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Răzvrătire şi răscumpărare
Lumea creată de Dumnezeu era perfectă, dar, la un moment dat, nu se
ştie exact cum, a apărut în ea păcatul, care a declanşat ceea ce numim „ma
rea luptă”. Totuşi ştim foarte bine că noi, ca oameni, suntem prinşi în această
luptă. Niciunul dintre noi nu este spectator.
Dar n-ar fi trebuit să ajungem în situaţia aceasta. Dumnezeu a creat pentru
noi o lume foarte bună şi a binecuvântat-o. El era Susţinătorul ei recunoscut,
dar le-a încredinţat lui Adam şi Evei misiunea de a avea grijă de ea. Marea lup
tă s-a extins pe pământ atunci când Diavolul i-a amăgit pe Adam şi Eva, prin
cuvinte măgulitoare şi mincinoase, făcându-i să renunţe la devotamentul lor
faţă de Dumnezeu. Dacă ei I-ar fi rămas credincioşi Domnului, dacă ar fi ascul
tat de poruncile Lui simple, lumea aceasta nu ar fi fost plină de nenorociri şi
suferinţă, aşa cum este acum.
„Eforturile lui Satana de a reprezenta greşit caracterul lui Dumnezeu, de
a-i face pe oameni să adopte o concepţie falsă despre Creator şi să-L priveas
că mai degrabă cu teamă şi ură decât cu iubire, eforturile lui de a îndepărta
Legea divină, determinându-i pe oameni să se considere liberi de obligaţia de
a asculta de cerinţele ei, şi persecutarea celor care au îndrăznit să se opună
înșelăciunilor lui au fost continuate cu fermitate în toate timpurile. Le putem
găsi in istoria patriarhilor, a profeţilor, a apostolilor, a martirilor şi a reforma
torilor.” – Tragedia veacurilor, Editura Viaţă şi Sănătate, ed. 2011, pp. 9–10 (în
orig., pp. IX–X)
Dumnezeu a prevăzut această tragedie „înainte de întemeierea lumii”
(Efeseni 1:4) şi a pregătit un plan de salvare, cunoscut sub numele de „planul
de răscumpărare”. Răscumpărarea este prefigurată în Geneza 15, în relatarea
despre legământul lui Dumnezeu cu Avraam.
De fapt, Dumnezeu S-a angajat să-Şi asume întreaga responsabilitate pen
tru răzvrătirea tuturor oamenilor şi să suporte consecinţele pentru toate re
lele comise de ei. Numai aşa putea să restabilească relaţia Sa cu rasa umană,
relaţiile dintre oameni şi relaţia oamenilor cu lumea creată.
În aceste condiţii, Satana este pornit să distrugă ce a creat Dumnezeu şi să
şteargă de pe faţa pământului pe poporul lui Dumnezeu. Strategiile lui sunt
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dezvăluite în Biblie, unde confruntarea dintre bine şi rău are loc între fraţi, în
tre familii şi între popoare. Lupta se vede în vremurile vitrege, în timp de foa
mete, sclavie şi exil, în blocarea tentativelor de a reconstrui după producerea
unui dezastru, în loialitatea împărţită şi în atracţia faţă de practicile idolatre.
Pretutindeni în Scriptură, Dumnezeu dejoacă planurile lui Satana. Prin ve
nirea Sa ca Emanuel, „Dumnezeu cu noi”, Domnul Isus a recuperat ce pier
duseră Adam şi Eva. El a reuşit acolo unde Adam a căzut. În lucrarea Sa, Şi-a
manifestat autoritatea asupra creaţiei şi asupra forţelor răului. Înainte de a
Se întoarce la cer, le-a reîncredinţat urmaşilor Săi o misiune și, la Cincizecime,
le-a dat putere ca să extindă graniţele Împărăţiei Sale.
Isus a obţinut biruinţa decisivă la cruce. Rămâne acum o întrebare: Cărei
tabere îi vom fi loiali, celei victorioase sau celei înfrânte? Răspunsul ar trebui
să fie uşor şi clar, dar frământarea continuă în mintea şi în inima noastră,
fiindcă marea luptă este în plină desfăşurare şi suntem înconjuraţi de amă
giri. De aceea, avem speranţa şi ne rugăm ca studiile din acest trimestru să
demaşte câteva dintre aceste amăgiri şi să ne ajute să-L alegem pe Hristos şi
să rămânem de partea Sa, pentru că, potrivit promisiunii Sale, „cine va răbda
până la sfârşit va fi mântuit” (Matei 24:13).
David Tasker, secretar în Diviziunea Pacificul de Sud, are un doctorat în
Vechiul Testament şi a lucrat ca pastor în ţara natală, Noua Zeelandă,
ca preşedinte de Misiune în Insulele Solomon şi ca lector cu specialitatea
în Studii biblice la Universitatea Adventistă Pacific (Papua Noua Guinee)
şi la Institutul Adventist pentru Studii Avansate (Filipine). El şi soţia sa,
Carol, au doi băieţi căsătoriţi (Nathan şi Stephen) şi trei nepoţi.
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Teoria totului
De multă vreme, oamenii de știință se străduiesc să găsească o explicație
pentru tot ce cunoaștem în prezent despre universul în care trăim, o teorie
sau o formulă care să explice și să pună împreună toate legile și fenomenele
fizice din acest univers – forțele nucleare (tare și slabă), electromagnetismul,
relativitatea spațiului și a timpului, câmpul cuantic etc. Pe lângă implicațiile
fizice imense ale existenței și descoperirii unei asemenea teorii, implicațiile
filosofice ar fi, de asemenea, enorme: ea ar putea răspunde într-un mod coe
rent tuturor întrebărilor importante, la care nu avem încă un răspuns, oferin
du-ne o imagine completă și clară a lumii noastre. Concret: am putea să ve
dem ce vede Dumnezeu și am și înțelege ceea ce vedem. Însă găsirea acestei
teorii este încă o problemă rămasă nerezolvată. Încercările de a o descoperi
se zbat între un optimism extrem de firav și un scepticism foarte solid argu
mentat.
Dincolo de zbuciumul științei și al filosofiei de a descoperi sau de a infirma
definitiv teoria totului, ideea existenței acesteia are o aplicație concretă în
domeniul spiritual. Și nu este doar o metaforă, ci chiar explică în mod coerent
(chiar dacă nu înțelegem încă toate detaliile) interacțiunea dintre bine și rău,
dintre moral și imoral, dintre viață și moarte, dintre nemurire și inexistență.
Ea se numește TEORIA MARII LUPTE, sau controversa dintre Dumnezeu și
Satana. Iar dovada cea mai puternică în sprijinul acurateței acestei teorii și,
în același timp, cel mai bun manual pentru studierea și înțelegerea ei este
Biblia. Este cartea scrisă de aproximativ patruzeci de autori care au trăit în
epoci diferite, în țări sau regiuni diferite, în culturi diferite, adesea fără să se
cunoască între ei și, cu toate acestea, au scris despre unul și același subiect,
fără să se contrazică unii pe alții. Fapt și mai interesant, nici ei nu au înțeles
suficient subiectul despre care au scris, dar au făcut din el „ținta cercetărilor
și căutării lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea
în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei…” (1 Petru 1:11-12). Da, apostolul
Petru a confirmat marele adevăr enunțat și de Pavel, că „toată Scriptura este
insuflată de Dumnezeu” (2 Timotei 3:16). El este Autorul de drept al Scripturii,
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care ne-a oferit această „teorie a totului”, explicând tot ce se întâmplă în lume
în domeniul spiritual.
Această teorie (nu în sensul abstract, speculativ, al termenului, ci în sensul
de răspuns, soluție) dă coerență tuturor subiectelor Bibliei, care, văzute prin
„prisma” aceasta, nu se contrazic (așa cum încă mai susțin unii), ci se comple
tează armonios, făcând din Biblie o carte unitară, nu o colecție de cărți (sensul
inițial al termenului „Biblia” este acela de „cărți”).
Teoria marii lupte aduce la același numitor toate credințele religioase din
lume, păstrând în ecuație doar ce este compatibil cu ea și eliminând ce este
incompatibil.
Ea răspunde și întrebării „care nu dispare niciodată”, a lui Phillip Yancey
(vezi cartea cu același titlu) și a atâtor ființe umane chinuite de nedreptatea
morală din lume și de aparenta absurditate a suferinței.
În sfârșit, din lipsă de spațiu, voi mai adăuga doar un fapt extrem de
important: această „teorie a totului”, conceptul „marii lupte”, este comoara
Bisericii Adventiste, originalitatea ei față de tot ce există în peisajul religios
contemporan. Da, Dumnezeu ne-a dat nouă, adventiștilor, această teorie care
explică totul în domeniul spiritual al existenței! Nu pentru că suntem mai buni
decât alții, ci ne-a dat-o ca pe un har. Ea este lumina care îndepărtează întu
nericul din mințile oamenilor, reorientând corect forțele spirituale ale celor
ce susțin acum, în mod sincer, eroarea; ea aduce pace și încredere celor loviți
și încercați și, atunci când va fi înțeleasă, va determina sfârșitul istoriei păca
tului.
Trimestrul acesta o vom studia din nou, de la Geneza la Apocalipsa și în
viața și evenimentele cotidiene. Întrebarea capitală este: Ce vom face cu ea
după aceea? O vom „ține sub obroc”, o vom trata ca pe oricare altă teorie,
sau o vom înălța „să lumineze tuturor celor din casă”? Unul dintre apelurile
lui Dumnezeu către noi în trimestrul acesta este: „Pocăiește-te și întoarce-te
la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și-ți voi lua sfeșnicul din locul lui,
dacă nu te pocăiești” (Apocalipsa 2:5). Pentru noi, adventiștii, acest sfeșnic
este „teoria totului” — conceptul MARII LUPTE.
Florian Ristea,
Departamentul Școala de Sabat/Lucrarea Personală
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Cercetați Scripturile
„Dacă Biblia ar fi citită mai mult, dacă adevărurile ei ar fi înțelese mai bine, noi
am fi un popor mult mai luminat și mai inteligent. Sufletul capătă putere prin cerce
tarea paginilor Scripturii. (Sfaturi pentru biserică, p. 113)
Ianuarie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Deuteronomul 13
Deuteronomul 14
Deuteronomul 15
Deuteronomul 16
Deuteronomul 17
Deuteronomul 18
Deuteronomul 19
Deuteronomul 20
Deuteronomul 21
Deuteronomul 22
Deuteronomul 23
Deuteronomul 24
Deuteronomul 25
Deuteronomul 26
Deuteronomul 27
Deuteronomul 28
Deuteronomul 29
Deuteronomul 30
Deuteronomul 31
Deuteronomul 32
Deuteronomul 33
Deuteronomul 34
Iosua 1
Iosua 2
Iosua 3
Iosua 4
Iosua 5
Iosua 6
Iosua 7
Iosua 8
Iosua 9

Februarie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Iosua 10
Iosua 11
Iosua 12
Iosua 13
Iosua 14
Iosua 15
Iosua 16
Iosua 17
Iosua 18
Iosua 19
Iosua 20
Iosua 21
Iosua 22
Iosua 23
Iosua 24
Judecătorii 1
Judecătorii 2
Judecătorii 3
Judecătorii 4
Judecătorii 5
Judecătorii 6
Judecătorii 7
Judecătorii 8
Judecătorii 9
Judecătorii 10
Judecătorii 11
Judecătorii 12
Judecătorii 13
Judecătorii 14

Martie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Judecătorii 15
Judecătorii 16
Judecătorii 17
Judecătorii 18
Judecătorii 19
Judecătorii 20
Judecătorii 21
Rut 1
Rut 2
Rut 3
Rut 4
1 Samuel 1
1 Samuel 2
1 Samuel 3
1 Samuel 4
1 Samuel 5
1 Samuel 6
1 Samuel 7
1 Samuel 8
1 Samuel 9
1 Samuel 10
1 Samuel 11
1 Samuel 12
1 Samuel 13
1 Samuel 14
1 Samuel 15
1 Samuel 16
1 Samuel 17
1 Samuel 18
1 Samuel 19
1 Samuel 20
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STUDIUL

1

26 decembrie – 1 ianuarie

Criza din cer
Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Isaia 14:4,12-15;
Ezechiel 28:2,12-19; Luca 10:1-21; Ioan 12:31; Apocalipsa 12:7-13.
Sabat după-amiază
„Legea iubirii fiind temelia guvernării lui Dumnezeu, fericirea tuturor fiin
ţelor inteligente depinde de acceptarea, în mod desăvârşit, de către acestea,
a marilor ei principii de neprihănire. Dumnezeu doreşte, de la toate fiinţele
create de El, o slujire din dragoste, slujire care izvorăşte din aprecierea carac
terului Său. El nu găseşte nicio plăcere într-o ascultare forţată; El le acordă
tuturor libertatea voinţei, pentru ca astfel ei să-I poată aduce o slujire liber
consimţită.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, Editura Viaţă şi Sănătate,
ed. 2006, p. 20 (în orig., p. 34)
Universul s-a bucurat de armonie perfectă atâta timp cât fiinţele create
care îl populau s-au supus principiului iubirii. Totul s-a schimbat însă în mo
mentul apariţiei primului rebel. Lucifer a considerat că putea guverna mai
bine decât Dumnezeu. El a aspirat la poziţia lui Dumnezeu şi la onoarea care
însoţeşte această poziţie.
Din cauza setei lui de putere, „în cer s-a făcut un război” (Apocalipsa 12:7).
Apoi, prin faptul că i-a amăgit pe Adam şi pe Eva în Eden, la pomul interzis, El a
extins acest război pe pământ şi, de atunci până astăzi, omenirea suferă con
secinţele. Soluţia lui Dumnezeu pentru răzvrătire şi pentru restaurarea ordinii
şi a armoniei tulburate de Satana o constituie planul de mântuire.
Completează și memorează: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru,
care ___________________________________________________ . ”
(Apocalipsa 7:10)
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Duminică, 27 decembrie

Apostazie în cer

1. Citeşte Isaia 14:4,12-15. Ce descrieri ale împăratului Babilonului ne arată
că este vorba despre o fiinţă superioară unui conducător pământesc?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Niciun împărat pământesc nu a „căzut” din cer, o realitate care sugerează
că versetele 12-15 se referă la o fiinţă superioară oricărui împărat, fie el şi al
Babilonului. De asemenea, imaginea suirii în cer, cea a ridicării mai presus de
îngeri şi a şederii pe muntele adunării dumnezeilor erau legate de descrieri
ale divinităţii în Orientul Apropiat antic. Prin urmare, în această dublă profeţie
sunt expuse în mod clar ambiţiile lui Satana.
Isus procedează într-un mod asemănător când descrie distrugerea Ierusa
limului (Matei 24). Ucenicii Îl întrebaseră despre dărâmarea templului, dar, în
răspunsul Său, el vorbeşte atât despre distrugerea Ierusalimului de către ro
mani, în anul 70 d.Hr., cât şi despre sfârşitul acestei lumi. La fel, Isaia prezintă
însuşirile unui împărat pământesc, dar le aplică unei fiinţe superioare omului.

2. Citeşte Ezechiel 28:2,12-19. Cum este descris Satana aici?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Ezechiel descrie o fiinţă desăvârşită care se afla în Grădina Edenului, aco
perită cu tot felul de pietre preţioase (pe care le găsim ulterior şi pe pieptarul
marelui-preot), ca heruvim ocrotitor la tronul lui Dumnezeu, dar care s-a în
gâmfat din pricina „frumuseţii” sale.
Prin trimiterile la realităţile umane, aceste scurte descrieri ne ajută să în
ţelegem realităţile cereşti. Profeţii au folosit lucruri care ne sunt cunoscute
şi uşor de înţeles pentru a explica nişte lucruri care altfel ar fi greu de înţeles
pentru noi. Nouă, pământenilor, ne este greu să înţelegem ce se petrece în
cer, dar ştim prea bine ce efecte pot avea ambiţiile politice distructive ale
conducătorilor lumii. Isaia şi Ezechiel ne ajută să înţelegem trecerea inexpli
cabilă, petrecută într-un anumit moment al istoriei, de la ordinea desăvârşită
stabilită de Dumnezeu la haosul produs de ambiţia distructivă.
Dacă, deși se afla în condiții perfecte, Lucifer a căzut, noi, în condițiile
păcatului, cum putem să-I rămânem credincioși lui Dumnezeu?
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STUDIUL 1

Luni, 28 decembrie

„Stăpânitorul lumii acesteia”

3. Citeşte Ioan 12:31; 14:30 şi 16:11. De ce îl numeşte Isus pe Satana „stăpânitorul lumii acesteia”?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

La început, Dumnezeu i-a aşezat pe Adam şi Eva în Grădina Edenului şi i-a
numit administratori peste ea (Geneza 2:8,15) şi peste toate vieţuitoarele cre
ate de El pe pământ (Geneza 1:26,28). De regulă, persoana care are autoritate
asupra unui lucru îi poate da un nume; de aceea, când le-a dat nume tuturor
făpturilor, Adam şi-a exercitat rolul de conducător al lumii.
Dar Adam a pierdut stăpânirea asupra lumii şi Satana i-a luat locul imediat.
Restaurarea rasei umane, făcută posibilă de Hristos prin jertfa Sa de pe Calvar,
presupune, printre altele, şi redobândirea privilegiului de a domni în eternita
te cu Dumnezeu ca împăraţi şi preoţi (Apocalipsa 1:6; 5:10).
În primele capitole din cartea lui Iov, descoperim cât de mult a pierdut Adam,
cât de subordonat a ajuns să fie omul faţă de natură după căderea în păcat.

4. Citeşte Iov 1:6,7 şi 2:1,2. De ce declara Satana înaintea adunării fiilor lui
Dumnezeu că venea „de la cutreierarea pământului”?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Cutreierarea aceasta nu este sinonimă cu deplasarea ca turist. În Scriptură,
deplasarea de-a lungul şi de-a latul unui teritoriu constituie dovada stăpânirii
acelui teritoriu. Astfel, când i-a dat lui Avraam ţara în stăpânire, Dumnezeu
i-a spus să o străbată în lung şi în lat (Geneza 13:17). La fel se întâmplă şi în
cazul lui Moise şi Iosua (Deuteronomul 11:24; Iosua 1:3). Satana se consideră
„dumnezeul lumii acesteia” (2 Corinteni 4:4, traducere din limba engleză).
Descrierea lui Satana din primele două capitole ale cărţii lui Iov se asea
mănă cu descrierea lui din Geneza 3. El aduce necazul în Paradis şi, în urma
lui, rămân victime.
Cum ne putem da seama că Diavolul este prezent în lumea noastră? Cum
putem trăi în asemenea condiții?

Criza din cer
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Marţi, 29 decembrie

Continuarea războiului din cer

Nu ştim ce ar putea să însemne acest război din cer, ce fel de lupte au fost,
ci numai că Satana şi îngerii lui au fost alungaţi de acolo. Biblia nu vorbeşte
despre efectele acestui conflict în plan fizic, dar arată urmările lui spirituale
pe pământ.

5. Citeşte Apocalipsa 12:7-16. Ce descoperim aici despre marea luptă care a
afectat întâi cerul, apoi pământul?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Ioan vorbeşte pe un ton pozitiv despre conflictul neîntrerupt dintre „pârâşul
fraţilor noştri” şi cei biruitori. El îl pune în relaţie cu mântuirea şi cu venirea
Împărăţiei lui Dumnezeu (Apocalipsa 12:10,11). Perspectiva aceasta pozitivă,
evidenţiată în tot capitolul, constituie un aspect important al marii lupte.
Este important să ţinem cont de contextul general al capitolului 12. Fiecare
dintre cele trei mari ameninţări descrise aici este urmată de o eliberare extraor
dinară. Ioan vede lupta dintre Hristos şi Satana, o luptă care pare total inegală.
De exemplu, un mare balaur roşu (Satana, vers. 9) este gata să înghită un
copil (Isus) care tocmai se naşte. Ce prunc ar putea să supravieţuiască unei
asemenea ameninţări? Totuşi Copilul supravieţuieşte şi este răpit la tronul
lui Dumnezeu. Apoi, balaurul începe să o persecute pe mamă (simbol al po
porului lui Dumnezeu – vers. 13). Are putere o femeie care tocmai a născut
să se apere de un balaur? Dar ea scapă de el în mod miraculos (vers. 14). Şi a
treia tentativă de a distruge poporul ales – balaurul varsă apă din gură ca să
o înece pe femeie (vers. 15). O femeie în luptă cu puhoaiele? Însă Dumnezeu
intervine şi o scapă (vers. 16).
Balaurul se îndreaptă apoi mânios către rămăşiţa seminţei femeii şi face
război cu ea. Istoria ne confirmă că poporul lui Dumnezeu a fost urmărit, opri
mat şi persecutat de-a lungul anilor. Dar noi stăruim prea mult pe neputinţa
celor credincioşi de a purta o asemenea luptă şi de a-i supravieţui şi uităm că
scena nu se încheie aici, ci continuă în Apocalipsa 14, unde se arată cum cei
credincioşi stau în picioare înaintea tronului lui Dumnezeu. Aşadar, ei sunt
eliberaţi!
Unde și cum putem găsi putere și curaj, când ne simțim copleșiți de
forțele răului?
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Miercuri, 30 decembrie

Satana este alungat din cer

După cum am văzut, războiul izbucnit în cer nu s-a desfăşurat exclusiv în
cer, ci s-a extins şi pe pământ. Se pare că Satana („pârâşul fraţilor noştri”,
Apocalipsa 12:10) a avut o perioadă posibilitatea de a se înfăţişa înaintea tro
nului lui Dumnezeu şi de a pune pe poporul lui Dumnezeu sub acuzaţie. Iov
se numără printre personajele biblice supuse unei astfel de acţiuni de umilire.

6. Citeşte Luca 10:1-21. Ce spune aici Domnul Hristos despre Satana?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Ucenicii s-au întors fericiţi (Luca 10:17) şi I-au spus că până şi demonii le
erau supuşi, lucru care trebuie să-L fi bucurat mult pe Isus (vers. 21). În acest
context apare declaraţia Sa legată de căderea lui Satana ca un fulger din cer.
El le atrage atenţia ucenicilor să nu se bucure de succesul obţinut asupra for
ţelor demonice, ci mai degrabă de faptul că numele lor sunt scrise în ceruri
(vers. 20). În acest fel, înţelegem că biruința ne este oferită de Domnul Isus
– nu noi l-am înfrânt pe vrăjmaş, ci Mântuitorul nostru.
Dar urmaşii lui Isus au privilegiul de a da mărturie despre mântuirea câşti
gată de El. Episodul acesta din Luca 10:17-20 pare a lega lucrarea de mărturie
încredinţată de Isus poporului Său cu puterea asupra lui Satana în această
mare luptă. Lucrarea de mărturie erodează puterea deţinută de Satana asupra
locuitorilor lumii noastre şi le oferă acestora posibilitatea de a se reangaja în
lucrarea iniţială de extindere a graniţelor Împărăţiei lui Dumnezeu.
Noi avem putere asupra vrăjmaşului nostru doar prin biruinţa câştigată de
Isus la cruce. Pavel afirmă că Isus „a dezbrăcat domniile şi stăpânirile” şi le-a
biruit (Coloseni 2:15). Poporul lui Dumnezeu este biruitor prin El. Sfârşitul lui
Satana este cert: „Stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară” (Ioan 12:31).
El nu îl va mai putea calomnia din nou pe poporul lui Dumnezeu. Ne putem
bucura că lupta este a Domnului!
De ce este un motiv de bucurie faptul că numele noastre „sunt scrise în
ceruri”?

Criza din cer
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Joi, 31 decembrie

O luptă neîntreruptă

Veninul unui şarpe care se zbate în chinurile morţii încă mai poate provoca
moartea dacă intri în contact cu el. Tot aşa, „muşcătura” lui Satana este mor
tală. El a fost înfrânt la Calvar, dar pericolul nu a dispărut încă.

7. Citeşte Ioan 16:33. Ce avertizare le-a dat Isus ucenicilor cu privire la lupta
neîntreruptă împotriva răului?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Isus le-a spus clar urmaşilor Săi că nu vor avea o viaţă uşoară, dar nu a
insistat asupra greutăţilor, ci a subliniat biruinţa pe care o vor avea prin El.
Într-o reflecţie asupra acestei garanţii, Pavel i-a asigurat pe credincioşii din
Roma că Dumnezeu îl va zdrobi pe Satana sub picioarele lor (Romani 16:20).
La rândul lui, Ioan i-a scris bisericii despre acelaşi lucru – despre biruinţa care
îi era asigurată prin sângele Mielului (Apocalipsa 12:11).

8. Cine sunt martorii din Evrei 12:1,2 şi cum ne încurajează ei? Vezi şi Evrei 11.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Evrei 11 prezintă succint viaţa câtorva mari eroi ai credinţei. Abel aduce o
jertfă fără cusur şi nu este dat uitării, chiar dacă a murit. Enoh umblă cu Dum
nezeu şi, de aceea, este luat direct la cer ca să fie cu El. Noe prevesteşte nişte
evenimente nemaivăzute şi pune la dispoziţia omenirii afundate în păcat un loc
de scăpare. Avraam renunţă la confortul civilizaţiei şi pleacă spre o ţară făgădu
ită. Sara îl naşte pe Isaac, fiului promis, deşi este prea bătrână ca să mai aibă
copii. Moise alege să sufere împreună cu poporul lui, în loc să trăiască în palatul
faraonilor. Iar Rahav dă mărturie despre măreţia lui Dumnezeu (Iosua 2:9-11).
Aceştia şi alţii ca ei formează marele nor de martori amintit în Evrei 12:1. Ei nu
sunt nişte martori pasivi, ca nişte spectatori care urmăresc un meci; ei ne dau în
mod activ mărturie că Dumnezeu este credincios, că i-a susţinut în toate proble
mele cu care s-au confruntat. Noi nu ducem singuri lupta aceasta!
Care alți eroi menționați în Evrei 11 ne încurajează în lupta noastră?
De ce?
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Vineri, 1 ianuarie

Un gând de încheiere

Noi nu ştim de ce a apărut păcatul în Lucifer. Ellen G. White ne spune că,
„puţin câte puţin, Lucifer a ajuns să se complacă în dorinţa după înălţare de
sine” (Patriarhi şi profeţi, Editura Viaţă şi Sănătate, 2006, p. 21; în orig., p. 35).
Faptul că păcatul a apărut într-o fiinţă desăvârşită ne vorbeşte despre reali
tatea voinţei libere şi a alegerii libere ca parte a guvernării lui Dumnezeu. El
a creat toate fiinţele inteligente şi le-a făcut bune; le-a făcut fiinţe morale cu
o natură morală bună. Nu exista în ele nicio înclinaţie spre rău. Atunci cum a
apărut păcatul în Lucifer? Nu există răspuns. Nu există nicio explicaţie pentru
păcat şi nicio scuză. Dacă i s-ar putea găsi o scuză, atunci Dumnezeu ar putea
fi considerat responsabilul ultim. Noi, oamenii, gândim lumea în termeni de
cauză şi efect, dorim o explicaţie pentru orice. Dar păcatul nu are nicio expli
caţie. Scriptura vorbeşte despre „taina păcatului”. Lucifer nu şi-a putut justifi
ca acţiunile, mai ales că fusese atât de favorizat de Dumnezeu. Totuşi Lucifer
a devenit corupt prin folosirea abuzivă a voinţei libere şi s-a transformat din
„purtător de lumină” în „adversar” (Satana). Sunt multe lucruri pe care nu
le înţelegem, dar ceea ce trebuie să ne preocupe este vigilenţa faţă de darul
sacru al voinţei libere şi al alegerii libere.

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI – STUDIU LA RÂND
Biblia: Deuteronomul 7–13

1. Care sunt interdicțiile puse de Dumnezeu lui Israel cu privire la
popoarele din Canaan?
2. Ce trebuiau să evite israeliții să zică în inima lor când aveau să prospere
în țara promisă?
3. Ce anume a spus Moise că cerea Domnul de la Israel?
4. În ce situație a fost sfătuit poporul Israel să nu asculte cuvintele unui
proroc sau visător de vise?
Viața lui Iisus, capitolul 53

5. Cum putem câştiga o cunoaştere desăvârşită a adevărului?

Criza din cer
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SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE
1. Împărtășiți în grupă bucurii sau tristeți, împliniri sau neîmpliniri, biruințe
sau înfrângeri pe care le-ați trăit săptămâna trecută, precum și răspun
suri la rugăciune sau lipsa acestora! Ce ați înțeles din acestea?
2. Povestiți-le membrilor grupei o situație din săptămâna trecută, în
care ați conștientizat prezența lui Dumnezeu în viața personală. Ce
anume v-a determinat s-o conștientizați?

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE
EXPLICAȚIE

APLICAȚIE

1

Ce rol a jucat invidia în răzvrătirea
lui Lucifer? De ce a hrănit-o?

Cum ne afectează pe noi invidia?
Cum putem să controlăm această
emoție?

2

A avut și Lucifer voință liberă
(libertate de alegere)? Cum a
folosit-o?

Cum îți folosești zilnic liber
tatea de alegere? Care sunt
consecințele folosirii greșite a
acestui dar de la Dumnezeu?

3

Ce presupune existența Legii
morale cu privire la natura morală
a omului?

Care ar fi fost rostul Legii morale,
dacă nu ar fi existat ființe libere să
aleagă?

4

Unii afirmă că Diavolul nu există,
ci este doar o denumire a răului
moral din lume. Ce crezi despre
acest lucru?

Ce anume te determină să crezi în
existența reală a Diavolului? Cum
poți dovedi?
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SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
SUGESTII PRACTICE
1. Împărtășiți-i grupei un lucru practic pe care l-ați învățat din acest studiu
și cum vă propuneți să-l aplicați în viață.
2. Propuneți-vă să discutați cu cineva despre subiectul acestui studiu,
făcându-l conștient de existența Diavolului!
3. Dacă aveţi deja un plan misionar, continuaţi-l! Dacă nu, iată o sugestie:
În timp ce vizionaţi sau ascultați ştirea misionară din Sabatul acesta,
gândiţi-vă care dintre metodele misionare prezentate pot fi aplicate de
grupa voastră şi aplicaţi-le!

SUGESTII PENTRU RUGĂCIUNE
1. Să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru descoperirea pe care i-a dat-o bi
sericii despre marea luptă dintre Domnul Hristos și Diavol.
2. Să-I cerem ajutor Domnului pentru a recunoaște și a birui ispitele
Diavolului!
3. Să ne rugăm pentru persoane cunoscute, care sunt ispitite sau chiar
lovite de Satana.
4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Criza din cer
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