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Aici stăm: Luther despre cartea Romani
Acum cinci sute de ani, în luna octombrie, Martin Luther, un profesor
de teologie, care avea atunci treizeci şi trei de ani, și-a expus cele 95 de
teze. Deși în primă fază, intenția sa a fost să-și exprime dezacordul față de
un șarlatan papal care-i mulgea turma prin vânzarea de indulgențe, gestul
lui a devenit scânteia care a aprins Reforma Protestantă – și de atunci lu
mea nu a mai fost la fel!
Multe lucruri s-au schimbat din ziua aceea de octombrie a anului 1517.
Dar nu s-au schimbat Cuvântul lui Dumnezeu și adevărurile din el care
i-au furnizat lui Luther fundamentul teologic pentru a contesta erorile din
învăţăturile bisericii și a pune la dispoziția a milioane de oameni mesajul
despre mântuirea doar prin credință.
Elementul central al acestui fundament teologic l-a constituit Epistola
către romani, tema studiului nostru din acest trimestru. Iată ce spunea
Luther despre importanța acestei cărți: „Epistola este de fapt partea cea
mai importantă a Noului Testament și Evanghelia în forma ei cea mai pură
și orice creștin ar trebui nu doar să o cunoască cuvânt cu cuvânt, pe de
rost, ci și să cugete la ea în fiecare zi, fiindcă ea este pâinea zilnică a sufle
tului.” – Martin Luther, Commentary on Romans, tradus în limba engleză
de J. Theodore Mueller (Grand Rapids, Mich.: Kregel Publications, 1976),
p. 8.
Da, în cartea Romani a găsit Luther marele adevăr al „îndreptățirii prin
credință”. Aici a descoperit acest om, aflat în căutarea asigurării mântuirii,
marele adevăr al întregii Biblii, nu doar al Epistolei către romani sau al
Noului Testament: adevărul despre planul de mântuire „care ne-a fost dat
de Hristos Isus înainte de veșnicii” (2 Timotei 2:9). Este adevărul că mân
tuirea se găsește exclusiv prin neprihănirea lui Hristos. Neprihănirea este
pusă în contul nostru prin credință, ne este oferită fără păzirea Legii, cum
spune Pavel atât de clar în Romani: „Pentru că noi credem că omul este
socotit neprihănit prin credință, fără faptele Legii” (Romani 3:28).
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Tot grație acestui adevăr, Luther s-a înfățișat înaintea Dietei din Worms,
în anul 1521, și a declarat, înfruntând puterile și stăpânirile lumii și ale ierar
hiei Romei: „Nu pot și nu voi retracta, căci este primejdios pentru un creștin
să vorbească împotriva conștiinței lui… Aici stau, nu pot altfel.” – J. H. Merle
D’Aubigné D. D., History of the Reformation, tradusă în engleză de H. White
(New York: American Tract Society, 1848), p. 249.
Şi astăzi, protestanții credincioși nu pot să se bazeze decât pe Cuvântul
lui Dumnezeu, indiferent ce ar spune tradițiile și dogmele nebiblice.
Este adevărat că, de la Luther încoace, creștinismul a cunoscut progre
se mari, s-a eliberat de superstițiile și de doctrinele false care nu numai că
au distorsionat Evanghelia atâtea secole, ci, de fapt, au fost puse în locul
ei.
Însă de-a lungul anilor, Reforma a stagnat. În unele locuri, progresul a
fost substituit cu formalismul rece, în altele, oamenii au revenit practic la
Roma. Iar acum, în epoca ecumenismului și a pluralismului, multe adevă
ruri distinctive care au dat naștere Reformei s-au estompat, sunt acoperite
de tirul unor tertipuri semantice care își propun să camufleze deosebirile
fundamentale rămase nerezolvate din vremea lui Luther și până astăzi.
Profețiile din Daniel 7:23-25; 8:9-12 și din Apocalipsa 13, 14, precum și
frumoasa veste a mântuirii prin credință, așa cum este ea prezentată în
cartea Romani, ne arată motivul pentru care cei credincioși Bibliei trebu
ie să adere ferm la adevărurile apărate de înaintașii noștri protestanți cu
prețul vieții lor.
Noi suntem adventiști de ziua a șaptea și credința noastră se bazează
pe principiul Sola Scriptura – „doar Scriptura”; de aceea, noi respingem
categoric orice tentativă de întoarcere a creștinilor la dogmele catolice şi
la cele din perioada premergătoare Reformei! Scriptura ne indică exact
direcția opusă (Apocalipsa 18:4) și în direcția aceea ne îndreptăm, procla
mând în lume „Evanghelia veșnică” (Apocalipsa 14:6), Evanghelia care l-a
inspirat pe Luther în urmă cu cinci sute de ani!
Studiile din acest trimestru au fost realizate de comitetul pentru
Studiile biblice ale Școlii de Sabat adulți de la Conferința Generală.
.

6

Minte, imaginație, creativitate
În vara acestui an, am participat la o întrunire a responsabililor Școlii
de Sabat din trei județe, ocazionată de vizita pe care am făcut-o în zonă.
Un fapt banal, o întrunire ca atâtea altele la care am participat în ultimii
ani, aproape o rutină. Așa îmi părea înainte. După, a fost altceva. A fost
ca un pahar de apă rece într-o zi toridă; ceva ce ți-ai dori să mai ai, să
mai trăiești, să mai experimentezi. Pornită de la o realitate incontestabilă
– interesul în scădere pentru programul Școlii de Sabat –, întrunirea re
spectivă mi-a redat încrederea (zdruncinată în ultima vreme!) că, în ciuda
realității îngrijorătoare din multe biserici, Școala de Sabat are viitor.
În locul unei prezentări dogmatice sau al unui seminar motivator, am
preferat dezbaterea, potrivit convingerii că „biruința este în marele nu
măr de sfetnici” (Proverbele 11:14), nu în deșteptăciunea unui ins, fie el și
director al departamentului. Iar acei oameni credincioși – bărbați, femei,
tineri și vârstnici – m-au făcut să nu regret alegerea pe care o făcusem.
Bogăția ideilor și creativitatea rezultate din interacțiunea noastră m-au
determinat să vi le împărtășesc tuturor celor care iubiți Școala de Sabat și
căutați cu același interes soluții pentru revigorarea ei.
– Școala de Sabat este un instrument misionar, nu un scop în sine.
Trebuie folosit astfel.
– Grupa Școlii de Sabat (formată din 7-8 persoane, nu 17-18!) poate fi
un adevărat grup de sprijin. Când un membru al grupei este bolnav
(acasă sau la spital), ce va simți el când cei din grupa sa îl vizitează?
Sau, dacă vizita este imposibilă, când primește un apel telefonic de
la fiecare membru al grupei sale? Cât de atașat va fi de grupa sa?
– Uniformitatea este (ar fi mai bine „a fost”) o caracteristică a socie
tăților comuniste, dictatoriale. De ce s-o aplicăm Școlii de Sabat?
Adică, de ce să ne limităm la un singur mod de desfășurare a Școlii
de Sabat (un instructor în fața fiecărei grupe). Dumnezeu ne-a
înzestrat cu minte, cu imaginație, cu creativitate. Astfel, unele gru
pe pot avea instructor (deja perimat termenul; „moderator” ar fi
mai potrivit acum), în timp ce altele se pot descurca și fără el, așa
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cum am văzut într-o biserică: fiecare membru al grupei primea o
întrebare din lecție, la care trebuia să răspundă personal, când îi ve
nea rândul. Ceilalți, completau (sau corectau) ideile. Sau, în anumi
te Sabate (stabilite clar înainte), pentru diversitate și ruperea mo
notoniei, biserica poate asista la dezbaterea unei grupe, organizată
ad-hoc și chemată în față, pentru a oferi un model.
– Tinerii își doresc, în mod justificat, să se țină cont și de ideile lor sau
de nevoia lor spirituală. În studiul și în dezbaterea acestuia, ei caută
relevanța față de realitatea actuală, în special față de realitatea lor,
care, adesea, este alta decât realitatea părinților sau a bunicilor lor.
– Era conformării în fața unor „citate” ultimative a apus (chiar dacă
este greu de „digerat” pentru unii dintre noi). Folosirea unor ase
menea citate ca argumente mustrătoare pentru cei care întârzie,
lipsesc sau care nu sunt interesați de programul Școlii de Sabat este
contraproductivă. Nu-și mai atinge scopul. Dimpotrivă, determină
exact opusul. Realitatea în care trăim este aceea a unor oameni
foarte ocupați, cu slujbe solicitante în societate (în anumite cazuri,
câte două) și obosiți pe măsură. De aceea, parafrazând, trebuie să
acceptăm că „Școala de Sabat a fost făcută pentru om, nu omul
pentru Școala de Sabat”. Cu tot ce decurge de aici: ora de începere a
programului, abordarea lecției la grupe, locul și timpul întâlnirii etc.
– Așa cum Biblia a fost dată pentru un scop practic (vezi 2 Timotei
3:16,17), la fel și Școala de Sabat. De aceea, orice studiu săptămâ
nal este un pretext pentru a aplica ceea ce am înțeles teoretic. În
loc să ne plângem că nu avem timp pentru dezbaterea ideilor teo
logice, să ne întrebăm: Cum aplicăm ceea ce învățăm la Școala de
Sabat? Ce proiect misionar sau social (fie cât de mic) vom susține cu
grupa noastră?
– Lista de rugăciune, publicată pe a doua pagină a fiecărui studiu,
așteaptă încă să fie completată cu numele celor pe care îi iubim,
de care ne pasă, dar care sunt fie departe de Dumnezeu, fie au alte
nevoi care solicită empatia și rugăciunile noastre.
Mai sunt multe de scris, dar „nu mi-ar mai ajunge vremea” (în cazul de
față, spațiul), cum spune apostolul (Evrei 11:32). Probabil, va urma.
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)

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.

Octombrie
Ezechiel 3
Ezechiel 4
Ezechiel 5
Ezechiel 6
Ezechiel 7
Ezechiel 8
Ezechiel 9
Ezechiel 10
Ezechiel 11
Ezechiel 12
Ezechiel 13
Ezechiel 14
Ezechiel 15
Ezechiel 16
Ezechiel 17
Ezechiel 18
Ezechiel 19
Ezechiel 20
Ezechiel 21
Ezechiel 22
Ezechiel 23
Ezechiel 24
Ezechiel 25
Ezechiel 26
Ezechiel 27
Ezechiel 28
Ezechiel 29
Ezechiel 30
Ezechiel 31
Ezechiel 32
Ezechiel 33

Noiembrie
1. Ezechiel 34
2. Ezechiel 35
3. Ezechiel 36
4. Ezechiel 37
5. Ezechiel 38
6. Ezechiel 39
7. Ezechiel 40
8. Ezechiel 41
9. Ezechiel 42
10. Ezechiel 43
11. Ezechiel 44
12. Ezechiel 45
13. Ezechiel 46
14. Ezechiel 47
15. Ezechiel 48
16. Daniel 1
17. Daniel 2
18. Daniel 3
19. Daniel 4
20. Daniel 5
21. Daniel 6
22. Daniel 7
23. Daniel 8
24. Daniel 9
25. Daniel 10
26. Daniel 11
27. Daniel 12
28. Osea 1
29. Osea 2
30. Osea 3

Decembrie
1. Osea 4
2. Osea 5
3. Osea 6
4. Osea 7
5. Osea 8
6. Osea 9
7. Osea 10
8. Osea 11
9. Osea 12
10. Osea 13
11. Osea 14
12. Ioel 1
13. Ioel 2
14. Ioel 3
15. Amos 1
16. Amos 2
17. Amos 3
18. Amos 4
19. Amos 5
20. Amos 6
21. Amos 7
22. Amos 8
23. Amos 9
24. Obadia 1
25. Iona 1
26. Iona 2
27. Iona 3
28. Iona 4
29. Mica 1
30. Mica 2
31. Mica 3
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STUDIUL

1

30 septembrie – 6 octombrie

Apostolul Pavel în Roma
Sabat după-amiază
Text de memorat: „Mai întâi, mulţumesc Dumnezeului meu,
prin Isus Hristos, pentru ______ ______, căci __________
____________ este vestită în toată lumea.” (Romani 1:8)
În studiul Epistolei către romani este important să înţelegem contex
tul istoric al cărţii. Contextul este întotdeauna esenţial pentru înţelegerea
Cuvântului lui Dumnezeu. Avem nevoie de informaţii despre problemele
care sunt abordate. Pavel s-a adresat unui grup anume de creştini, într-un
timp anume şi dintr-un motiv anume. Înţelegerea acestui motiv ne va fi
foarte utilă în acest studiu.
Aşadar, să ne întoarcem în timp! Să mergem, în imaginaţia noastră, în
Roma primului secol, să devenim membri ai bisericii de acolo şi, din aceas
tă postură, să-l ascultăm pe Pavel şi cuvintele pe care Duhul Sfânt i le-a dat
să le transmită credincioşilor din Roma.
Dar, cu toate că problemele tratate de Pavel erau specifice acelui timp
şi loc, principiile fundamentale (în acest caz, întrebarea Cum este mântuit
omul?) sunt universale. Da, el s-a adresat unui anume grup de oameni şi,
da, când a scris epistola, a avut în minte un anumit motiv. Dar, după cum
ştim, câteva secole mai târziu, într-un cu totul alt timp şi context, cuvintele
scrise de el au fost pentru Martin Luther la fel de relevante ca pentru el. Şi
sunt relevante şi pentru noi astăzi.
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SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE
1. Bun venit la studiu fiecărui membru al grupei Școlii de Sabat și mu
safirilor!
2. Pregătiţi-vă să împărtăşiţi în grupă un răspuns primit la rugăciune în
cursul săptămânii.
3. Pregătiţi-vă să povestiți ceva ce ați trăit sau auzit săptămâna tre
cută! Ce semnificație credeți că are evenimentul respectiv pentru
dumneavoastră personal, pentru biserică și pentru lume?
4. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:
Cineva din familie _____________________________________________
___________________________________________________________
Cineva dintre rude ____________________________________________
___________________________________________________________
Cineva dintre prieteni _________________________________________
___________________________________________________________
Cineva dintre vecini ___________________________________________
___________________________________________________________
Cineva din biserică ____________________________________________
___________________________________________________________

7 octombrie – Sabatul Bibliei
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STUDIUL 1

SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE
EXPLICAȚIE

APLICAȚIE

De ce este important contextul
1 istoric pentru înțelegerea epis
tolei?
Cu ce ocazie și-a propus Pavel să
2 viziteze Roma și ce intenționa?

De ce a fost scrisă Epistola către
romani și ce relevanță are pentru
noi?
Cum poate fi urmat în prezent
procedeul lui Pavel în privința
evanghelizării unui teritoriu nou?
În ce condiții a ajuns Pavel la
Ce lecții practice ne putem însuși
3 Roma și cum și-a petrecut timpul din exemplul lui?
acolo?
Care este semnificația expresiei
Cum putem ști că aceeași chema
4 „chemați să fie sfinți”, folosită de re ne-a fost adresată și nouă?
Pavel?
Cum a luat ființă biserica din
Cum ați descrie propria biserică?
De ce astfel?
5 Roma și cum îi descrie Pavel pe
credincioșii ei?
SUGESTII PRACTICE
1. Ce lucru practic puteți învăța din acest studiu și cum îl veți aplica?
2. Care este planul misionar al grupei voastre? Discutați continuarea
lui sau, dacă nu aveți unul, alcătuiți-l!
3. În timp ce ascultați sau vizionați vestea misionară pentru Sabatul
acesta, culegeți eventuale idei misionare pe care să le aplicați!
Știrea misionară video poate fi descărcată și vizionată accesând una
dintre următoarele adrese de internet: resurse.adventist.pro (secțiunea
„Școala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Scoala de Sabat”).

Apostolul Pavel în Roma
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Duminică, 1 octombrie

Epistola apostolului Pavel

Romani 16:1,2 sugerează faptul că Pavel le-a scris romanilor pe când se
afla în Chencreea, aproape de Corint, în Grecia. O dovadă este şi menţio
narea Fiviei, o locuitoare a Corintului.
Stabilind localităţile de origine ale epistolelor Noului Testament, pu
tem afla data scrierii. Pentru că Pavel a călătorit mult, dacă ştim unde a
fost într-o perioadă anume, vom avea un indiciu cu privire la data scrierii.
Apostolul Pavel a înfiinţat biserica din Corint în a doua călătorie misio
nară (49–52 d.Hr.). În cea de a treia călătorie (53–58 d.Hr.), a fost din nou în
Grecia (Faptele 18:1–18; 20:2,3), iar spre sfârşitul călătoriei a primit daruri
pentru sfinţii din Ierusalim (Romani 15:25,26). Prin urmare, este probabil ca
Epistola către romani să fi fost scrisă în primele luni ale anului 58 d.Hr.
1. Ce alte biserici a vizitat Pavel în cea de a treia călătorie misionară a sa?
Faptele 18:23
Ajungând în bisericile din Galatia, Pavel a descoperit că, în lipsa lui,
nişte învăţători falşi îi convinseseră pe membri să accepte circumcizia şi să
respecte legea lui Moise. De teamă că împotrivitorii lui ar putea să ajun
gă la Roma înaintea sa, Pavel le-a scris romanilor pentru a împiedica o
situație asemănătoare la Roma. Se crede că şi Epistola către galateni a
fost scrisă din Corint, când Pavel s-a aflat acolo în cea de a treia călătorie
misionară, probabil la scurt timp după sosire.
„În Epistola sa către romani, Pavel a prezentat marile principii ale Evan
gheliei. El şi-a expus poziţia cu privire la întrebările care frământau bisericile
iudaice, cum şi cele dintre neamuri, şi a arătat că nădejdile şi făgăduinţele care
aparţinuseră cândva în mod deosebit iudeilor acum le erau oferite şi neamuri
lor.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, ed. 2014, pp. 273–274
Când studiem o carte a Bibliei, este important să ştim de ce a fost scrisă, ce
situaţie a avut în vedere. Ca să înţelegem Epistola către romani, este important
să cunoaştem problemele care tulburau bisericile iudeilor şi pe ale celor dintre
neamuri. Studiul de săptămâna următoare se va ocupa de aceste probleme.
Ce fel de subiecte tulbură biserica ta în prezent? Ameninţările vin mai
mult din afară sau din interior? Ce rol ai tu în aceste dezbateri? Cât de adesea te-ai întrebat care sunt rolul, poziţia şi atitudinea ta în dificultăţile cu
care vă confruntaţi? De ce este aşa de importantă această cercetare de sine?
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STUDIUL 1

Luni, 2 octombrie

Dorinţa lui Pavel de a ajunge la Roma

În general, cea mai eficientă cale de comunicare este cea directă, per
sonală. Astăzi, putem comunica prin telefon, prin poşta electronică, prin
mesaje SMS sau apel video, însă cea mai bună cale de comunicare rămâne
cea faţă către faţă. De aceea Pavel i-a anunţat pe romani în epistola sa că
intenţiona să-i vadă personal. El a dorit să le facă cunoscută intenţia sa de
a-i vizita, precum şi motivul vizitei.
2. Citeşte Romani 15:20-27. De ce spune Pavel că nu a reuşit să ajungă în
Roma până atunci? Ce l-a determinat să ia decizia de a merge acolo? Ce
rol au avut misiunea şi mărturisirea în luarea acestei decizii? Ce putem să
învăţăm despre misiune şi despre mărturisire, din cuvintele lui de aici?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Marele misionar al neamurilor a simţit un îndemn continuu de a vesti
Evanghelia în teritorii noi, lăsându-i pe ceilalţi să lucreze în locurile unde
Evanghelia fusese deja propovăduită. În acele zile, când creştinismul era
la început şi lucrătorii erau puţini, Pavel şi-ar fi risipit energia misionară
preţioasă dacă ar fi lucrat în zonele în care se pătrunsese deja. El a zis: „Şi
am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să
nu zidesc pe temelia pusă de altul”, aşa încât, „cei ce n-auziseră de El” să-L
poată cunoaşte (Romani 15:20,21).
Apostolul Pavel nu intenţiona să se stabilească în Roma. Ţinta lui era
să evanghelizeze Spania. El spera să obţină ajutorul creştinilor din Roma
pentru acest plan îndrăzneţ.
3. Ce idee importantă şi interesantă cu privire la iudei şi neamuri exprimă
Pavel în Romani 15:27?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Reciteşte Romani 15:20-27. Observă cât de mult şi-a dorit Pavel să păstorească şi să slujească. Pe tine ce te motivează să slujeşti?

Apostolul Pavel în Roma

15

Marți, 3 octombrie

Pavel ajunge la Roma

4. Cum a ajuns Pavel la Roma? Ce lecţie ne putem însuşi de aici cu privire
la lucrurile neaşteptate şi nedorite cu care ne confruntăm atât de des în
viaţă? Faptele 28:16
_________________________________________________________________

Da, Pavel a ajuns în final la Roma, doar că a ajuns în postura de deţinut.
Cât de des se întâmplă ca planurile noastre, chiar şi cele mai bine intenţi
onate, să nu se împlinească aşa cum am anticipat şi am sperat!
Pavel a ajuns la Ierusalim la sfârşitul celei de a treia călătorii misionare
cu ajutoarele pentru săraci pe care le strânsese în comunităţile din Europa
şi Asia Mică. Mai departe însă s-a petrecut ceva la care nu se aşteptase:
a fost arestat şi pus în lanţuri. După ce a fost ţinut în închisoare timp de
doi ani în Cezareea, a cerut să fie judecat de cezar. Aproximativ la trei ani
după arestare, a ajuns la Roma, dar probabil că nu aşa cum intenţionase
atunci când i-a scris bisericii din Roma, cu ani în urmă, despre planul lui
de a o vizita.
5. Ce ne spun textele următoare despre timpul petrecut de Pavel la Roma?
Ce lecţie putem învăţa de aici? Faptele 28:17-31
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

„Nu prin predicile lui Pavel, ci prin lanţurile sale a fost atrasă atenţia
curţii asupra creştinismului. Ca întemniţat, el a sfărâmat din sufletele mul
tora lanţurile care-i ţineau în robia păcatului. Şi aceasta nu era totul. El
declară: «Cei mai mulţi din fraţi, îmbărbătaţi de lanţurile mele, au şi mai
multă îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu» (Fili
peni 1:14).” – Ellen G. White, Faptelor apostolilor, ed. 2014, p. 342
De câte ori a luat viaţa ta întorsături neaşteptate, care, în cele din urmă,
s-au dovedit a fi spre binele tău? (Vezi Filipeni 1:12.) Cum pot şi cum ar trebui să te ajute aceste experienţe să ai încredere că Dumnezeu are în grija Sa
lucrurile din care nu pare a ieşi niciun bine?
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Miercuri, 4 octombrie

„Sfinţii din Roma”

6. Ce idei cu privire la adevăr, teologie şi credinţă reies din salutul adresat de
Pavel bisericii din Roma? Romani 1:7
_________________________________________________________________

Preaiubiţi ai lui Dumnezeu. Deşi este adevărat că Dumnezeu iubeşte lu
mea, El îi iubeşte într-un mod aparte pe aceia care L-au ales şi care au răs
puns la dragostea Sa. Vedem acest lucru în sfera omenească. Noi îi iubim
în mod deosebit pe aceia care ne iubesc; în relaţia cu ei, simţămintele sunt
reciproce. Dragostea cere un răspuns. Când răspunsul nu vine, exprimarea
deplină a dragostei este limitată.
Chemaţi să fiţi sfinţi. În unele traduceri, expresia „să fiţi” este scrisă
cu italice, fiindcă a fost adăugată de traducători. Totuşi, și fără a adăuga
aceste cuvinte, sensul nu are de suferit. Dacă sunt omise, rămâne expresia
„chemaţi sfinţi”, adică „desemnaţi sfinţi”.
Sfinţi este traducerea termenului grecesc hagioi, care înseamnă literal
„cei sfinţi”. Sfânt înseamnă „consacrat”. Un sfânt este un om care a fost
„pus deoparte” de Dumnezeu. Se poate să mai aibă o cale lungă de par
curs până la sfinţire, dar faptul că L-a ales pe Hristos ca Domn îl desemnea
ză ca sfânt, în sensul biblic al termenului.
7. Pavel spune că ei erau „chemaţi să fie sfinţi”. Înseamnă aceasta că unii nu
sunt chemaţi? Ce afirmaţii din Efeseni 1:4; Evrei 2:9 şi 2 Petru 3:9 ne ajută
să înţelegem ce vrea să spună Pavel?
_________________________________________________________________

Vestea cea mare a Evangheliei este că moartea lui Hristos este univer
sal valabilă – El a murit pentru toţi oamenii. Toţi au fost chemaţi să fie
mântuiţi prin El, „chemaţi să fie sfinţi” chiar înainte de întemeierea lumii.
Intenţia iniţială a lui Dumnezeu a fost ca întreaga omenire să găsească
mântuirea în Isus. Focul final al iadului a fost rânduit numai pentru Diavol
şi îngerii lui (Matei 25:41). Faptul că unii nu primesc darul nu scade va
loarea darului, aşa cum nici faptul că unii fac greva foamei într-o piaţă nu
scade cu nimic valoarea bunurilor vândute acolo.
Dumnezeu te-a chemat, înainte de întemeierea lumii, să fii mântuit prin El.
Există vreun lucru, oricât de mărunt, care te împiedică să accepţi chemarea Sa?
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Joi, 5 octombrie

Credincioşii din Roma

8. Pentru ce era cunoscută biserica din Roma? Romani 1:8
Nu se ştie cum a fost înfiinţată biserica din Roma. Tradiţia conform că
reia biserica a fost întemeiată de Petru sau de Pavel nu are baze istorice.
Probabil că a fost înfiinţată de unii dintre cei convertiţi în Ziua Cincizecimii,
în Ierusalim (Faptele 2), care după aceea au vizitat Roma ori s-au mutat
acolo şi şi-au mărturisit credinţa în capitala lumii.
Este surprinzător faptul că biserica aceasta, pe care se pare că nu o
vizitase niciun apostol, şi-a câştigat atâta faimă în doar câteva decenii de
la Ziua Cincizecimii. „În ciuda împotrivirii, la douăzeci de ani după răstigni
rea lui Hristos, în Roma era o biserică vie şi serioasă. Biserica aceasta era
puternică şi zeloasă, iar Domnul lucra pentru ea.” – Comentariile lui Ellen
G. White în Comentariul biblic AZŞ, vol. 6, p. 1067
„Credinţa” menţionată aici include probabil şi sensul mai larg de „cre
dincioşie”, adică loialitate faţă de stilul nou de viaţă pe care îl descoperi
seră în Hristos.
9. În ce cuvinte îi descrie Pavel pe credincioşii din Roma? Romani 15:14
Cele trei calităţi ale creştinilor romani pe care Pavel alege să le remarce
sunt: bunătatea, cunoştinţa şi sfătuirea.
1. „Plini de bunătate.” Ar spune oamenii lucrul acesta despre noi? Când se
asociază cu noi, este atenţia lor atrasă de faptul că suntem plini de bunătate?
2. „Plini de orice fel de cunoştinţă.” Biblia evidenţiază repetat importanţa
iluminării, a informării şi a cunoaşterii. Creştinii sunt îndemnaţi să studieze
Biblia şi să ajungă buni cunoscători ai învăţăturilor ei. „Cuvintele «vă voi da o
inimă nouă» înseamnă «vă voi da o minte nouă». O schimbare a inimii este
însoţită întotdeauna de o convingere clară cu privire la datoria creştină, o
înţelegere a adevărului.” – Ellen G. White, My Life Today, p. 24
3. „În stare să vă sfătuiţi unii pe alţii.” Nimeni nu poate progresa din
punct de vedere spiritual, dacă este izolat de ceilalţi credincioşi. Trebuie
să fim în stare să-i încurajăm pe ceilalţi şi, în acelaşi timp, avem nevoie să
fim încurajaţi de ei.
Prin ce cuvinte ai descrie biserica ta? Pentru ce calităţi este ea cunoscută? Sau este ea cunoscută în vreun fel? Cum poţi să contribui la îmbunătăţirea situaţiei?
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Un gând de încheiere

Vineri, 6 octombrie

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Faptele apostolilor, cap. „Mântu
irea pentru iudei”, ed. 2014, pp. 273–274; Mărturii, vol. 5, cap. „Tainele
Bibliei”, ed. 2016, p. 598.
„Mântuirea omenirii nu rezultă dintr-un plan divin ulterior sau o im
provizaţie impusă de o întorsătură neaşteptată a evenimentelor după apa
riţia păcatului. Dimpotrivă, ea emană dintr-un plan divin pentru răscum
părarea omului, făcut înainte de întemeierea lumii acesteia (1 Corinteni
2:7; Efeseni 1:3,14; 2 Tesaloniceni 2:13,14) şi îşi are rădăcina în dragostea
veşnică a lui Dumnezeu pentru umanitate (Ieremia 31:3).
Planul acesta cuprinde eternitatea trecută, prezentul istoric şi eternita
tea viitoare. El include realităţi şi binecuvântări precum alegerea şi predes
tinarea de a fi poporul sfânt al lui Dumnezeu şi de a purta asemănarea cu
Hristos, răscumpărarea şi iertarea, unirea tuturor lucrurilor în Hristos, sigi
larea cu Duhul Sfânt, primirea moştenirii veşnice şi glorificarea (Efeseni 1:314). În centrul planului se află suferinţa şi moartea lui Isus, care nu au fost
un accident al istoriei şi nici produsul deciziei omeneşti, ci îşi au rădăcina
în intenţia lui Dumnezeu de a răscumpăra (Faptele 4:27,28). Isus a fost cu
adevărat «Mielul care a fost junghiat de la întemeierea lumii» (Apocalipsa
13:8)” – The Handbook of Seventh-day Adventist Theology, pp. 275–276.

BIBLIA ȘI CARTEA PROFEȚI ȘI REGI – STUDIU LA RÂND
Biblia: Ezechiel 2-8

1. Ce i-a dat Domnul lui Ezechiel să mănânce (în viziune) și ce gust avea?
2. Câte zile trebuia să poarte Ezechiel, în mod simbolic, nelegiuirea lui Israel
și nelegiuirea lui Iuda?
3. Despre cine a profetizat Domnul că, în ziua nenorocirii, nu mai cunosc Le
gea și nu mai pot da sfaturi?
4. Ce i-a descoperit Domnul lui Ezechiel despre motivul pentru care cei
șaptezeci de bătrâni ai lui Israel se închinau la idoli?
Profeți și regi, capitolul 40

5. Unde poate vedea cercetătorul Cuvântului lui Dumnezeu împlinirea litera
lă a prorociilor dumnezeiești?
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