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14-20 iunie

Biserica lui Hristos şi Legea
Pentru studiul din această săptămână, citește: Geneza 2:16 – 3:7; 6; 12;
Deuteronomul 7:6-12; Galateni 3:6-16; Apocalipsa 12:17; 14:6-12.
Sabat după-amiază
Textul de memorat: „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credinţa lui Isus.” (Apocalipsa 14:12)
De regulă, echipele de ștafetă sunt alcătuite din patru alergători.
Este posibil ca membrii unei echipe să fi fost rivali în cadrul altor evenimente sportive, însă, de data aceasta, ei trebuie să înveţe să gândească și să acţioneze ca o echipă. Băţul de ștafetă este transmis de la primul la următorul și tot așa până la ultimul, până la parcurgerea întregii
distanţe. Într-un anumit sens, băţul de ștafetă este singurul simbol al
continuităţii pentru membrii echipei.
Biserica lui Dumnezeu se aseamănă cu o echipă de ștafetă. Începând
cu Adam, în Grădina Edenului, ștafeta a fost transmisă mai departe pe
parcursul câtorva etape ale istoriei mântuirii – de la Noe la Avraam, de
la Sinai la biserica creștină din Noul Testament și de la biserica Reformei
la cei care proclamă în prezent întreita solie îngerească.
Pentru biserica lui Dumnezeu, simbolul continuităţii este Legea divină care, după căderea omului în păcat, a fost mereu însoţită de harul
divin mântuitor. Ele formează împreună esenţa Evangheliei.

Pentru meditaţie și rugăciune
„Nu este o degradare pentru om să se plece înaintea Creatorului său, să-și
mărturisească păcatele și să ceară iertare prin meritele Mântuitorului crucificat și înviat. Este nobil să-ţi recunoști greșeala înaintea lui Isus, pe care L-ai
rănit prin nelegiuire și răzvrătire. Aceasta te înalţă înaintea oamenilor și înaintea îngerilor; căci «oricine se va smeri va fi înălţat».” – Ellen G. White, Mărturii,
vol. 5, p. 635
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Un proiect pentru inima ta

Duminică, 15 iunie

De la Adam la Noe

Într-un anumit sens, putem vorbi despre o „biserică a lui Hristos”
doar în vremea Noului Testament, după viaţa, moartea și învierea lui
Isus. Însă „biserica lui Hristos” poate avea și un sens mai larg. Termenul din limba greacă pentru „biserică”, ekklesia, însemna „chemaţi afară”. Putem afirma astfel că, în fiecare generaţie, Dumnezeu „a chemat
afară” un popor care să reflecte voinţa Sa printr-o viaţă de credincioșie,
încredere, iubire și ascultare.

1. Citește Geneza 2:16 – 3:7. La ce probă au fost supuși Adam și Eva? De
ce aveau nevoie aceș oameni desăvârșiţi de o as el de probă?
______________________________________________________________
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A fost necesar ca Adam și Eva să fie creaţi ca agenţi morali liberi,
ca să fie capabili să iubească. Era necesar ca ei să aibă capacitatea și
libertatea de a face răul, chiar dacă nu aveau motive să-l facă. Pomul
interzis a fost pentru ei un test de ordin moral care să arate cum aveau
ei să-și folosească libertatea primită de la Dumnezeu. Acum știm cum
și-au întrebuinţat-o.
În centrul moralităţii se află Legea lui Dumnezeu, care definește binele și răul (pomul e numit „pomul cunoștinţei binelui și răului”). Dar
ce scop ar putea avea o lege care să interzică minciuna, furtul și uciderea într-o lume în care oamenii nu ar putea să comită astfel de fapte?
Ar fi inutilă într-o lume populată de fiinţe „programate” să facă numai
binele. Însă Dumnezeu nu ne-a creat să fim roboţi, ci Și-a dorit să fim
niște fiinţe capabile să iubim.
După căderea în păcat, Adam și Eva au avut misiunea de a transmite „ștafeta” mai departe, generaţiilor următoare, în condiţiile în care
declinul moral al omenirii s-a adâncit. Dintre primii doi fii pe care i-au
avut, Abel a ales să fie de partea bisericii lui Dumnezeu, dar Cain s-a
lăsat stăpânit de un spirit de lăcomie, minciună, ucidere și lipsă de respect faţă de părinţi. Starea lumii s-a înrăutăţit tot mai mult până când
răul a ajuns să predomine. Înainte de potop, numai Noe și familia lui
mai puteau aparţine de biserica lui Hristos.
În ultimele douăzeci și patru de ore, de câte ori ai luat decizii
morale, folosind libertatea pe care omul a primit-o în Eden? Ce decizii ai luat? În ce măsură au fost ele în armonie cu Legea morală a lui
Dumnezeu?
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Obiecvele instructorului
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să recunoască faptul că
Dumnezeu a avut în orice perioadă a istoriei un popor chemat să
ducă mesajul Său în lume.
La nivelul sentimentelor: Să ie bucuroşi că au privilegiul de a face
parte din familia lui Dumnezeu.
La nivel practic: Să participe la proclamarea celor trei solii îngereşti.

SCHIŢA STUDIULUI
I. Cunoşnţe: Movul pentru care existăm
A. De ce, atunci când ne-a creat, Dumnezeu nu ne-a înzestrat cu capacitatea de a nu face nimic rău, ci numai lucruri bune?
B. De ce a avut nevoie de har (milă) chiar şi Noe, despre care se spune
că era un om neprihănit (Geneza 6:8,9)?
C. Ce dovadă ne oferă menţionarea lui Melhisedec cu privire la faptul
că poruncile lui Dumnezeu erau cunoscute şi înainte de Moise?
D. De ce l-a ales Dumnezeu pe Israel ca depozitar al Legii Sale?

II. Senmente: Privilegiul de a sluji
A. Care a fost dintotdeauna esenţa făgăduinţei legământului?
B. Care ar trebui să ie atitudinea rămăşiţei faţă de cei de altă credinţă?
C. Avraam a aşteptat mult timp împlinirea făgăduinţei lui Dumnezeu.
De ce insistă Dumnezeu atât de mult să devenim răbdători?

III. Pracc: Chemaţi pentru o vreme ca aceasta
A. Cum poate să-mi ie socotită ca neprihănire credinţa mea în Isus?
B. De ce ne-a dat Dumnezeu libertatea de a face răul, dacă ar trebui să
nu-l facem?
C. De ce eşti adventist de ziua a şaptea?
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Rezumat: Dumnezeu a avut în fiecare generaţie un popor chemat să
reflecte voinţa Sa printr-o viaţă de loialitate, credinţă, dragoste și ascultare.

Luni, 16 iunie

De la Noe la Avraam (Geneza 6:5-9)

Lumea în care s-a născut Noe a fost cea mai rea din câte au existat
vreodată. Durata vieţii unui om era de aproape o mie de ani și răul
reușise să prindă rădăcini atât de adânci, încât Dumnezeu a ajuns să
regrete că i-a creat pe oameni.

2. Citește Geneza 6 și apoi răspunde la întrebările de mai jos:
a. Cum să înţelegem faptul că lui Dumnezeu „I-a părut rău” că a creat
omenirea? Ce argumente avem că părerea aceasta de rău nu este o
dovadă că El nu cunoştea viitorul? (Vezi şi Deuteronomul 31:15-17.)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
b. Ellen G. White a scris că expresia „iii lui Dumnezeu” se referă la
bărbaţii credincioşi, iar expresia „fetele oamenilor”, la femeile necredincioase. Ce idei putem desprinde din Geneza 6 cu privire la
interacţiunea bisericii cu lumea?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
c. Ce fapte ale acestor oameni Îi displăceau lui Dumnezeu? Ce
legătură aveau aceste fapte cu Legea Sa?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
d. Observă cum este descris Noe în Geneza 6. Cum era el? Dacă
aceasta era starea lui spirituală, de ce mai avea el nevoie să capete
„milă”, sau „har” (NTR), înaintea Domnului? Ce ne spune aceasta
despre relaţia care exista între credinţă şi Legea lui Dumnezeu chiar şi la momentul acela?
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
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PAŞII ÎNVĂŢĂRII
1. MOTIVEAZĂ!
Pasajul central: Apocalipsa 14:12
Ideea centrală pentru creștere spirituală: Poporul lui Dumnezeu
din toate timpurile a fost chemat să cunoască personal și să aducă la cunoștinţa altora harul Său mântuitor, har care face posibilă ascultarea de
Legea Sa.
Ai în arborele genealogic al familiei tale strămoși deosebiţi? În ultimii
ani, tot mai mulţi oameni sunt curioși să afle care au fost înaintașii lor pe
linie paternă și maternă și care este istoria familiei lor. Internetul facilitează căutarea, punând la dispoziţie registrele de stare civilă, registrele
cetăţenilor străini etc. Majoritatea ar fi încântaţi să descopere că au origini
nobile sau că sunt rudă cu vreun erou naţional. Însă cei mai mulţi constată
că unii dintre înaintașii lor au avut probleme cu legea – au fost fie delincvenţi,
fie alcoolici, fie și-au bătut soţiile.
Dumnezeu a păstrat pe parcursul întregii istorii sacre, începând din
Eden, o succesiune de generaţii, pornind de la o familie căreia i-a încredinţat misiunea de a-i chema pe toţi oamenii să i se alăture și de a le arăta în
mod practic în ce constă moștenirea primită de la Dumnezeu.
Activitate introductivă: Aveţi în arborele vostru genealogic strămoși
cu experienţe interesante de viaţă? V-a lăsat vreunul dintre ei o moștenire
de familie cu care vă mândriţi? Care este cea mai importantă moștenire
spirituală pe care ne-au lăsat-o înaintașii noștri adventiști?
De discutat: În ce situaţii din Vechiul și din Noul Testament familia
este folosită ca metaforă pentru biserica lui Dumnezeu?

Comentariu biblic
I. Rămășiţa de-a lungul istoriei
(Revezi împreună cu grupa 1 Împăraţi 19:14-18.)
Pe tot parcursul istoriei, Dumnezeu a avut un popor pe acest pământ.
La început, Adam și Eva au decis să se încreadă mai mult în șarpe decât
în Creatorul lor și, prin aceasta, și-au semnat singuri sentinţa la moarte.
Accesul la pomul vieţii le-a fost oprit. Treptat, au început să simtă dureri
și să obosească. Le-au apărut riduri și fire de păr alb. Dar Dumnezeu avea
un plan. El a încheiat un legământ cu niște oameni pe care i-a ales, dar
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2. APROFUNDEAZĂ!

Marţi, 17 iunie

De la Avraam la Moise

După potop, Noe și fiii lui au avut datoria de a le împărtăşi urmașilor
lor voia lui Dumnezeu. Ştiind că lumea antediluviană fusese distrusă
complet din cauza nesocotirii Legii divine şi cunoscând din experienţă
harul divin, puteau ajuta la formarea unei generaţii de oameni mai credincioși. Dar, din nefericire, nu a trecut mult şi locuitorii pământului
s-au răzvrătit din nou (Geneza 11:1-9). „Mulţi dintre ei tăgăduiau existenţa lui Dumnezeu şi puneau potopul pe seama unor cauze naturale.
Alţii credeau că există o Fiinţă Supremă și că aceasta distrusese lumea
antediluviană şi, la fel ca în cazul lui Cain, în inimile lor s-a ivit răzvrătirea împotriva Sa.” – Ellen G. White, Patriarhi și profeţi, p. 119

3. Ce aﬂăm din Geneza 12 și din Geneza 15:1-6 despre modul în care conlucrează Legea și harul?
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______________________________________________________________

Dumnezeu l-a chemat pe Avraam, un descendent al lui Sem, și a
încheiat cu el un legământ, pe baza unor făgăduinţe (Geneza 12:1-3).
Biblia nu precizează după ce criterii l-a chemat. Nu spune despre el că
era un om neprihănit, cum spune despre Noe. De altfel, imediat după
ce a primit chemarea, Avraam s-a dovedit a fi laș și viclean (Geneza
12:11-13), călcând Legea. Totuși el a fost un om al credinţei și, prin harul lui Dumnezeu, credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. El
nu era desăvârșit, dar era dispus să asculte de glasul lui Dumnezeu și
să aibă încredere în El, chiar şi atunci când era pus în faţa unor lucruri
care, omenește, păreau imposibile.
Totuși Avraam nu era singurul om dispus să asculte de glasul
Domnului și de poruncile Sale. Faraon, cei doi împăraţi cu numele
Abimelec, dar și Iosif știau foarte bine că Dumnezeu nu aprobă adulterul și minciuna. Mai mult, împăratul Abimelec din Geneza 26 l-a mustrat pe Isaac pentru că i-a expus ispitei pe supușii lui (vers. 10). Iată că,
deși Dumnezeu l-a ales pe Avraam pentru o anumită misiune, în lume
existau și alţi oameni evlavioși. Un argument în plus este împăratul
Melhisedec, „preot al Dumnezeului celui Preaînalt” (Geneza 14:18),
care l-a binecuvântat pe Avraam după înfrângerea lui Chedorlaomer.
Cunoașterea de Dumnezeu a existat în lume și înainte de Moise.
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II. Caracteristicile rămășiţei lui Dumnezeu
(Revedeţi împreună, în grupă, Apocalipsa 12 și 19:10.)
În continuare, vom prezenta câteva idei interesante, preluate din cartea Toward a Theology of the Remnant: An Adventist Ecclesiological Perspective, editată de Ángel Manuel Rodríguez, p. 201-226.
1. Dumnezeu dorește să transmită harul Său mântuitor prin rămășiţa
Sa. Conceptul de rămășiţă se află într-o relaţie foarte strânsă cu persoana
Domnului Isus, care a venit să-i caute și să-i mântuiască pe cei pierduţi. Să
reţinem această relaţie strânsă dintre rămășiţă și Isus Hristos.
2. Apocalipsa 12 – 14 descrie declanșarea, desfășurarea și încheierea
conflictului dintre Hristos și Satana. Este de remarcat faptul că, deși persecutată de puterile răului, rămășiţa este în mod neîntrerupt o martoră
credincioasă a lui Dumnezeu și proclamă mesajul Său final cu claritate.
Cele trei solii îngerești (Apocalipsa 14:6-12) sunt un mesaj special pentru oamenii dintr-o perioadă specială a istoriei. Ele reiau în alţi termeni
elementele principale ale planului de mântuire, punând accent pe crearea lumii și pe închinare, pe biserica apostată și pe judecata care precede
crearea unui nou pământ. Aceasta este practic Evanghelia pentru timpul
prezent.
3. Rămășiţa a fost mereu prezentă ca martoră în marea luptă dintre
bine și rău. Dar ce relaţie are ea cu celelalte biserici/religii? Astăzi există
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nu pentru că erau cei mai buni sau cei mai neprihăniţi. Pur și simplu i-a
chemat pentru ca ei, la rândul lor, să-i cheme pe alţii. Cu timpul însă, poporul chemat s-a confruntat cu diverse probleme venite atât din exterior,
cât și din interior. Invazia popoarelor străine și alunecarea imperceptibilă
spre sincretism sau idolatrie extremă le-au adus aminte că erau prinși în
marele conflict dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și Satana. În numeroase perioade ale istoriei se părea că nu va mai rămâne nimeni de partea
lui Dumnezeu. Să ne amintim de istoria potopului sau de cuvintele spuse
de Ilie lui Dumnezeu pe Horeb, când profetul credea că numai el a rămas
credincios (1 Împăraţi 19:14). Însă Domnul i-a corectat părerea greșită,
spunându-i că de partea Lui se aflau șapte mii de bărbaţi, un număr mic
totuși, în comparaţie cu toţi israeliţii. Erau într-adevăr o rămășiţă (1 Împăraţi 19:18).
De discutat: Au fost scrise multe cărţi și lucrări care abordează subiectul rămășiţei. Cere-le membrilor grupei să definească „rămășiţa” într-o
singură frază.

Miercuri, 18 iunie

De la Moise la Domnul Isus

Codurile de legi descoperite în Egipt și în Mesopotamia sunt o dovadă că principiile și preceptele din Legea lui Dumnezeu erau cunoscute în Antichitate. Totuși niciunul dintre aceste coduri nu era complet.
Unele conţineau legi care promovau idolatria și alte practici condamnate de Domnul. Dar El a ales un popor care să răspândească în lume
cunoașterea despre Legea Sa. El i-a ales pe evrei, urmașii lui Avraam
și moștenitorii unei făgăduinţe vechi de câteva secole care avea să își
găsească împlinirea finală în Domnul Isus.

4. Ce descoperim în Deuteronomul 7:6-12 despre relaţia dintre Lege și
har?
______________________________________________________________

Dumnezeu a ales poporul Israel ca depozitar al Legii Sale și i-a încredinţat misiunea de a le-o face cunoscută și altor popoare. El a ales
niște oameni nedesăvârșiţi pentru a lucra cu alţi oameni nedesăvârșiţi. Când le-a spus: „Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi și un neam sfânt”
(Exodul 19:6), El le-a arătat israeliţilor că ei aveau să fie preoţi, mijlocitori pentru întreaga lume. Ei trebuiau să le descopere adevărul despre
voinţa Sa oamenilor care nu știau ce să creadă. Și, în ciuda greșelilor,
eșecurilor și chiar a răzvrătirii lor, Mesia a ales să vină, să trăiască, să
lucreze și să moară în mijlocul lor, împlinind făgăduinţa primită de
strămoșul lor Avraam cu multe secole înainte.

5. Ce explicaţii dă apostolul Pavel, care ne ajută să înţelegem adevărata
semniﬁcaţie a făgăduinţei făcute lui Avraam? Galateni 3:6-16
______________________________________________________________
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În concepţia israeliţilor din vechime, cuvântul „sămânţa” făcea referire la Israel ca popor. Dar Pavel arată aici că „sămânţa” prin care s-a
împlinit cu adevărat și complet făgăduinţa legământului este Domnul
Isus. Prin urmare, Evanghelia, care pune accent în egală măsură pe
Lege și pe har, arată tocmai spre acest legământ.
De când a primit Avraam făgăduinţa până la împlinirea ei prin
Hristos, a trecut mult timp. Ce ne spune aceasta despre faptul că trebuie să așteptăm cu răbdare împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu?
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un mare număr de confesiuni religioase și se lansează apeluri la cooperare ecumenică. Însă comunitatea globală de credinţă (oikumene) a lui
Dumnezeu nu se întemeiază pe crezuri și pe organizaţii. Semnul ei este
credincioșia faţă de Cuvântul Său (și faţă de Legea Sa) și proclamarea revenirii iminente a Domnului Hristos – Mielul care a fost junghiat, dar și Leul,
Judecătorul și Biruitorul.
4. Scriptura subliniază adesea că biserica este trupul lui Hristos și El
este Capul ei. Nu calitatea de membru al unei biserici este semnul de identificare pentru rămășiţă, ci credinţa și practica. Rămășiţa este chemată să-I
fie credincioasă lui Hristos, iar dovada credincioșiei este viaţa practică și
relaţia cu Cuvântul (Cuvântul scris și Cuvântul viu). Aici vedem legătura
dintre conceptul biblic de rămășiţă și Legea lui Dumnezeu.
5. Apocalipsa 12:17 amintește caracteristicile rămășiţei (adică ale celor
credincioși care rămân) din timpul sfârșitului: ascultarea de poruncile lui
Dumnezeu și devotamentul faţă de mărturia lui Isus. Expresia „mărturia
lui Isus” apare în Apocalipsa 1:2; 12:17 și 20:4 și este asociată cu Cuvântul
lui Dumnezeu și chiar cu poruncile lui Dumnezeu (în 12:17). Apocalipsa
19:10 adaugă o altă caracteristică importantă: „Mărturia lui Isus este duhul prorociei.” Expresia „duhul prorociei” apare o singură dată în Scriptură
și se referă la lucrarea profetică (compară Apocalipsa 19:10 cu 22:8,9). Ascultarea de Legea lui Dumnezeu și devotamentul faţă de darul profetic ne
vorbesc despre dispoziţia rămășiţei de a se supune voinţei lui Dumnezeu.
6. Dar, la o citire atentă a Apocalipsei, acestea nu sunt caracteristici
ale unui anumit grup. Da, Dumnezeu are o rămășiţă în fiecare perioadă a
istoriei, dar, în același timp, El îi cheamă să iasă din starea de confuzie și
de păcat pe cei care și-au predat viaţa lui Hristos și sunt dispuși să urmeze
Cuvântul Său până la sfârșit. În Ioan 10:16, Domnul Isus îi descrie pe acești
oameni în următoarele cuvinte: „Mai am și alte oi, care nu sunt din staulul
acesta; și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu și vor
fi o turmă și un Păstor.” Apocalipsa 18:4 spune că oamenii aceștia se află în
Babilon și li se adresează chemarea de a ieși din el.
7. Pe lângă faptul că este credincioasă poruncilor lui Dumnezeu și profeţilor Săi plini de Duhul Sfânt, rămășiţa care așteaptă revenirea lui Isus
Îl urmează pe Miel oriunde merge El (Apocalipsa 14:4). Dragostea și devotamentul ei faţă de Hristos, precum și recunoașterea faptului că El este
singura cale de mântuire, îi dau rămășiţei puterea de a răspândi Evanghelia veșnică la orice neam, seminţie, limbă și norod. Ea este chemată de
Dumnezeu să-i aducă pe oameni la El.
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Joi, 19 iunie

De la Domnul Isus la rămăşiţă

Încă din Grădina Edenului, biserica lui Dumnezeu a fost alcătuită
din oameni supuși greșelii. Însăși instituţia care avea menirea de a da
mărturie despre neprihănirea lui Dumnezeu avea nevoie de neprihănire. Ștafeta a trecut de la unul la altul, dar niciunul dintre alergători
nu s-a învrednicit să treacă linia de sosire. Niciunul dintre cei care au
primit Legea nu a fost capabil să atingă nivelul ei de neprihănire. Căutarea omului după aprobarea divină părea a fi zadarnică.
Totuși, când orice speranţă părea pierdută, Fiul lui Dumnezeu
a venit în lume și a preluat El Însuși ștafeta. Fiind al doilea Adam,
El a venit pe acest pământ „într-o fire asemănătoare cu a păcatului”
(Romani 8:3) și, prin relaţia neîntreruptă cu Tatăl Său, a reușit să rămână ascultător toată viaţa, până la cruce. Când a înviat, El a trecut
linia de sosire, fiindcă a rupt lanţul morţii. Acum, prin puterea Duhului
Sfânt, El îi oferă neprihănirea Sa fiecărui credincios. Adevărul acesta,
care s-a aflat permanent în centrul făgăduinţei legământului, a fost înţeles cel mai bine abia după încheierea lucrării Sale pe pământ și după
apariţia bisericii creștine din Noul Testament.
Din păcate, biserica creștină, cu toată lumina pe care o primise, s-a
dovedit uneori a fi mai puţin credincioasă legământului decât vechiul
Israel și, la scurtă vreme, a fost cuprinsă aproape complet de apostazie.
Reforma din secolul al XVI-lea a început să o scoată din această stare,
însă chiar și atunci au existat perioade de regres. Multe doctrine și învăţături neadevărate au fost păstrate, printre care și înţelegerea greșită despre rolul și scopul Legii în cadrul noului legământ. Dumnezeu a
văzut că era necesar „să cheme afară” un popor al rămășiţei, prin care
să fie recuperate multe adevăruri.

6. Ce ne spune Scriptura despre împlerea Legii cu harul în ulma solie
de averzare trimisă de Dumnezeu omenirii? Apocalipsa 12:17; 14:612.

Studiul 12

______________________________________________________________

După cum am văzut, păzirea poruncilor este modalitatea (aleasă de Dumnezeu) prin care oamenii își pot manifesta dragostea
adevărată. În ce privinţe dăm impresia că păzim poruncile, dar nu
manifestăm dragoste în mod real, așa cum ar trebui? De ce nu are
nicio valoare o astfel de păzire a Legii?
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Comentarii pentru instructori
De discutat: Pornind de la comentariile de mai sus, găsiţi în cadrul
grupei metoda cea mai bună de interacţiune cu ceilalţi creștini și cu necreștinii în momentul de faţă. Cum Îl putem reprezenta pe Domnul cu credincioșie?

3. APLICĂ!
Întrebări pentru meditaţie
 Ce semniică faptul că Adam şi Eva au fost creaţi cu libertate de
alegere?
 Cum s-au manifestat în viaţa lui Noe atât ascultarea de poruncile lui
Dumnezeu, cât şi credinţa în făgăduinţele Sale?
 Cum i-a fost socotită lui Avraam credinţa ca neprihănire (Romani
4:9)?
 Cum se regăsesc proclamarea Evangheliei şi valabilitatea permanentă a Legii în mesajul primului înger din Apocalipsa 14?
Întrebări aplicative
 Ce putem face pentru a ne feri de atitudinea de superioritate şi de
exclusivism atunci când folosim termenul de „rămăşiţă”?
 De ce a fost necesară punerea la probă a loialităţii lui Adam şi a Evei,
dacă ei erau desăvârşiţi? Este necesar să ie pusă la probă şi loialitatea noastră?
 Ce ştiu concetăţenii noştri despre noi, ca adventişti de ziua a şaptea?
Pentru aceasta am fost noi aduşi la existenţă?

4. ILUSTREAZĂ!
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Apartenenţa la o familie este însoţită de obligaţii și de privilegii. Enumeraţi privilegiile și responsabilităţile care ne revin ca adventiști. De ce
este important să nu le uităm atunci când venim în contact cu oameni de
altă religie?

Vineri, 20 iunie

Studiu suplimentar

Studiul 12

„Cei trei îngeri din Apocalipsa 14 îi reprezintă pe oamenii care
primesc lumina soliilor lui Dumnezeu și merg în lume ca agenţi ai Săi
pentru a da avertizarea în lungul și-n latul pământului. Hristos le spune urmașilor Săi: «Voi sunteţi lumina lumii» (Matei 5:14). Crucea de
pe Calvar îi vorbește fiecărui suflet care Îl primește pe Isus: «Duceţi-vă
în toată lumea și propovăduiţi Evanghelia la orice făptură» (Marcu
(16:15). Nimic nu trebuie să stea în calea acestei lucrări. Ea este marea
lucrare ce trebuie îndeplinită în acest timp; ea trebuie să fie tot atât
de vastă, cât veșnicia. Dragostea manifestată de Isus pentru sufletele
oamenilor prin jertfa adusă pentru răscumpărarea lor îi va motiva pe
toţi urmașii Săi.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 5, p. 455, 456
„Subiectul de cea mai mare importanţă este solia îngerului al treilea,
care cuprinde soliile celui dintâi și celui de-al doilea înger. Toţi ar trebui
să înţeleagă adevărurile care se găsesc în aceste solii și să le manifeste
în viaţa zilnică, deoarece lucrul acesta este esenţial pentru mântuire. Va
trebui să studiem cu seriozitate și cu rugăciune pentru a înţelege aceste
adevăruri măreţe, iar capacitatea noastră de a învăţa și de a înţelege va fi
solicitată la maximum.” – Ellen G. White, Evanghelizare, p. 196

Întrebări pentru discuţie
1. În Apocalipsa 12:17 se airmă că „rămășiţa” este formată din cei
care păzesc poruncile lui Dumnezeu și ţin mărturia lui Isus. În lume
există și alte biserici creștine păzitoare ale Sabatului. Care este scopul existenţei Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea? Prin ce mesaj
și prin ce învăţături unice se deosebește biserica noastră de aceste
biserici creștine și chiar de alte biserici păzitoare ale Sabatului zilei
a șaptea?
2. Citește Romani 4:3; Galateni 3:6 și Iacov 2:23 în contextul lor. Ce explicaţii din aceste texte ne ajută să înţelegem mântuirea prin credinţă?
3. Primul înger, care vestește lumii „Evanghelia veșnică”, anunţă venirea ceasului judecăţii lui Dumnezeu. În cele trei solii îngerești,
Evanghelia, Legea și judecata sunt amintite împreună. Cum înţelegem rolul Legii și al harului în cadrul judecăţii? Cum se îmbină ele
aici?
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