STUDIUL

13

23-29 decembrie

Viaţa creştină
Sabat după-amiază
Text de memorat: „Dar pentru ce __________ tu pe fratele tău?
Sau pentru ce ________________ tu pe fratele tău? Căci toţi ne
vom înfăţişa înaintea ________________________ al lui Hristos.”
(Romani 14:10)
Ne apropiem de finalul studiului Epistolei către romani, cartea care a
stat la geneza Reformei Protestante, cartea care ar trebui să ne arate, mai
mult decât altele, de ce suntem protestanţi şi de ce trebuie să rămânem
aşa. Ca protestanţi, mai ales ca adventişti de ziua a şaptea, noi ne bazăm
pe principiul Sola Scriptura, doar Biblia este standardul de credinţă. Iar
în Biblie am găsit acel adevăr care l-a determinat pe Martin Luther să se
despartă de Roma: marele adevăr la mântuirii prin credinţă, un adevăr
prezentat atât de convingător de Pavel în Epistola către romani.
Acest adevăr este rezumat probabil cel mai bine de întrebarea temni
cerului păgân: „Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” (Faptele 16:30). Car
tea Romani oferă răspunsul la această întrebare – un răspuns care nu se
suprapunea cu răspunsul dat de biserică în perioada în care a trăit Luther.
Aşa s-a născut Reforma, iar noi suntem urmaşii ei.
În ultima parte a epistolei sale, Pavel abordează alte subiecte, probabil
mai puţin importante decât tema ei principală, dar suficient de importan
te din moment ce le-a abordat. Şi ele fac parte din Scriptura sfântă.
Cum şi-a încheiat Pavel epistola, ce a scris şi ce adevăruri putem des
prinde pentru noi, urmaşii săi şi ai înaintaşilor noştri protestanţi?
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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 ____________________________________________
___________________________________________________________
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SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE
EXPLICAȚIE
Ce atitudine recomandă Pavel
1 față de cei mai slabi în credință și
ce l-a determinat să scrie astfel?
De ce nu trebuie să-i judecăm pe
2 alții și motivele pentru care se
comportă într-un anumit fel?
Ce apel face Pavel în Romani
3 14:15-23? Pe ce anume își funda
mentează apelul?
La ce zile se referă Pavel în Ro
4 mani 14:5,6? Ce legătură are cu
ziua de Sabat?
Care trebuie să fie atitudinea
5 celor „tari” în credință? De ce?

APLICAȚIE
În ce privințe concrete este ne
voie, în prezent, de o asemenea
atitudine?
Ce propune Pavel, în schimb, să
judecăm și în ce privințe putem
aplica sfatul lui?
Concret, în ce situații și prin ce
fapte am putea mâhni sau zdrun
cina conștiința cuiva în prezent?
În ce privințe este benefic plura
lismul de idei și practici în biseri
că și în ce privință este dăunător?
Ce mesaj practic transmit urările
lui Pavel și cuvintele de încheiere
ale acestei epistole?

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”).
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Duminică, 24 decembrie

Atitudinea faţă de cel slab în credinţă

În Romani 14:1-3, este vorba despre îngăduinţa creştină în privinţa con
sumului cărnii care putea proveni de la animalele aduse ca jertfă idolilor.
Adunarea de la Ierusalim (Faptele 15) le ceruse convertiţilor dintre nea
muri să se ferească de ceea ce era jertfit idolilor. Însă diferenţa dintre căr
nurile provenite de la animalele jertfite idolilor şi cele provenite din alte
surse nu era simplu de făcut când mergeai la piaţă (1 Corinteni 10:25). Unii
creştini nu-şi făceau deloc probleme din cauza aceasta, dar alţii, dacă nu
aveau certitudine, preferau să mănânce verdeţuri. Aici nu este vorba despre
vegetarianism şi despre stilul de viaţă sănătos. Însă Pavel nu sugerează în
pasajul acesta că nu ar trebui să se facă deosebire între carnea curată şi car
nea necurată. Nu acesta este subiectul în discuţie. Ideea că expresia „poate
să mănânce de toate” (Romani 14:2) ar însemna că acum putem consuma
carne de orice fel, curată sau necurată, este o aplicaţie greşită. Comparaţia
cu alte pasaje din Noul Testament nu ne permite această aplicaţie.
„A primi bine” pe cel slab în credinţă însemna a-l considera un membru
al bisericii cu drepturi depline, deci şi cu drept la opinie personală, şi a-l
trata ca atare.
1. Ce atitudine recomandă Pavel față de cei mai slabi în credință și ce l-a
determinat să scrie astfel? Romani 14:1-3
_________________________________________________________________

Un alt lucru important este că Pavel nu vorbeşte dezaprobator despre
„cel slab în credinţă” (vers. 3) şi că nu-i dă celui slab sfaturi ca să ajungă pu
ternic. Și creştinul ultrascrupulos (etichetat altfel, se pare, nu de Domnul,
ci de fraţii lui creştini) este acceptat de Dumnezeu: „Dumnezeu l-a primit.”
2. Ce motiv este adus în Romani 14:4 pentru a nu-i judeca pe alţii?
_________________________________________________________________

Există totuşi situaţii în care este necesar să intervenim şi să judecăm acţiunile (nu motivaţiile!) unei persoane? Este corect să facem un pas înapoi
şi să nu spunem şi să nu facem nimic, indiferent de situaţie? În Isaia 56:10,
păzitorii sunt comparaţi cu „nişte câini muţi, care nu pot să latre”. Cum să ne
dăm seama când să vorbim şi când să tăcem? Cum putem evita extremele?
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Obiectivele instructorului
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să descopere importanţa
convingerii personale, a iubirii şi a armoniei pentru cei care alcătu
iesc trupul lui Hristos.
La nivelul sentimentelor: Să devină conştienţi de responsabilitatea lor
de a trăi conform convingerilor pe care le au şi de a manifesta com
pasiune faţă de cei din jurul lor.
La nivel practic: Să identifice convingerile personale la care au ajuns
sub călăuzirea lui Dumnezeu şi să-i ajute şi pe alţii să trăiască res
pectându-şi convingerilor lor.
SCHIŢA STUDIULUI
I. Cunoştinţe: Convingerea personală şi dragostea sunt esenţiale
A. De ce lucruri te-a convins Dumnezeu în ultima perioadă?
B. Cum îi poţi iubi pe cei care au alte convingeri personale decât tine?
II. Sentimente: Convingerea personală puternică împletită cu compasiunea
A. Cum te simţi când Dumnezeu te convinge de un lucru pe care doreş
te să îl faci?
B. În ce fel te ajută compasiunea să nu îngădui ca anumite convingeri
personale să te împiedice să îi iubeşti pe cei cu convingeri diferite?
III. Practic: Convingerea personală fermă şi sprijinul oferit altora pentru
a-şi forma convingeri personale
A. Cum poţi recunoaşte lucrurile de care Dumnezeu încearcă să te
convingă?
B. Cum le poţi oferi sprijin celorlalţi membri ai bisericii în relaţia lor cu
Hristos, chiar dacă ei au alte convingeri decât tine?
Rezumat: Viaţa creştină înseamnă să acceptăm convingerile pe care ni
le insuflă Dumnezeu, dar, în acelaşi timp, înseamnă ca, de dragul iubirii,
păcii şi armoniei dintre noi în Duhul Sfânt, să-i sprijinim pe fraţii şi pe su
rorile noastre în Hristos care au alte convingeri.
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Luni, 25 decembrie

Înaintea scaunului de judecată

3. Ce motiv ne prezintă Pavel în Romani 14:10 pentru a nu îi judeca pe alţii?
Tindem să-i judecăm aspru pe ceilalţi, de regulă, pentru lucruri pe care
le facem şi noi. În general, lucrurile pe care le facem noi nu ni se par aşa de
rele ca atunci când le fac alţii. Poate că pe noi înşine reuşim să ne amăgim,
în ipocrizia noastră, dar nu-L vom amăgi Dumnezeu, care ne-a avertizat:
„Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi ju
decaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din
ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?
Sau cum poţi zice fratelui tău: «Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău» şi,
când colo, tu ai o bârnă într-al tău?” (Matei 7:1-4).
4. Ce rol are declaraţia din Vechiul Testament prezentată de Pavel în Romani
14:11?
Citatul din Isaia 45:23 susţine ideea că toţi trebuie să se înfăţişeze la
judecată. Cuvintele „orice genunchi” şi „orice limbă” ne arată că fiecare va
trebui să dea socoteală pentru viaţa şi faptele sale (Romani 14:12). Nimeni
nu poate să dea socoteală pentru altul. În sensul acesta, noi nu suntem
păzitorii fraţilor noştri.
5. În acest context, ce spune Pavel în Romani 14:14?
Subiectul continuă să fie carnea de la animalele jertfite idolilor, nu dis
tincţia dintre carnea curată şi cea necurată. Pavel afirmă că, în sine, nu
este nimic greşit a mânca alimente care ar fi putut fi jertfite idolilor. Căci
ce este un idol în definitiv? Nu este nimic (vezi 1 Corinteni 8:4). Prin ur
mare, cui îi pasă dacă un păgân a jertfit animalul zeului broască sau zeului
taur?
Nimeni nu ar trebui pus în situaţia de a-şi călca pe conştiinţă, nici chiar
cel cu o conştiinţă hipersensibilă. Se pare că fraţii „tari” în credinţă nu
înţelegeau faptul acesta. Ei dispreţuiau scrupulozitatea fraţilor „slabi” şi,
prin atitudinea lor, „îi mâhneau”.
Eşti tentat să-i judeci pe alţii, în zelul tău pentru Domnul? De ce trebuie
să fim atenţi să nu ne facem conştiinţă pentru alţii, oricât de bune intenţii
am avea?
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PAŞII ÎNVĂŢĂRII
1. MOTIVARE
Pasajul central: Romani 14:10
Ideea de bază: Caută să afli cum să trăieşti potrivit convingerilor la care
ai ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu şi nu uita că şi cei din jurul tău au dreptul
de a trăi potrivit convingerilor lor.
Studiul din această săptămână se ocupă de un paradox: pe de o parte,
Dumnezeu ne cheamă să trăim într-un anume fel şi ne convinge să trăim
aşa, dar, pe de altă parte, ne cheamă să-i iubim pe fraţii noştri de credinţă
şi, în unele cazuri, pentru a-i ajuta pe ei să crească, să trecem peste anu
mite lucruri de care suntem convinşi, dar care nu sunt esenţiale pentru
mântuire. Începe studiul cu o rugăciune pentru armonie şi compasiune.
Discuţie introductivă. În anul de practică la Teologie, Martin a lucrat cu
un tânăr care participase la campania de evanghelizare. Într-o zi frumoasă
de duminică, a ieşit cu el şi cu un grup de prieteni în parc. La finalul ieşirii,
le-a propus să meargă să mănânce ceva în oraş. Tânărul a refuzat, moti
vând că nu putea să meargă decât după apusul soarelui, pentru că ziua lui
de odihnă era duminica. Martin i-a spus că-i respectă convingerile şi l-a
întrebat ce lucruri descoperise în cadrul prezentării despre Sabatul zilei a
şaptea. I-a reamintit textele biblice care dovedeau că sâmbăta este ziua de
odihnă şi l-a întrebat dacă i se păreau convingătoare. I-a mai spus apoi că,
dacă dorea să păzească sâmbăta conform poruncii, atunci nu-l împiedica
nimic să meargă cu ei să mănânce ceva în oraş duminica. A repetat că îi
respectă convingerile personale şi că nu vrea să-l forţeze să ia o decizie.
Tânărul a decis să încerce să aplice noua convingere despre felul în care
trebuie respectată ziua de odihnă – a lui fiind duminica.
Situaţia aceasta încă îl urmăreşte pe Martin. El se întreabă ce anume
l-a determinat să încerce să-l convingă pe acel tânăr că sâmbăta este ziua
de odihnă: dorinţa de a mânca ceva împreună în oraş sau dorinţa de a-l
ajuta să înţeleagă importanţa Sabatului? A procedat el corect sau nu?
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Marţi, 26 decembrie

Niciun prilej de cădere

6. Citeşte Romani 14:15-23 (vezi şi 1 Corinteni 8:12,13). Rezumă esenţa cuvintelor lui Pavel. Ce principiu din pasajul acesta putem aplica în toate
domeniile vieţii noastre?
_________________________________________________________________

În Romani 14:17-20, Pavel aşază diferitele aspecte ale creştinismului
acolo unde le este locul. Alimentaţia este importantă, dar creştinii nu ar
trebui să se certe cu privire la decizia unora de a mânca mai degrabă vege
tale decât carnea care putea proveni de la animalele jertfite idolilor. În loc
de aceasta, preocuparea lor ar trebui să fie neprihănirea, pacea şi bucuria
în Duhul Sfânt. Cum să aplicăm ideea aceasta la discuţiile despre alimen
taţie din biserica noastră de astăzi? Sigur că mesajul despre sănătate şi în
special cel legat de alimentaţie este o binecuvântare pentru noi, dar nu
trebuie să le impunem altora standardele noastre.
7. În Romani 14:22, după îndemnul de a-i lăsa pe oameni să facă ce le dictează conştiinţa, Pavel adaugă o remarcă foarte interesantă: „Ferice de
omul care nu se condamnă din cauza a ceea ce el consideră ca fiind bun!”
(NTR) Ce avertisment ne dă el? Cum echilibrează aceasta cele spuse de el
mai înainte?
_________________________________________________________________

Ai auzit vreodată pe cineva spunând: „Nu este treaba nimănui ce mă
nânc eu, cu ce mă îmbrac sau cum mă distrez”? Chiar nu este? Nimeni nu
trăieşte izolat. Faptele, cuvintele şi chiar alimentaţia noastră pot să-i influ
enţeze pe alţii fie în bine, fie în rău. Nu este greu să ne dăm seama de acest
lucru. O persoană care te admiră şi te vede făcând ceva „greşit” va fi tentată
să facă la fel ca urmare a exemplului tău. Ne înşelăm dacă credem că nu
este aşa. Argumentul că nu ai pus-o tu să facă lucrul respectiv nu-şi are ros
tul. Noi suntem creştini şi avem o responsabilitate unii faţă de alţii, iar dacă
exemplul nostru poate să ducă pe cineva în eroare, suntem vinovaţi.
Ce fel de exemplu dai tu? Te-ai simţi bine ca alţii, îndeosebi tinerii sau
noii credincioşi, să-ți urmeze exemplul în toate domeniile? Ce îţi spune răspunsul acesta despre tine?
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De discutat:
Consideri că Martin i-a oferit tânărului suficient spaţiu pentru a lua o
decizie personală? Ce argumente ai?
Crezi că ar fi fost o dovadă de inconsecvență din partea lui Martin dacă
nu ar mai fi mers nici el duminică să mănânce în oraş, de dragul acestui
tânăr nou-venit la credinţă? Ce argumente ai?
Prezintă o situaţie în care ai fost nevoit să alegi între a-ţi urma convin
gerea personală şi a arăta iubire faţă de o persoană venită de curând la
credinţă.
2. APROFUNDAREA STUDIULUI
Comentariu biblic
Ultimele trei capitole din Romani constituie fundamentul acestui stu
diu despre comportamentul faţă de fraţii de credinţă aflaţi la diferite etape
de dezvoltare spirituală. Şi credincioşii tari, şi cei slabi ascultă de propriile
convingeri, dar trebuie să se poarte cu iubire unii faţă de alţii. Capacitatea
de a lăsa deoparte convingerile personale din unele domenii secundare,
de dragul armoniei trupului lui Hristos, face parte din trăirea prin credinţă
a celui neprihănit. Să avem încredere că Dumnezeu ştie ce convingeri îi lip
sesc unei persoane şi cum şi când ar trebui persoana respectivă să aplice
acea convingere.
De discutat: Cum putem să ne dăm seama dacă, în situaţii complicate,
luăm deciziile pe baza unor principii (valori) creştine autentice şi nu ani
maţi de concepţia contemporană ce relativizează totul?
I. Interpretări diferite
(Revedeţi în grupă Romani 14:1-12.)
Pasajul acesta este dificil. Pavel le scrie aici credincioşilor din Roma
despre o problemă legată de mâncare şi băutură. Există mai multe inter
pretări. O interpretare posibilă este că acel credincios mai slab, care nu
consuma carne, provenea dintre neamuri, dintr-un mediu în care se con
sumau alimente aduse idolilor ca ofrandă. El avea convingerea că trebuia
să evite aceste alimente, ca să nu se întoarcă la vechile obiceiuri idolatre.
Altă interpretare este că el provenea dintre iudeii care respectau regulile
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Miercuri, 27 decembrie

Deosebire între zile

În cadrul îndemnurilor sale de a nu-i judeca pe cei care au alte opinii
şi de a nu fi o piatră de poticnire pentru cei care ar putea să se simtă
ofensaţi, Pavel aduce în discuţie zilele speciale pe care unii doresc să le
respecte, iar alţii nu.
8. Ce vrea să spună Pavel în Romani 14:4-10? Are aceasta vreo legătură cu
porunca a patra? Ce argumente ai că nu are?
Despre ce fel de zile vorbeşte Pavel aici? A existat în biserica timpurie
vreo controversă cu privire la respectarea anumitor zile? Se pare că da.
Există o aluzie cu privire la o astfel de controversă în Galateni 4:9,10, unde
Pavel îi mustră pe creştinii galateni pentru respectarea unor „zile, luni,
vremi şi ani”. Aşa cum am observat în studiul 2, unii din biserică îi convin
seseră pe creştinii galateni să fie circumcişi şi să ţină celelalte reguli din
legea lui Moise. Pavel s-a temut că ideile acestea ar putea să afecteze şi
biserica din Roma. Probabil că în Roma erau creştini, îndeosebi iudei, care
erau greu de convins că nu mai era nevoie să respecte sărbătorile iudaice.
Pavel subliniază că nu trebuie să-i judecăm pe aceia care înţeleg lucrurile
altfel decât noi. Se pare că unii creştini, pentru a fi în siguranţă, au hotărât
să respecte una sau mai multe dintre sărbătorile iudaice. Sfatul lui Pavel
este: Lăsaţi-i să le respecte, dacă sunt convinşi că trebuie.
Nu există niciun temei pentru a include Sabatul săptămânal între zilele
amintite în Romani 14:5, cum susţin unii. Cum ar putea Pavel să ia o ati
tudine atât de permisivă față de porunca a patra? După cum am văzut pe
parcursul trimestrului, el a pus un accent deosebit pe ascultarea de Lege
și nu avea cum să includă porunca despre Sabat în aceeaşi categorie cu
problema consumului de alimente jertfite idolilor. Textele acestea, deși
sunt utilizate adesea ca argument că Sabatul zilei a şaptea nu ar mai fi
obligatoriu, nu se referă la Sabat. Exact împotriva acestui tip de interpre
tări a dat Petru această avertizare: „În ele (epistolele lui Pavel), sunt unele
lucruri greu de înţeles, pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc
ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor” (2 Petru 3:16).
Ce experienţe ai în legătură cu respectarea Sabatului? Este el o binecuvântare, așa cum ar trebui să fie? Ce schimbări poţi să faci pentru a te
bucura mai mult de ceea ce îţi oferă Dumnezeu prin Sabat?
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de alimentaţie din Vechiul Testament şi care încercau să obţină mântuirea
prin păzirea Legii şi nu prin credinţa în Hristos. După perioada de zece ani
în care nu avuseseră permisiunea de a intra în Roma, iudeii au fost repri
miţi, dar, fiindcă se găsea greu carne pregătită adecvat (din care era scurs
tot sângele), au decis probabil să nu mai mănânce carne deloc. Indiferent
de interpretarea pe care o alegem, un lucru este cert – Pavel afirmă: Cine
mănâncă pentru Domnul mănâncă, iar cine nu mănâncă, tot pentru Dom
nul nu mănâncă. Fiecare credincios are convingerea sa, dar nu trebuie să-i
judece pe alţii. El trebuie să-L lase pe Dumnezeu să judece, iar el să-i ac
cepte pe fraţii de credinţă aşa cum l-a acceptat Dumnezeu pe el.
De discutat:
Care dintre cele două interpretări crezi că este mai aproape de reali
tate?
Contează ce interpretare alegem dintre acestea două?
II. Să lăsăm deoparte convingerile personale
(Revedeţi în grupă Romani 14:13-23.)
În pasajul acesta, Pavel pare a se adresa credinciosului „tare”. Pe el
pare a-l îndemna să renunţe la o parte din libertatea lui, ca să nu fie un
motiv de cădere pentru credinciosul slab.
În realitate, apostolul se adresează atât unuia, cât şi celuilalt. Epistolele
sale urmau să fie citite cu voce tare în biserici şi aveau să fie de faţă atât
credincioşii tari, cât şi cei slabi. El le cere acestor două categorii de credin
cioşi să renunţe la fostele lor convingeri legate de mâncare şi băutură în
favoarea unei convingeri noi, şi anume aceea că între credincioşi trebuie
să existe dragoste şi armonie. El nu îi îndeamnă în primul rând să trăiască
fiecare aşa cum consideră de cuviinţă, ci, mai degrabă, să nu-i forţeze pe
alţii să-şi schimbe modul de gândire. Fiecare trebuie să-şi respecte convin
gerile date de conştiinţa proprie, fiindcă cine nu le respectă comite păcat.
De discutat: Ce ne spune pasajul acesta cu privire la trăirea prin cre
dinţă?
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9. Ce adevăr important găsim în Romani 15:1-3? Ce ne spune acest pasaj
despre ce înseamnă a fi urmaş al lui Isus? Ce alte versete prezintă aceeaşi
idee? Cum poţi să aplici tu însuţi principiul acesta?
_________________________________________________________________

10. _Ce urări a notat Pavel în încheierea epistolei sale? Romani 15:5,6,13,33
_________________________________________________________________

„Dumnezeul răbdării” este Dumnezeul care îi ajută pe copiii Săi să su
porte cu perseverență. Cuvântul „răbdare”, hupomone, înseamnă „tărie
de caracter”, „perseverență consecventă”. Cuvântul „mângâiere” ar pu
tea fi tradus cu „încurajare”. „Dumnezeul încurajării” este Dumnezeul care
încurajează. „Dumnezeul nădejdii” este Dumnezeul care i-a dat nădejde
omenirii. În mod asemănător, „Dumnezeul păcii” este Dumnezeul care dă
pace şi în care putem să avem pace.
11. După ce salută numeroase persoane, ce scrie Pavel la final? Romani
16:25-27
_________________________________________________________________

Pavel îşi încheie epistola aducându-I laude şi slavă lui Dumnezeu. Creş
tinii romani, ca de altfel toți creştinii, pot avea încredere că El le va confir
ma starea de fii şi fiice, de copii ai Săi răscumpărați, de oameni îndreptăţiţi
prin credinţă şi conduşi acum de Duhul Său.
Noi știm că Pavel a fost inspirat de Domnul să scrie epistola aceasta ca
răspuns la o situație anumită dintr-un timp anumit. Dar nu cunoaștem în
detaliu ce i-a descoperit Dumnezeu legat de viitor.
Pavel știa că urma să vină „lepădarea de credință” (2 Tesaloniceni 2:3),
însă textul nu precizează câte detalii avea despre acest fapt. Cu alte cuvin
te, nu știm dacă el avea idee despre rolul pe care scrierile sale, și în special
epistola aceasta, aveau să îl îndeplinească în cadrul evenimentelor finale.
Important este că protestantismul a luat naștere prin înţelegerea acestor
texte și că ele au constituit și vor constitui pentru cei credincioși lui Isus
fundamentul credinței și al devotamentului lor.
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III. Exemplul lui Hristos
(Revedeţi în grupă Romani 15:1-6.)
Hristos este Modelul nostru în ce priveşte trăirea prin credinţă, adevăr
care reiese şi din acest pasaj. Isus a venit pe pământ ca să-Şi dea viaţa
pentru oameni, nu ca să-i oblige să asculte de El. El ar fi putut veni cu mare
putere, dar, după cum spune chiar El, „Împărăţia Mea nu este de aici”
(Ioan 18:36). Isus a murit şi a înviat ca să ne dea libertatea de a alege dacă
să-I slujim sau nu. Libertatea aceasta este extrem de importantă.
De discutat:
Ce exemple din viaţa lui Isus te ajută să le permiţi altora să-şi respecte
propriile convingeri?
Ce înseamnă să trăim în armonie cu ceilalţi membri ai trupului lui Hristos?
3. APLICAŢIA
Acordă-le membrilor grupei un timp pentru reflecţie, în care să răs
pundă la întrebările următoare. Pot să răspundă în grupe de câte doi, iar
la final pot să se roage unul pentru altul. Roagă-i pe cei dispuşi să prezinte
ideile şi răspunsurile găsite de ei. Dacă este posibil, oferă-le hârtie şi in
strumente de scris pentru a-şi nota răspunsurile.
Întrebări:
Ai forţat vreodată pe cineva să acţioneze potrivit convingerii tale, ajun
gând să fii un prilej de cădere pentru el?
Cum poţi îndrepta situaţia, pentru a restabili armonia şi dragostea
creştină în relaţia cu această persoană?
4. ACTIVITATE
Alcătuiţi o listă cu convingerile legate de stilul de viaţă care produc
cea mai mare agitaţie în biserică, unii membri ajungând să-i judece pe alţi
membri din cauza lor.
Cum îi puteţi ajuta pe membrii bisericii să facă schimbări bazate pe
principii în acest domeniu controversat?
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Studiu suplimentar: Ellen G. White, Mărturii, vol. 5, cap. „Unitate și
iubire în biserică”, ed. 2016, pp. 406–407; cap. „Dragoste față de cei care
greșesc”, pp. 512–14; Divina vindecare, cap. „Ajutându-i pe cei ispitiţi”,
ed. 2014, pp. 150–151.
„Mulţi vin la noi (la fratele şi la sora White) și întreabă: Să fac lucrul
acesta? Să mă angajez în afacerea aceasta? Sau, în ceea ce privește îmbră
cămintea, s-o port pe aceasta sau pe aceea? Eu le răspund: Voi spuneţi că
sunteţi ucenicii lui Hristos. Studiaţi Biblia! Citiţi cu atenţie şi cu rugăciune
despre viaţa scumpului nostru Mântuitor, când a locuit printre oameni, pe
pământ. Urmați exemplul vieții Lui şi nu vă veţi rătăci de pe cărarea cea în
gustă. Noi refuzăm categoric să fim conştiinţă pentru voi. Dacă vă spunem
exact ce să faceţi, ați privi la noi pentru a vă călăuzi, în loc să mergeți direct
la Isus.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 2, ed. 2011, p. 97
„Nu trebuie să aruncăm asupra altora răspunderea în ceea ce priveşte da
toria noastră, aşteptând să ni se spună ce să facem. (…) Cei care se hotărăsc
să nu facă niciun lucru, de niciun fel, care nu I-ar plăcea lui Dumnezeu vor
cunoaşte, după ce au înfăţişat cazul lor înaintea Lui, care este calea pe care
trebuie să meargă.” – Ellen G. White, Viața lui Iisus, ed. 2015, pp. 575, 576

BIBLIA ȘI CARTEA PROFEȚI ȘI REGI – STUDIU LA RÂND
Biblia: Amos 9 – Mica 1

1.
2.
3.
4.

Pe cine și cum a promis Domnul că va vântura?
Din ce cauză avea să fie umplut Edomul de rușine și nimicit cu desăvârșire?
Cine și cum a luat parte la postul poruncit de împăratul din Ninive?
Cine a fost „cea dintâi pricină de păcat pentru fiica Sionului”?
Profeți și regi, capitolul 52

5. Unde poate găsi asigurare, sprijin și ajutor sufletul împovărat cu amărăciu
ne și grijă sau asaltat crunt de ispită?
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