STUDIUL

3

13-19 ianuarie

Dumnezeu sau banii?
Sabat după-amiază
Textul de memorat: „De aceea şi Dumnezeu L-a __________
nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de
orice ________; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece
orice _________ al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub
pământ şi orice ________ să mărturisească, spre slava lui
Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.” (Filipeni 2:9-11)
Când ne prezintă perspectiva Sa asupra banilor şi asupra bunurilor materiale, Dumnezeu nu ne vorbeşte pe ocolite. El i-a adresat bogatului care păstrase toate binecuvântările pentru el nişte cuvinte care ar trebui să ne stârnească temerea: „«Nebunule!
Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul, şi lucrurile pe
care le-ai pregătit ale cui vor fi?» Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el şi nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu” (Luca
12:20,21).
Slujirea lui Dumnezeu şi slujirea banilor sunt două lucruri care
se exclud reciproc. Nu putem avea decât un singur stăpân: ori pe
Dumnezeu, ori banii. Ne înşelăm dacă socotim că le putem sluji
amândurora, fiindcă nu vom putea fi duplicitari la nesfârşit. Poate
că pe alţii îi vom păcăli şi poate că ne vom păcăli pe noi înşine, dar
pe Dumnezeu, în faţa cărora vom fi traşi la răspundere într-o zi, nu-L
vom putea păcăli.
Este necesar să ne hotărâm şi, cu cât ezităm mai mult, cu cât
invocăm mai multe pretexte şi cu cât amânăm mai mult, cu atât mai
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puternic se vor înrădăcina în sufletul nostru banii şi iubirea de bani.
Credinţa impune luarea unei decizii.
Decizia aceasta va fi mai uşor de luat dacă vom înţelege cine este
Dumnezeu, ce a făcut El pentru noi şi cât de datori Îi suntem.
Duminică, 14 ianuarie

Hristos, Creatorul

1. Cine a creat lumea materială și cu ce scop?
Geneza 1:1_____________________________________________________
Psalmii 33:6,9__________________________________________________
Isaia 45:12_____________________________________________________
Ieremia 51:15__________________________________________________
Ioan 1:3_______________________________________________________
______________________________________________________________

„Hristos a fost Acela care a întins cerurile şi a pus temeliile pământului. Mâna Lui a fost aceea care a aşezat lumile în spaţiu şi a
modelat florile câmpului. «El întăreşte munţii prin tăria Lui.» «A Lui
este marea, El a făcut-o» (Psalmii 65:6; 95:5). El a fost Cel care a
umplut pământul cu frumuseţe şi văzduhul cu cântece. Şi, pe toate
lucrurile de pe pământ, din văzduh şi cer, El a scris mesajul iubirii
Tatălui.” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, ed. 2015, pp. 10–11
Lucrurile materiale nu sunt ceva rău în sine. Spre deosebire de
alte religii care susţin că lumea materială şi materia sunt rele în ele
însele şi că doar lucrurile spirituale sunt bune, religia Bibliei preţuieşte lumea materială. Cum ar putea să fie rea, dacă Isus Însuşi
a creat-o? Este adevărat că ea poate fi pervertită şi folosită în scopuri rele, ca toate darurile lui Dumnezeu, dar aceasta nu înseamnă
că este rea. Biblia ne avertizează împotriva abuzului şi pervertirii
lucrurilor create de Dumnezeu în lumea aceasta, dar nu împotriva
lucrurilor respective.
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Dumnezeu a creat lumea materială şi a dorit ca omul să se bucure de roadele şi de binecuvântările ei. El le-a spus israeliţilor: „Apoi
să te bucuri, cu levitul şi cu străinul care va fi în mijlocul tău, de toate bunurile pe care ţi le-a dat Domnul, Dumnezeul tău, ţie şi casei
tale” (Deuteronomul 26:11; vezi şi 14:26).
Isus este Creatorul (Ioan 1:1-3), iar pământul este doar una dintre dovezile capacităţii Sale creatoare. Având această capacitate, El
are şi o perspectivă unică asupra vieţii şi asupra fiinţelor vii. El cunoaşte valoarea reală a lucrurilor materiale şi ştie că ni le-a dat spre
binele nostru şi spre bucuria noastră. Şi ştie ce se întâmplă atunci
când oamenii le pervertesc sau când fac din ele un scop în sine, în
loc să le folosească spre slava lui Dumnezeu.
Priveşte în jur la lucrurile bune din lumea creată. Chiar şi după
ravagiile făcute de păcat, se mai găsesc în ea destule lucruri bune.
Ce ne spune lumea creată, prin lucrurile bune din ea, despre cum
este Dumnezeu?
Luni, 15 ianuarie

Fiul lui Dumnezeu şi Fiul omului

Noi credem că Isus a fost pe deplin Dumnezeu şi pe deplin om.
Datorită acestei îmbinări a divinului cu umanul, El are o perspectivă
unică asupra lucrurilor care sunt importante pe pământ şi pentru
veşnicie. Faptul că noi nu putem înţelege cum este posibil ca El să
aibă o natură divino-umană nu desfiinţează acest adevăr, după cum
faptul că nu înţelegem aerodinamica nu împiedică un avion să zboare.
Unul dintre motivele pentru care a venit Isus în lumea noastră a
fost ca să arate cât de iubitor este Dumnezeu, cât este de preocupat
de noi şi cât de mult ne poartă de grijă. El a venit să ne descopere
adevăratul caracter al Tatălui ceresc, care nu este nicidecum o divinitate distantă şi nepăsătoare, cum cred unii.
Satana însă s-a străduit să-i despartă pe oameni de Dumnezeu.
A încercat să-L prezinte pe Dumnezeu ca fiind nepăsător. El face tot
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ce-i stă în putinţă şi prin toate mijloacele posibile ca să ne împiedice
să cunoaştem realitatea bunătăţii şi a harului lui Dumnezeu. O metodă la care recurge pentru a ne opri este preocuparea exagerată
pentru lucrurile materiale.
2. Ce aflăm din relatarea următoare despre modul în care iubirea
pentru lucrurile materiale ne ţine departe de Domnul?
Matei 19:16-22_________________________________________________
______________________________________________________________

Imaginează-ţi scena în care Isus Însuşi, Dumnezeu întrupat, îi
vorbeşte acestui tânăr vădit conştient că se afla în faţa unei persoane speciale. Care a fost totuşi reacţia tânărului bogat? El a permis ca
multele lui avuţii, iubirea pentru lucrurile materiale să-l separe de
Dumnezeu. Era atât de orbit de iubirea de lume şi de lucruri materiale, încât, deşi s-a întristat, tristeţea nu i-a mai fost de ajuns ca să
ia decizia cea bună. El era obişnuit să aibă totul, nu să renunţe. Spre
deosebire de Fiul lui Dumnezeu, care S-a făcut Fiul omului.
Ce putem face pentru a ne raporta corect la lucrurile din lumea
aceasta, fie că suntem bogaţi, fie că suntem săraci?
Marţi, 16 ianuarie

Hristos, Răscumpărătorul

„Prin faptul că a revărsat toată comoara cerului în lumea aceasta, dăruindu-ne în Domnul Hristos tot cerul, Dumnezeu a cumpărat
voința, sentimentele, mintea și sufletul tuturor ființelor omenești. Indiferent dacă sunt credincioși sau necredincioși, toți oamenii sunt proprietatea Domnului.” – Parabolele Domnului Hristos, ed. 2015, p. 240
3. Citeşte textele următoare şi notează din ce şi de la ce ne-a salvat Isus.
Galateni 3:13___________________________________________________
Coloseni 1:13__________________________________________________
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1 Tesaloniceni 1:10______________________________________________
Evrei 2:14,15___________________________________________________
1 Petru 1:18____________________________________________________
Apocalipsa 1:5_________________________________________________
Cuvântul grecesc tetelestai din Ioan 19:30 este considerat cel
mai semnificativ din câte au fost pronunţate vreodată. El înseamnă
„s-a sfârşit”, „s-a isprăvit” şi a fost ultimul cuvânt rostit de Isus pe
cruce. El a marcat încheierea misiunii Sale de a face ispăşire prin
jertfa Sa pentru vina păcatului nostru. Cuvântul acesta nu a fost rostit cu disperare, ci cu bucuria răscumpărării lumii pierdute. Crucea
răscumpărării ne dezvăluie un eveniment trecut care are un efect
prezent şi care ne oferă o speranţă de viitor. Isus Şi-a dat viaţa ca să
distrugă păcatul, moartea şi lucrările Diavolului o dată pentru totdeauna. Aceasta înseamnă că am fost răscumpăraţi, cu toate că nu
am meritat (Efeseni 1:7). Când pătrundem în domeniul minunilor
mântuirii, suntem într-un domeniu sfânt.
Hristos în ipostaza de Răscumpărător este cea mai sublimă imagine a lui Dumnezeu. Dorinţa Sa supremă este să ne răscumpere.
Aceasta ne arată cât de mult preţuieşte El omenirea şi relaţia Sa cu
noi. Odată satisfăcută dreptatea, Hristos Îşi îndreaptă atenţia către
răspunsul nostru la sacrificiul Său.
Hristos a plătit, a suferit pedeapsa pentru toate păcatele tale.
Care ar trebui să fie reacţia ta acum? (Vezi Iov 42:5,6.)
Miercuri, 17 ianuarie

Un Dumnezeu gelos

4. Ce a vrut să spună Domnul prin cuvintele: „Nimeni nu este ca Mine
pe tot pământul”?
Exodul 9:14____________________________________________________
______________________________________________________________
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„Pentru minţile mărginite ale oamenilor, este imposibil să înţeleagă pe deplin caracterul sau lucrările Celui Infinit. Pentru intelectul cel mai ascuţit, pentru mintea cea mai puternică şi mai educată,
Fiinţa sfântă trebuie să rămână pentru totdeauna învăluită în mister.”
– Ellen G. White, Mărturii pentru biserică, vol. 5, ed. 2016, p. 592
Dumnezeu este fără egal (1 Împăraţi 8:60). El gândeşte, Îşi aminteşte şi acţionează în moduri pe care noi nu le putem înţelege. Oricât de mult am încerca să-L facem după chipul nostru, Dumnezeu
rămâne Dumnezeu. El a creat fiecare fulg de zăpadă, fiecare creier,
fiecare faţă şi fiecare trăsătură individuală şi nu mai este nimeni ca
El. El este Creatorul şi, în această calitate, Se distinge net de ceea ce
a creat.
5. Ce ne spun textele următoare despre cât de diferit este Dumnezeu
de ceea ce a creat?
1 Samuel 2:2___________________________________________________
Psalmii 86:8____________________________________________________
Isaia 55:8,9____________________________________________________
______________________________________________________________

Tit 1:2_________________________________________________________
Nu este de mirare că Dumnezeu este unic şi suveran când ne
gândim la tot ce este El, la tot ce deţine şi la tot ce face El. Şi totuşi
El nu Îşi impune această autoritate supremă când este vorba de inima omului. Poate de aceea Se caracterizează ca fiind un Dumnezeu
„gelos” (Exodul 34:14). El i-a creat pe oameni liberi, în sensul că nu
îngrădeşte decizia lor de a-I sluji Lui sau altcuiva.
El ne atrage la Sine prin iubire – Biblia spune că El ne-a iubit mai
întâi – şi aşteaptă şi doreşte ca şi noi să-L iubim pe El mai mult decât
iubim ceea ce primim de la El.
Ce sau cine „rivalizează” cu Dumnezeu în viaţa ta pentru a-ţi
câştiga afecţiunea?
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Joi, 18 ianuarie

Adevăratul proprietar

Noi suntem ai lui Dumnezeu fiindcă El ne-a creat şi ne-a răscumpărat. Şi suntem ai Lui nu doar cu fiinţa noastră, ci şi cu tot ce avem.
Nu suntem stăpâni decât pe propriile decizii. Opusă acestei concepţii este cea potrivit căreia noi am fi stăpâni peste lucrurile noastre.
Creştinii care se cred proprietarii deplini ai averilor lor au o concepţie contrară Cuvântului lui Dumnezeu.
Nu noi, ci Dumnezeu este Stăpânul a tot ce există (Iov 38:4-11).
Noi nu suntem decât „străini şi venetici” (Leviticul 25:23), cum erau
israeliţii în Ţara Făgăduinţei. Depindem de Dumnezeu chiar şi pentru următoarea răsuflare (Faptele 17:25). El este stăpân peste tot ce
spunem că este al nostru. Noi nu suntem decât administratorii Săi,
însărcinaţi cu gestionarea unor posesiuni palpabile şi impalpabile,
spre slava Sa.
6. Enumeră lucrurile peste care este stăpân Dumnezeu, potrivit următoarelor texte. Cum ne raportăm noi la ele şi la El?
Deuteronomul 10:14____________________________________________
Psalmii 50:10 __________________________________________________
Psalmii 104:16_________________________________________________
Ezechiel 18:4___________________________________________________
Hagai 2:8______________________________________________________
1 Corinteni 6:19,20_____________________________________________
______________________________________________________________

„Toate lucrurile Îi aparţin lui Dumnezeu. Oamenii pot să-I ignore
cerinţele. În timp ce El Îşi revarsă din belşug binecuvântările asupra lor, ei pot folosi darurile Lui pentru satisfacţia lor egoistă; dar
vor fi chemaţi să dea socoteală de isprăvnicia lor.” – Ellen G. White,
Mărturii pentru biserică, vol. 9, ed. 2010, pp. 182–183

Dumnezeu sau banii?

Instructori_1_2018.indd 45

45

10/10/2017 13:31:10

Calitatea lui Dumnezeu de proprietar şi calitatea noastră de
administratori implică o relaţie, prin care El urmăreşte pregătirea
noastră pentru cer, dar şi binecuvântarea altora. Totuşi administratorii necredincioşi au libertatea de a restricţiona accesul Proprietarului la posesiunile Sale. După cum am văzut ieri, El nu ne impune
voinţa Sa. El ne-a creat şi ne-a încredinţat anumite bunuri pe care
să le gestionăm pentru El până la revenirea Sa. Modul în care ne
achităm de această misiune arată ce fel de relaţie avem cu El.
Gândeşte-te mai bine ce înseamnă faptul că nu eşti stăpân peste niciunul dintre lucrurile tale şi că Dumnezeu este proprietarul
lor.
Vineri, 19 ianuarie

Un gând de încheiere

Administrarea încredinţată oamenilor şi-a avut începutul în momentul în care Dumnezeu i-a aşezat pe Adam şi pe Eva în frumoasa grădină a Edenului ca s-o lucreze şi s-o păzească (Geneza 2:15).
Dumnezeu i-a învestit cu acest nou rol şi le-a vorbit despre responsabilitatea lor. Îngrijirea grădinii avea să le aducă fericire şi sens în
viaţă.
Cuvântul ebraic „a stăpâni” (Geneza 1:26,28) înseamnă „a aduce
sub control şi ordine”. Dat fiind contextul, nu este vorba despre o
stăpânire aspră, ci despre una blândă, care presupune grija faţă de
lucrurile create de Dumnezeu. Responsabilitatea aceasta nu a încetat. În mediul acesta, Adam şi Eva trebuiau să înveţe că Dumnezeu
este Proprietarul şi că ei erau doar gestionarii sau administratorii.
Dumnezeu Şi-a dorit de la bun început ca ei să deţină poziţii de responsabilitate şi încredere, dar nu în calitate de proprietari. Ce se
cerea de la ei era să fie credincioşi în îndeplinirea lucrului lor.
„Lui Adam şi Evei le-a fost dată în grijă Grădina Edenului. Ei trebuiau «s-o lucreze şi s-o păzească». Ei lucrau fericiţi. Mintea, inima
şi voinţa acţionau în perfectă armonie. Ei nu găseau în lucrul lor
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oboseală sau trudă. Îşi umpleau ceasurile cu munca utilă şi cu comuniunea dintre ei. Ocupaţia lor era plăcută. Dumnezeu şi Hristos îi
vizitau şi stăteau de vorbă cu ei. Ei se bucurau de libertate perfectă.
[…] Dumnezeu era proprietarul căminului lor din Eden. Ei se ocupau de el sub stăpânirea Sa.” – Ellen G. White, Manuscript Releases,
vol. 10, p. 327

BIBLIA ȘI CARTEA PROFEȚI ȘI REGI – STUDIU LA RÂND
Biblia: Țefania 3 – Zaharia 4
1. Ce anume le va da Domnul popoarelor, ca să-I slujească?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. Din ce cauză nu au dat cerurile rouă și pământul nu și-a dat roadele?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. În ce perioadă a vieții (vârstă) se afla Zaharia, când a primit viziunile
de la Dumnezeu?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4. Unde avea să fie pusă piatra cea mai însemnată din templu?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Profeți și regi, capitolul 55
5. Împotriva cui au fost îndreptate întotdeauna eforturile lui Satana?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Dumnezeu sau banii?
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MATERIAL PENTRU INSTRUCTORI
Obiective
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să recunoască faptul că
Dumnezeu este Creatorul, singurul care merită toată închinarea.
La nivelul sentimentelor: Să aprecieze dragostea uimitoare manifestată de Dumnezeu în calităţile Sale de Creator şi de Dătător.
La nivel practic: Să se închine lui Dumnezeu, Creatorul şi Răscumpărătorul ce-Și arată dragostea faţă de oameni, binecuvântându-i zilnic.
SCHIŢA STUDIULUI
I. Cunoştinţe: Atributele divine
A. Cine este Dumnezeu, potrivit descrierii Sale din Sfânta Scriptură?
B. Ce roluri Şi-a asumat Domnul Isus?
C. De ce are Dumnezeu drept de proprietate asupra noastră?
II. Sentimente: Hristos, Proprietar şi Prieten
A. În ce fel adâncește dublul rol al lui Hristos de Proprietar şi Prieten relaţia noastră cu El?
B. Cum ne este afectată atitudinea faţă de universul creat şi faţă de
elementele lui materiale de adevărul că Isus l-a creat?
C. Ce putem face pentru a ne bucura de o relaţie mai profundă şi
mai apropiată cu Creatorul nostru?
III. Practic: Isus, obiectul închinării
A. În ce moduri creative, care să reflecte puterea Sa creatoare, ne
putem exprima adorarea faţă de Dumnezeu?
B. Cum le putem împărtăşi eficient devoţiunea noastră faţă de
Hristos celor care nu cred că lumea a fost creată?
C. Dacă nu există un Creator, cui s-ar putea închina oamenii?
Rezumat: Omul a fost creat cu nevoia de a se închina. El se poate închina sieşi, lucrurilor sau Creatorului. Doar ultima opţiune aduce
satisfacţie de durată, găsirea locului personal în univers şi adevăratul
sens al vieţii.
PAŞII ÎNVĂŢĂRII
1. Motivare
Pasajul central: Filipeni 2:9-11.
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Ideea de bază. Oameni au fost creaţi cu nevoia de a se închina. Nevoia aceasta este împlinită în mod satisfăcător atunci când închinarea
este îndreptată către Dumnezeu şi nu către lucrurile create.
Alternativele sunt clare: Îi putem sluji fie lui Dumnezeu, fie lui
Mamona. Mamona nu este sinonim cu Satana, cum cred unii. Este un
cuvânt aramaic împrumutat de textul grecesc al Noului Testament şi
are sensul de avere sau bogăţie. Multe traduceri moderne îl traduc
prin bani, deci Mamona nu este ceva rău în sine.
Însă a-i sluji lui Mamona este un lucru rău. Cui îi slujim noi: Părintelui nostru ceresc iubitor, care are grijă în fiecare zi de nevoile şi de multele noastre dorinţe, sau pietrei, hârtiei şi metalului (căci la acestea se
reduc toate lucrurile noastre „preţioase” şi banii noştri)? Mulţi oameni
care şi-au strâns averi şi care se consideră stăpâni peste ele constată
că păstrarea, repararea şi depozitarea lor mănâncă atât de mult timp,
încât au ajuns să trudească pentru ele ca nişte robi! Dar averile şi bogăţiile îşi au valoarea lor, atunci când recunoaştem că ele nu sunt decât
nişte binecuvântări materiale oferite de un Creator iubitor pentru a fi
date altora mai departe.
Activitate introductivă. Discutaţi despre venitul mediu pe economie şi despre ce se poate cumpăra cu el (alimente, îmbrăcăminte, adăpost, transport etc.). Subliniaţi limitele venitului.
Există nevoi pe care venitul nu le poate împlini?
Ce fac oamenii care au venituri sub medie pentru a-şi împlini cerinţele fireşti, elementare?
Pot banii să împlinească nevoile noastre emoţionale de dragoste,
de apartenenţă, de sens al vieţii, de speranţă, de „nou”, de satisfacţie,
de plenitudine?
Având în vedere aceste lucruri, avem motive să ne închinăm la
Mamona? Avem motive să ne închinăm lui Dumnezeu?
Cere-le participanţilor să citească următoarele texte: Psalmii
50:10,11; Hagai 2:8; Matei 6:31-34; 7:7-11 şi Ioan 3:16. Discutaţi acum
despre „limitele” lui Dumnezeu precum şi despre generozitatea Lui
faţă de fiinţele umane. Comparaţi bogăţiile Sale cu venitul vostru limitat. Discutaţi despre nevoile emoţionale pe care banii nu le pot împlini,
dar El poate. Din această perspectivă, de ce este mai logic să-I slujim lui
Dumnezeu şi nu lui Mamona?
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2. Aprofundarea studiului
Studiul de faţă explorează declaraţiile Bibliei cu privire la cine este
Dumnezeu. Ea susţine că atributele lui Dumnezeu îi cheamă pe oameni
la închinare. Tabăra adversă le oferă alternativele închinării la sine, la
Mamona sau la Satana – la orice poate distrage atenţia de la Creator.
Care sunt argumentele cele mai importante ale poziţiei creştine în favoarea afirmaţiei că doar Dumnezeu merită închinare? Pe ce atribute
ale lui Dumnezeu se bazează această afirmaţie?
Comentariu biblic
I. Creatorul
(Recitiţi împreună în grupă Geneza 1:1; Psalmii 33:6-9; Isaia
45:11,12; Ieremia 51:15 şi Coloseni 1:13-18.)
În Epistola către coloseni, Pavel abordează şi calitatea de Creator a
Domnului Isus, şi rolul Său de Răscumpărător. Mulţi cercetători consideră că Pavel a urmărit să combată aici o erezie nou-apărută care
conţinea multe elemente ale sistemului de credinţe numit gnosticism.
Dicţionarul Biblic HarperCollins defineşte gnosticismul astfel: „Un termen generic pentru o diversitate de mişcări religioase din primele secole ale erei creştine. Deşi grupările acestea difereau mult ca teologie,
practici rituale şi etică, toate îşi propuneau să ofere salvarea din lanţurile opresive ale existenţei materiale prin gnoză, adică «cunoaştere»”
(ed. 1996, p. 380, sublinierea autorului).
Gnosticii susţineau că lumea materială este rea în sine. Ideea aceasta nega învăţătura creştină din mai multe puncte de vedere. De exemplu, Dumnezeu n-ar fi putut fi Creatorul a ceva atât de rău precum
lumea materială, pentru că El este desăvârşit şi este spirit (nu materie).
Din moment ce Hristos a fost fără păcat, El nu Se putea întrupa (nu putea avea trup omenesc), fiindcă trupul, fiind materie, este rău.
Dar Scriptura ne învaţă că lumea materială este bună pentru că a
ieşit din mâinile lui Dumnezeu (Geneza 1). Ea afirmă în mod repetat că
Dumnezeu, prin Hristos, a creat totul. De aceea, El pretinde închinarea
noastră. Pe baza adevărului că Dumnezeu este Creator, ea susţine că
lumea materială (separată de păcat) este bună în sine.
De discutat. Ce ne învaţă Scriptura cu privire la lumea materială şi
cum ne influenţează învăţătura ei stilul de viaţă şi practicile? Pe de altă
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parte, ce influenţă ar putea avea ideea eronată că lumea materială este
rea în sine asupra stilului nostru de viaţă şi asupra practicilor noastre?
II. Răscumpărătorul
(Recitiţi împreună în grupă 1 Tesaloniceni 1:10; 1 Petru 1:18; Evrei
2:14,15 şi Galateni 3:13.)
Cerinţa lui Dumnezeu de a ne închina Lui în calitate de Creator este
strâns legată de lumea materială. El ne-a creat fiinţe materiale şi ne-a
pus la dispoziţie lumea materială pentru bucuria noastră, de aceea Îi
datorăm devotamentul şi adorarea. În același fel, cerinţa lui Dumnezeu
de a ne închina Lui în calitate de Răscumpărător este strâns legată de
aspectele emoţionale şi spirituale ale fiinţei noastre. Pasajul din Evrei
ne sugerează că întruparea lui Hristos (care I-a dat posibilitatea de a Se
identifica total cu omenirea prin adoptarea unui trup real, din carne şi
oase) este esenţială pentru răscumpărare. Scriitorul nu vede nicio opoziţie între domeniul material şi cel spiritual. Adevăratul conflict este
între bine şi rău, între închinarea autentică şi închinarea la sine.
În primul capitol din Apocalipsa, Ioan proclamă faptul că Isus este
vrednic de slavă din cauza lucrării Sale de răscumpărare: „Ale Lui, care
ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său şi a
făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său, ale Lui
să fie slava şi puterea în vecii vecilor!” (Apocalipsa 1:5,6, sublinierea
autorului). Cerinţa lui Dumnezeu de a ne închina Lui se bazează astfel
pe două motive – crearea şi răscumpărarea noastră.
Într-o ocazie, Isus i-a spus următoarea pildă unui fariseu, pe nume
Simon: „«Un cămătar avea doi datornici: unul îi era dator cu cinci sute
de lei, iar celălalt, cu cincizeci. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe
amândoi. Spune-Mi dar, care din ei îl va iubi mai mult?» Simon I-a răspuns: „«Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult»” (Luca 7:41-43).
Isus a confirmat acest răspuns. Ideea este că cel care datorează mai
mult iubeşte mai mult. Credincioşii Îi datorează mai mult lui Dumnezeu
pentru că El i-a creat – şi datoria aceasta este imposibil de plătit.
Dar cu cât Îi datorează mai mult pentru faptul că Hristos i-a răscumpărat! Şi cât Îi datorează pentru faptul că are grijă de ei zi de zi şi îi
susţine deşi nu este dator să facă nimic din toate acestea! Ce minunat
este El!

Dumnezeu sau banii?
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De discutat. Pe ce se bazează cerinţa lui Dumnezeu de a ne închina
Lui? De vreme ce închinarea nu înseamnă doar să cântăm şi să stu
diem o dată pe săptămână la biserică, cum putem să ne închinăm lui
Dumnezeu prin deciziile pe care le luăm în timpul săptămânii şi în domeniul financiar?
3. APLICAŢIA
Subliniaţi faptul că Hristos este Stăpân peste întreaga noastră fiinţă.
Întrebări
1. În ce măsură suntem motivaţi în deciziile noastre de principiul
prezentat în 1 Corinteni 6:19,20?
2. De ce schimbări de atitudine avem nevoie, dacă ştim că Dumnezeu
are drept de proprietate asupra a tot ce deţinem?
3. Ce obiceiuri trebuie să ne schimbăm, dacă ştim că a-L onora pe
Dumnezeu implică şi grija pentru natură?
4. Cum putem verifica dacă iubim binecuvântările Dătătorului mai
mult decât pe Dătător? Cum ne putem feri de ataşamentul faţă de lucrurile materiale?
5. Cum îi putem încuraja pe alţii să adopte un stil de viaţă altruist, în
care să direcţioneze darurile materiale primite de la Dumnezeu către
scopurile Sale?
4. ACTIVITATE
Nu putem sluji şi lui Dumnezeu, şi lui Mamona, dar putem să folosim banii pentru a-I sluji lui Dumnezeu. Dumnezeu Însuşi ne cheamă
să facem acest lucru. Iar dacă nu ascultăm chemarea Sa, Îl dezonorăm.
Adevărata slujire creştină ne cere să înmulţim darurile care ne-au fost
încredinţate.
Sugestii
A. Organizaţi o acţiune spre slava lui Dumnezeu prin care să le oferiţi altora bani (resurse) strânşi exclusiv de participanţi. Puteţi găsi unele sugestii la secţiunea „ACTIVITATE ” din cadrul studiilor anterioare.
B. Compuneţi şi/sau cântaţi un imn care să vorbească despre Isus în
calitate de Creator şi Răscumpărător. Organizaţi o întâlnire sau o ocazie
în care să îl cântaţi sau interpretaţi (la o masă de părtăşie, cu ocazia
unei acţiuni la un azil etc.).
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