îl cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el. 5 Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în El. 6 Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus. 1Ioan 4:15-2115 Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, şi el în Dumnezeu. 16 Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste; şi cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el. 17 Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta; astfel se face că dragostea este desăvârşită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecăţii. 18 În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme n-a ajuns desăvârşit în dragoste. 19 Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi. 20 Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu”, şi urăşte pe fratele său, este un mincinos; căci, cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? 21 Şi aceasta este porunca pe care o avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu iubeşte şi pe fratele său. 
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Luni 16 decembrie

2.  CE ESTE IMPORTANT
a.  Descrieţi felul în care lucrarea minunată de transformare prin 

Hristos implică o bătălie continuă. Efeseni 6:12, 13; 1 Petru 5:6-10.

„Două puteri se luptă serios pentru biruinţă în fiecare suflet. Necredin-
ţa înaintează, cu forţele ei conduse de Satan, ca să ne despartă de Izvorul 
tăriei noastre. Credinţa înaintează cu forţele ei conduse de Hristos, autorul 
şi desăvârşitorul credinţei noastre. Ceas de ceas, înaintea întregului uni-
vers ceresc, conflictul merge înainte. Este o bătălie umăr la umăr iar marea 
întrebare este: Cine va obţine supremaţia? Răspunsul la această întrebare 
trebuie hotărât de fiecare în parte. Toţi trebuie să ia parte la acest război, 
luptând fie de o parte, fie de cealaltă. Nimeni nu este scutit de această lup-
tă.” – Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, pag. 328 engl.

„Dacă ochii noştri ar putea fi deschişi ca să vadă agenţii buni şi răi la 
lucru, atunci nu ar mai exista flecăreală, nici mândria, nici glume sau ze-
flemea. Dacă toţi s-ar îmbrăca cu toată armătura lui Dumnezeu şi ar purta 
bărbăteşte bătăliile Domnului, s-ar câştiga biruinţe care ar face împărăţia 
întunericului să tremure.” – Testimonies, vol. 6, pag. 41 engl. (cap.: „Adunările în 
tabără”).

„Încercarea vine la toţi. Nu sunt decât două tabere. În care dintre ele te 
afli?” – Idem., vol. 8, pag. 120 (cap.: „Uitarea”).

b.  Care este cel mai costisitor lucru din lume? Cum este descoperi-
tă măreţia lui? Romani 6:23 (p.p.); Evrei 9:27.

„Nu putem înţelege că cel mai costisitor lucru din lume este păcatul? 
El are preţul pierderii purităţii conştiinţei, preţul pierderii favorii lui Dum-
nezeu şi al despărţirii sufletului de El şi, în cele din urmă, al pierderii ceru-
lui… Ce scenă va fi aceea când se va ţine judecata, iar cărţile vor fi deschise 
spre mântuirea sau pierderea sufletelor! Prin hotărârea infailibilă a Aceluia 
care a trăit ca om, a iubit omenirea, Şi-a dat viaţa pentru omenire, se va da 
răsplata drepţilor credincioşi şi pedeapsa celor necredincioşi şi nedrepţi.

Lucrarea mântuirii noastre este între Dumnezeu şi propriile noastre 
suflete. Deşi toate popoarele vor trece înaintea Sa ca să fie judecate, El va 
examina cazul fiecărei persoane atât de îndeaproape şi amănunţit ca şi cum 
nu ar mai fi nici un alt om pe pământ.” – In Heavenly Places, pag. 360.

Efe 6:12-1312 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. 13 De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. 1Pet 5:6-106 Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe. 7 Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. 8 Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. 9 Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi. 10 Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi. 

Rom 6:2323 Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. Evr 9:2727 Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, 
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Marţi 17 decembrie

3.  CREDINŢA ACTIVĂ
a.  Descrieţi tăria credinţei necesare pentru mântuire. Luca 10:27.

„Tot ceea ce este mai puţin decât o slujire activă şi sârguincioasă pentru 
Domnul este o tăgăduire a mărturisirii noastre de credinţă. Numai creştinismul 
care este dat pe faţă printr-o lucrare sârguincioasă şi practică va face impresie 
asupra celor care sunt morţi în neascultare şi păcat. Creştinii care se roagă, care 
sunt umili şi credincioşi, care arată prin fapte că dorinţa lor cea mai mare este 
de a face cunoscut adevărul mântuitor, care trebuie să-i pună la încercare pe 
toţi oamenii, vor aduna o bogată recoltă de suflete pentru Domnul…

Noi facem o lucrare în această lume, dar nu dăm pe faţă destul zel şi 
destulă activitate. Dacă am fi mai zeloşi, oamenii ar fi convinşi de adevărul 
soliei noastre…  S-ar putea ca noi să îndeplinim toate actele exterioare ale 
slujirii, şi, cu toate acestea, să fim tot pe atât de lipsiţi de influenţa învi-
orătoare a Duhului Sfânt, după cum munţii din Ghilboa erau lipsite de 
rouă şi de ploaie. Toţi avem nevoie de o reînviorare spirituală; şi avem, de 
asemenea, nevoie de razele strălucitoare ale Soarelui neprihănirii, care să 
îmblânzească şi să supună inimile noastre… Principiile Bibliei trebuie să fie 
propovăduite şi apoi să fie susţinute de o sfântă trăire a lor.”  - Testimonies, 
vol. 6, pag. 417, 418 engl. (cap.: „Biserica şi corpul predicatorilor”).

b.  Prin ce ilustrare vie prezintă Isus schimbarea drastică pe care 
doreşte să o vadă în noi? Ioan 3:5-7.

„Trebuie să se renunţe la căile cele vechi, la tendinţele ereditare şi la 
vechile obiceiuri; pentru că harul nu se moşteneşte. A fi născut din nou 
înseamnă a avea noi motive, noi gusturi, noi înclinaţii. Cei care sunt născuţi 
la o nouă viaţă prin Duhul Sfânt au devenit părtaşi de natură divină şi în 
toate obiceiurile şi practicile lor ei vor dovedi relaţia lor cu Isus.” – The Revi-
ew and Herald, 12 aprilie 1892.

„Cei care îşi doresc ceva nou să caute acea înnoire a vieţii care este 
urmarea naşterii din nou. Să-şi cureţe sufletele prin ascultare de adevăr şi 
să acţioneze în armonie cu instrucţiunea dată de Hristos învăţătorului legii 
care a întrebat ce trebuie să facă pentru a moşteni viaţa veşnică:

‚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.’ ‚Fă aşa şi vei avea viaţa veşnică.’ (Luca 10:27, 28). Toţi cei care îşi 
vor modela viaţa în conformitate cu cerinţele cuvântului lui Dumnezeu vor 
moşteni viaţa veşnică.” – Notebook Leaflets, vol. 2, pag. 164.

Luca 10:27
27 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.” 

Ioan 3:5-75 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. 6 Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh. 7 Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou.” 
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Miercuri 18 decembrie

4.  TOTUL VINE DE LA DUMNEZEU
a.  Ce ar trebui să nu uităm niciodată? 1 Cronici 29:14.

„Fiecare membru al familiei omeneşti este cu totul în mâinile lui Hris-
tos şi tot ce posedăm în această viaţă– fie că e vorba de darul banilor, al 
caselor, pământurilor, al puterilor de judecată, al tăriei fizice sau talanţilor 
intelectuali – precum şi binecuvântările vieţii viitoare, ne sunt încredinţate 
ca tezaur al lui Dumnezeu care trebuie cheltuit pentru binele omului. Fie-
care dar este imprimat cu crucea şi poartă chipul şi inscripţia lui Isus Hris-
tos. Toate lucrurile vin de la Dumnezeu. De la cele mai mici daruri până la 
cele mai mari binecuvântări, toate curg prin acelaşi Canal unic – un mijloc 
supraomenesc stropit cu sângele care are o valoare ce nu poate fi estimată 
căci în Fiul se afla viaţa lui Dumnezeu…

Nu avem nimic, nu putem oferi nimic valoros în muncă, în credinţă pe 
care să nu-l fi primit mai întâi de la Dumnezeu şi asupra căruia El să nu-
Şi poată aşeza mâna şi să spună: Ele sunt ale mele – daruri, binecuvântări 
şi înzestrări încredinţate ţie, nu ca să te îmbogăţeşti tu, ci ca să le foloseşti 
înţelept pentru binele lumii.” – Faith and Works, pag. 22.

b.  Cum ar trebui ca această realitate să ne influenţeze atitudinile? 
Romani 2:1-4; 1 Corinteni 6:9-11.

„Nu poţi avea nici un gând fără Hristos. Nu poţi avea nici o înclinaţie 
de a veni la El dacă mai întâi El nu a pus în mişcare influenţe şi nu ţi-a im-
presionat mintea cu Duhul Său…

Atunci să nu spunem niciodată că noi putem să ne pocăim singuri, ca 
mai apoi Hristos să ne ierte. Nu, deloc. Favoarea lui Dumnezeu este cea 
care iartă. Favoarea lui Dumnezeu este cea care ne conduce prin puterea Sa 
la pocăinţă. De aceea, totul este de la Isus Hristos, totul este de la El, iar tu 
nu doreşti decât să dai înapoi slavă lui Dumnezeu. De ce nu răspunzi mai 
mult atunci când vă întâlniţi? De ce nu ai influenţa înviorătoare a Duhului 
lui Dumnezeu atunci când dragostea lui Isus şi mântuirea Sa îţi sunt pre-
zentate? Aceasta este pentru că nu vezi că Isus este primul, ultimul şi cel 
mai bun, Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul, chiar Autorul şi Desăvârşi-
torul credinţei noastre.” – Idem., pag. 73.

1Cro 29:1414 Căci ce sunt eu şi ce este poporul meu, ca să putem să-Ţi aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la Tine şi din mâna Ta primim ce-Ţi aducem. 

Rom 2:1-41 Aşadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi; căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri. 2 Ştim, în adevăr, că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârşesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. 3 Şi crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârşesc astfel de lucruri, şi pe care le faci şi tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? 4 Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? 1Cor 6:9-119 Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, 10 nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. 11 Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru. 
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Joi 19 decembrie

5.  CĂLCÂND PE URMELE ÎNVĂŢĂTORULUI NOSTRU
a.  Explicaţi ce este crucea în viaţa noastră zilnică. Efeseni 2:11-18; 

Matei 16:24, 25.

„Nu priviţi la o vreme viitoare mai convenabilă când crucea de purtat 
să fie mai uşoară, când înclinaţiile inimii fireşti să fie supuse printr-un efort 
mai mic. ‚Astăzi’, spune Spiritul lui Dumnezeu, ‚dacă auziţi glasul Său nu 
vă împietriţi inima.’ Astăzi mergeţi la lucru, dacă nu, veţi întârzia cu o zi.”- 
The Review and Herald, 2 noiembrie 1886.

b.  Nu putem să ne câştigăm mântuirea – ea se obţine numai prin 
meritele lui Hristos. Totuşi, ce suntem îndemnaţi să facem? Fili-
peni 2:12, 13.

„Nu ne-a fost dat nouă, muritorilor slabi şi plăpânzi, să aducem la în-
deplinire propria noastră mântuire în noi. Hristos este acela care lucrează 
în voi. Şi acesta este privilegiul fiecărui fiu şi fiecărei fiice a lui Adam. Dar 
noi trebuie să lucrăm. Nu trebuie să fim leneşi. Suntem aşezaţi în această 
lume ca să lucrăm. Nu suntem aşezaţi aici ca să ne încrucişăm braţele.” – 
Astăzi cu Dumnezeu, pag. 72 engl.

„Nu vă puteţi bucura de binecuvântarea [lui Dumnezeu] fără să ac-
ţionaţi la rândul vostru. Mântuirea este un dar oferit vouă fără plată; cu 
nici o altă condiţie nu-l puteţi obţine, decât ca pe un dar fără plată. Însă 
cooperarea din partea voastră este esenţială pentru mântuirea voastră… 
Noi lucrăm zilnic la destinul nostru. Avem de câştigat o coroană a vieţii 
veşnice, şi un iad de evitat.” – The Review and Herald, 25 august 1891.

Vineri 20 decembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  Explicaţi ce schimbare are loc atunci când Îl primim pe Hristos ca 

Domn în viaţa noastră.
2.  Care este cel mai costisitor lucru din lume? De ce?
3.  Descrieţi roadele adevăratei pocăinţe şi convertiri.
4.  Explicaţi cât de cuprinzător este adevărul fundamental că Dumne-

zeu este totul în tot.
5.  Ce putem sau nu putem face în privinţa mântuirii noastre?

Efe 2:11-1811 De aceea, voi, care altădată eraţi Neamuri din naştere, numiţi netăiaţi împrejur de către aceia care se cheamă tăiaţi împrejur, şi care sunt tăiaţi împrejur în trup de mâna omului: 12 aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume. 13 Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos. 14 Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea, 15 şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om nou, făcând astfel pace; 16 şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia. 17 El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape. 18 Căci, prin El, şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh. Mat 16:24-2524 Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. 25 Pentru că oricine va vrea să-şi scape viaţa o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga. 

Fil 2:12-1312 Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. 13 Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea. 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2013 67

  Lecţia 13 Sabat, 28 decembrie 2013

Umblând cu Isus
„Astfel, dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să 

şi umblaţi în El, fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credin-
ţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţu-
miri către Dumnezeu.” (Coloseni 2:6, 7).

„Lumea are nevoie acum de ceea ce avea nevoie acum 1900 de ani 
– de descoperirea lui Hristos. Se cere o mare lucrare de reformă. Şi 
numai prin harul lui Hristos se poate realiza lucrarea de restaurare 
fizică, mentală şi spirituală.” – Divina vindecare, pag. 143 engl. (cap.: „Dând 
învăţătură şi predicând”).

Recomandare pentru studiu: Calea către Hristos, pag. 115-126 engl. (cap. 13).

Duminică 22 decembrie

1.  DUMNEZEU NE CHEAMĂ
a.  Descrieţi dorinţa lui Dumnezeu pentru noi în lucrarea Sa de re-

staurare. Luca 15:4.

„Dumnezeu doreşte ca numele Său să fie onorat înaintea universului 
ceresc. Întregul pământ trebuie să dea pe faţă slava Sa nemărginită. El 
adună de pe acest pământ un popor pentru Sine. Voinţa Sa este legea 
universului. El cere de la fiecare fiinţă omenească să coopereze cu El. Însă 
El nu forţează pe nimeni. El a aşezat destinul omului în mâinile Sale, spu-
nându-i că binele lui viitor depinde de alegerea lui. Pentru a fi mântuit 
trebuie să coopereze cu Dumnezeu în lucrarea lui de restaurare.” – Manu-
script Releases, vol. 18, pag. 271.

„Cea mai puternică dovadă a căderii omului dintr-o stare mai înaltă, 
este faptul că revenirea lui costă atât de mult. Calea de întoarcere poate fi 
atinsă numai prin luptă grea, pas cu pas, ceas de ceas. Printr-o acţiune de 
moment a voinţei, omul poate să se aşeze sub puterea celui rău; dar se cere 
mai mult decât o acţiune de moment a voinţei pentru sfărâmarea acestor 
ferecături şi atingerea unei vieţi mai înalte, mai sfinte. Planul poate fi întoc-
mit, lucrarea poate începe; însă realizarea lui va cere osteneală, timp, stă-
ruinţă, răbdare şi sacrificiu.” – Testimonies, vol. 8, pag. 313 engl. (cap.: „Importanţa 
căutării adevăratei cunoştinţe”).

Luca 15:4
4 „Care om dintre voi, dacă are o sută de oi, şi pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte nouăzeci şi nouă pe izlaz şi se duce după cea pierdută până când o găseşte? 
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Luni 23 decembrie

2.  UN ANGAJAMENT PENTRU SLUJIRE
a.  La ce experienţă invită Domnul pe poporul Său astăzi? Iov 22:21, 

22; 1 Petru 1:21-25.

„Cunoaşterea de Dumnezeu este temelia adevăratei educaţii şi a ade-
văratei slujiri. Aceasta este singura apărare reală împotriva ispitei. Numai 
ea ne poate face asemenea lui Dumnezeu în caracter.

Aceasta este cunoaşterea de care au nevoie toţi aceia care lucrează pen-
tru ridicarea semenilor lor. Transformarea caracterului, puritatea vieţii, efi-
cienţa slujirii, îmbrăţişarea principiilor corecte, toate depind de o cunoaş-
tere corectă a lui Dumnezeu. Această cunoaştere este pregătirea esenţială 
atât pentru viaţa aceasta, cât şi pentru viaţa viitoare.” – Divina vindecare, pag. 
409 engl. (cap.: „O adevărată cunoaştere a lui Dumnezeu”).

„Prin practicarea principiilor dragostei pe care Hristos a făcut-o de cunos-
cut prin precept şi exemplu, experienţa tuturor celor care Îl urmează va fi ase-
menea experienţei lui Hristos.” – The Review and Herald, 15 ianuarie 1895.

b.  Ce ar trebui să învăţăm din angajamentul şi hotărârea puternică 
a ucenicilor de a-L urma pe Isus? Ioan 11:16; 13:37; 1 Tesaloni-
ceni 5:23.

„Sufletul care trăieşte prin credinţă în Hristos nu doreşte un dar mai bun 
şi mai mare decât să cunoască şi să împlinească voinţa lui Dumnezeu.” – Tes-
timonies, vol. 5, pag. 644 engl. (cap.: „Idei greşite cu privire la mărturisire”).

„Creştinii sunt îndemnaţi să-şi aducă trupurile ‚ca o jertfă vie, sfântă, 
plăcută lui Dumnezeu’ (Romani 12:1). Pentru a face aceasta, toate puteri-
le lor trebuie păstrate în cea mai bună condiţie posibilă. Orice obicei care 
slăbeşte puterea fizică sau mentală îl face incapabil de a sluji Creatorului 
său.” – A New Life, pag. 18.

„Atârnând pe cruce, Hristos era evanghelia… Aceasta este solia noas-
tră, argumentul nostru, doctrina noastră, avertismentul nostru faţă de cel 
nepocăit, încurajarea noastră pentru cei în necaz, speranţa fiecărui credin-
cios. Dacă putem trezi în mintea oamenilor un interes care să-i facă să-şi 
îndrepte privirea spre Hristos, putem să ne dăm la o parte şi să le spunem 
doar să continue să-şi fixeze privirea asupra Mielului lui Dumnezeu… Cel 
a cărui privire este fixată asupra lui Isus va părăsi totul. Va muri faţă de eu. 
Va crede în tot Cuvântul lui Dumnezeu, care este atât de măreţ şi minunat 
înălţat în Hristos.” – Comentarii biblice, vol. 6, pag. 113 engl.

Iov 22:21-2221 Împrieteneşte-te dar cu Dumnezeu şi vei avea pace; te vei bucura astfel iarăşi de fericire. 22 Primeşte învăţătură din gura Lui şi pune-ţi la inimă cuvintele Lui. 1Pet 1:21-2521 care prin El sunteţi credincioşi în Dumnezeu care L-a înviat din morţi şi I-a dat slavă, pentru ca credinţa şi nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. 22 Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-aţi curăţat sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima; 23 fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac. 24 Căci orice făptură este ca iarba, şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă, şi floarea cade jos, 25 dar Cuvântul Domnului rămâne în veac. Şi acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. 

Ioan 11:1616 Atunci Toma, zis Geamăn, a zis celorlalţi ucenici: „Haidem să mergem şi noi să murim cu El!” Ioan 13:3737 „Doamne”, I-a zis Petru, „de ce nu pot veni după Tine acum? Eu îmi voi da viaţa pentru Tine.” 1Tes 5:2323 Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos. 
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Marţi 24 decembrie

3.  O RELAŢIE PERSONALĂ
a.  Descrieţi relaţia pe care Domnul doreşte să o aibă cu copiii Săi, 

chiar şi în mijlocul necazurilor şi al provocărilor vieţii. Luca 
15:22-24; Ioan 17:3, 16-20.

„Dacă îţi mărturiseşti păcatele, crede că ele sunt iertate, pentru că fă-
găduinţa este sigură. ‚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). 
Atunci de ce să-L dezonorezi pe Dumnezeu îndoindu-te de iubirea lui ier-
tătoare? După ce ţi-ai mărturisit păcatele, crede că cuvântul Lui Dumnezeu 
nu dă greş, ci că El este credincios în ceea ce a făgăduit. Este la fel de mult 
datoria ta să crezi că Dumnezeu va împlini cuvântul Său şi va ierta păcatele 
tale, după cum eşti dator să îţi mărturiseşti păcatele. Trebuie să-ţi exerciţi 
credinţa în Dumnezeu ca într-Unul care va face exact aşa cum a spus că va 
face – va ierta toate păcatele tale.” – In Heavenly Places, pag. 126.

„Dacă ne predăm cu totul [lui Hristos], părăsim viaţa noastră de păcat, 
patimă şi mândrie, şi ne prindem de Hristos şi de meritele Sale, El va împli-
ni faţă de noi tot ceea ce a făgăduit. El a spus că va da cu mână largă tuturor 
celor care Îi cer. Nu putem crede aceasta? Eu L-am pus la probă în această 
privinţă şi ştiu că este credincios ca să împlinească toate făgăduinţele Sale.” 
– The Signs of the Times, 29 septembrie 1887.

b.  Ce influenţă va avea crucea de la Calvar în relaţia noastră cu 
Dumnezeu? Ioan 12:32.

„Crucea Calvarului pune la probă şi, în cele din urmă, va învinge orice 
putere de pe pământ sau din iad. În cruce se concentrează toată forţa, şi 
din ea iese toată forţa. Ea este marele centru de atracţie; căci pe ea Hristos 
Şi-a dat viaţa pentru omenire. Aceasta jertfă a fost adusă ca să-l readucă 
pe om la desăvârşirea originală. Chiar mai mult, ea a fost adusă ca să-i dea 
posibilitatea transformării depline a caracterului pentru a deveni mai mult 
decât biruitor…

Dacă crucea nu găseşte o influenţă care să fie în favoarea ei, atunci ea 
creează o influenţă. De la o generaţie la alta, adevărul pentru acest timp 
este descoperit ca adevăr prezent. Hristos pe cruce este mijlocul prin care 
mila şi adevărul s-au întâlnit, iar dreptatea şi pacea s-au sărutat. Acesta este 
mijlocul care mişcă lumea.” – Comentarii biblice, vol. 6, pag. 1113.

Luca 15:22-2422 Dar tatăl a zis robilor săi: „Aduceţi repede haina cea mai bună şi îmbrăcaţi-l cu ea; puneţi-i un inel în deget şi încălţăminte în picioare. 23 Aduceţi viţelul cel îngrăşat şi tăiaţi-l. Să mâncăm şi să ne înveselim; 24 căci acest fiu al meu era mort, şi a înviat; era pierdut, şi a fost găsit.” Şi au început să se înveselească. Ioan 17:33 Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Ioan 17:16-2016 Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume. 17 Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. 18 Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume. 19 Şi Eu însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr. 20 Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. 

Ioan 12:3232 Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.” – 
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Miercuri 25 decembrie

4.  PROBLEME ŞI ÎNCERCĂRI
a. Atunci când trecem prin încercări şi greutăţi şi ne simţim singuri 

şi fără nădejde, ce putem să ne amintim? Matei 11:28; Psalmii 
36:9, 10.

„Cuvintele lui Hristos, atât de mângâietoare şi înviorătoare pentru 
cei care le ascultă, sunt pentru noi astăzi. După cum păstorul credincios 
îşi cunoaşte oile şi se îngrijeşte de ele, la fel Hristos Se îngrijeşte de copiii 
Săi. El cunoaşte încercările şi greutăţile prin care trece fiecare. ‚El Îşi va 
paşte turma ca un păstor,’ declară Isaia, ‚va lua mieii în braţe, îi va duce la 
sânul Lui.’ (40:11). Hristos Îşi cunoaşte oile îndeaproape; cele care suferă 
şi sunt neajutorare sunt obiectul grijii Sale speciale. El Şi-a dat viaţa pen-
tru ele şi ştie de ce anume au nevoie mai mult decât oricine.” – The Review 
and Herald, 18 mai 1897.

„Isus nu te-a lăsat ca să fii surprins şi uimit de încercările şi greutăţile 
cu care te confrunţi. Ţi-a spus totul despre ele, şi ţi-a mai spus că nu tre-
buie să fii doborât sau apăsat când vin încercările. Trebuie să priveşti la 
Isus, Mântuitorul tău, şi să fii vesel şi să te bucuri… Avem un Mântuitor 
viu, care ne-a iubit atât de mult încât a murit pentru noi, ca prin El să 
putem avea nădejde, putere şi curaj, şi un loc cu El pe tronul Său.” – The 
Upward Look, pag. 211.

„Satan sugerează că eşti neajutorat şi că nu te poţi ajuta. Este adevărat; 
eşti neajutorat. Dar înalţă-L pe Isus înaintea lui: ‚Am un Mântuitor înviat. 
Mă încred în El şi El nu va permite ca eu să fiu în încurcătură. În numele 
Lui, eu obţin biruinţa. El este neprihănirea mea şi coroana mea de bucurie.’ 
Nici unul de aici să nu simtă cum că ar fi fără speranţă cazul lui, pentru 
că nu este. Poate că vezi că eşti păcătos şi pângărit, dar tocmai din această 
cauză ai nevoie de un Mântuitor.” – Faith and Works, pag. 37.

b. Ce trebuie să caracterizeze experienţa noastră? Psalmii 16:11; 
Efeseni 5:18; Coloseni 2:6, 7.

„Serafimii din jurul tronului [lui Iehova din Sfânta Sfintelor] sunt atât 
de plini de o teamă reverenţioasă când privesc la slava lui Dumnezeu că 
nici măcar pentru o clipă nu privesc la ei înşişi cu admiraţie… Ei sunt 
pe deplin mulţumiţi să aducă slavă lui Dumnezeu; stând în prezenţa Sa, 
având aprobarea Sa, ei nu-şi doresc nimic mai mult.” – Harul uimitor al lui 
Dumnezeu, pag. 72 engl.

Mat 11:2828 Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Ps 36:9-109 Căci la Tine este izvorul vieţii; prin lumina Ta vedem lumina. 10 Întinde-Ţi şi mai departe bunătatea peste cei ce Te cunosc, şi dreptatea peste cei cu inima neprihănită! 

Ps 16:1111 Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta. Efe 5:1818 Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. Col 2:6-76 Astfel, dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El, 7 fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu. 
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Joi 26 decembrie

5.  SLUJIREA CARE ÎL ARE ÎN CENTRU PE ISUS
a.  Cum se dă pe faţă o adevărată umblare creştină? 1 Ioan 2:6; 4:19.

„Pentru Hristos este importantă ascultarea poporului Său de poruncile 
lui Dumnezeu. Ei trebuie să le cunoască în mod inteligent şi să le aducă în 
viaţa lor zilnică. Omul nu poate ţine poruncile lui Dumnezeu, decât când 
el este în Hristos şi Hristos în el. Şi el nu poate fi în Hristos dacă nesocoteş-
te pe cea mai mică dintre poruncile Sale deşi are lumina cu privire la ele. 
Printr-o ascultare fermă şi de bună voie de cuvântul Său, ei dau pe faţă 
dragostea lor faţă de Trimisul lui Dumnezeu…

În toate nevoile şi problemele lor, ei vor avea un ajutor în Isus Hristos.” 
– This Day With God, pag. 142.

b.  În cele din urmă, destinul vieţii noastre este hotărât de fiecare 
decizie dreaptă sau greşită pe care o luăm. Ce apel ni se face fie-
căruia dintre noi? Deuteronomul 30:19; 1 Petru 1:13-16; Efeseni 
4:1. De ce? Apocalipsa 5:12.

„Atunci când cercetăm Scripturile, înaintea noastră trebuie să fie me-
reu un mare adevăr central – Hristos şi El răstignit… Numai în lumina 
crucii putem să vedem caracterul înălţat al legii lui Dumnezeu. Sufletul 
paralizat de păcat poate primi viaţa numai prin lucrarea realizată la cruce 
de către Autorul mântuirii noastre.” – That I May Know Him, pag. 208.

Vineri 27 decembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.  `Care este dorinţa lui Dumnezeu în ceea ce-i priveşte pe copiii Săi?
2.  Explicaţi ce înseamnă a avea o relaţie corectă cu Dumnezeu.
3.  Cât de mult este implicat Dumnezeu în restaurarea noastră?
4.  Când avem de a face cu greutăţi, ce ar trebui să ne amintim?
5.  Ce mare adevăr central ne conduce la curăţia inimii şi a vieţii?

1Ioan 2:66 Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus. 1Ioan 4:1919 Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi. 

Deut 30:1919 Iau azi cerul şi pământul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta, 1Pet 1:13-1613 De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji şi puneţi-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos. 14 Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, când eraţi în neştiinţă. 15 Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. 16 Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”. Efe 4:11 Vă sfătuiesc, dar, eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, Apoc 5:1212 Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!” 



Sugestii pentru ora de studiu din Sabat, după amiaza
Sfaturi pentru servicii creştine

   5  - Chemarea lui Dumnezeu la lucru, pag. 5 - 10
 12  -  Combinarea eforturilor creştine, pag. 11 - 18
  19  - Însărcinarea divină, pag. 18 - 24
 26  - Chemarea către tineret, pag. 25 - 29

   2  - Stări în poporul lui Dumnezeu, pag. 30 - 37
   9  - Întârzierea este fatală, pag. 37 - 43
 16  - Lucrătorul creştin şi stările din lume, pag. 44 - 51
 23  - Biserica - un centru de formare, pag. 52 - 57
 30  - Elevii să facă lucrare misionară..., pag. 58 - 60

   7  - Conlucrarea predicatorilor cu membrii, pag. 61 - 65
  14  - Organizarea forţelor creştine, pag. 66 - 69
 21  - Redeşteptare, pag. 70 - 78
 28  - Registrul cerului, pag. 79 - 85

Apusul soarelui*) pentru diferite zone ale ţării:

Octombrie
  4. B: 18:51; CT: 18:41; IS: 18:43; MS: 18:56; SM: 19:02; AR: 19:09;
11. B: 18:38; CT: 18:28; IS: 18:30; MS: 18:42; SM: 18:48; AR: 18:56;
18. B: 18:26; CT: 18:16; IS: 18:17; MS: 18:30; SM: 18:35; AR: 18:43;
25. B: 18:15; CT: 18:05; IS: 18:04; MS: 18:18; SM: 18:22; AR: 18:31;

Noiembrie
  1. B: 17:05; CT: 16:55; IS: 16:53; MS: 17:07; SM: 17:11; AR: 17:20;
  8. B: 16:56; CT: 16:46; IS: 16:43; MS: 16:57; SM: 17:00; AR: 17:11;
15. B: 16:48; CT: 16:33; IS: 16:35; MS: 16:49; SM: 16:51; AR: 17:03;
22. B: 16:42; CT: 16:33; IS: 16:28; MS: 16:42; SM: 16:44; AR: 16:56;
29. B: 16:38; CT: 16:29; IS: 16:23; MS: 16:37; SM: 16:39; AR: 16:52;

Decembrie
  6. B: 16:36; CT: 16:27; IS: 16:20; MS: 16:35; SM: 16:37; AR: 16:49;
13. B: 16:36; CT: 16:27; IS: 16:20; MS: 16:34; SM: 16:36; AR: 16:49;
20. B: 16:38; CT: 16:29; IS: 16:22; MS: 16:37; SM: 16:38; AR: 16:51;
27. B: 16:43; CT: 16:33; IS: 16:26; MS: 16:41; SM: 16:42; AR: 16:55.

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