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Toată Evanghelia
Într-o ocazie, un pastor le-a arătat enoriaşilor o Biblie cu foi zdrenţuite şi
le-a povestit că, pe vremea când era student la Seminar, el şi câţiva colegi au
avut ideea să sublinieze toate pasajele despre dreptate, sărăcie, bogăţie şi
asuprire şi apoi le-au decupat cu foarfeca, pentru a le elimina. La final, au ră
mas cu o Biblie ciuntită. Fără aceste teme esenţiale, Biblia n-ar mai fi întreagă.
Biblia zdrenţuită ne arată clar care sunt lucrurile cărora Dumnezeu le acordă
atenție.
Ce importanţă are relatarea aceasta pentru noi, adventiştii de ziua a şap
tea? Ar trebui să aibă o mare importanţă. Studiile arată că aproximativ 30%
dintre membrii noştri se implică în activităţi de împlinire a nevoilor societăţii.
Ce fac ceilalţi 70%? Isus i-a adresat întregii biserici chemarea de a proclama şi
de a trăi toată „Evanghelia veşnică” (Apocalipsa 14:6).
Dar ce înseamnă toată Evanghelia? Misiunea şi slujirea lui Isus, aşa cum
sunt descrise în Luca 4:16-21, arată că toată Evanghelia înseamnă mai mult
decât predicarea adevărului despre mântuirea prin credinţă, chiar dacă acest
aspect este esenţial. Ea trebuie să fie însoţită de exprimarea concretă a iubirii
şi a compasiunii faţă de cei săraci, flămânzi, bolnavi, îndureraţi, exploataţi,
marginalizaţi şi întemniţaţi. Trebuie să fie însoţită, de asemenea, de împli
nirea dreptăţii biblice şi de repararea, pe cât posibil, a lucrurilor stricate de
Satana, în timp ce aşteptăm triumful final al lui Isus asupra răului, la sfârşitul
timpului.
Pe parcursul trimestrului care ne stă în față, vom explora această versiune
holistică a „Evangheliei veşnice” şi vom examina rolul bisericii în influenţarea
societăţii prin această Evanghelie. În accepţiunea noastră, „biserica” repre
zintă acea comunitate de oameni care sunt chemaţi să trăiască şi să predice
Evanghelia veşnică, aşa cum se regăseşte ea în slujirea Domnului Isus. Sublini
em ideea că suntem chemaţi nu doar să predicăm Evanghelia, ci şi să o trăim
personal, slujindu-ne semenii.
Cum se implică biserica locală din care faci parte în slujirea celor din jur?
Toate departamentele bisericii (Sănătate, Viaţa de Familie, Tineret, Şcoala de
Sabat, Diaconie etc.) au fost aduse la existenţă pentru ca, împreună, să slu
jească atât societăţii, cât şi membrilor bisericii. Serviciile Sociale Adventiste
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(Adventist Community Services; în unele zone ale lumii, sunt cunoscute sub
numele de Departamentul „Tabita”) acţionează dinăuntrul bisericii cu scopul
de a ilustra Evanghelia şi de a-i pregăti pe oameni pentru auzirea Cuvântu
lui lui Dumnezeu. Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor
(ADRA), agenţia umanitară a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, care are
statut de organizaţie nonguvernamentală, deşi nu operează din biserica loca
lă, constituie un alt mod important de a-i ajuta pe cei în nevoie.
Cum ai ales să-ţi exprimi recunoştinţa pentru tot ce a făcut Dumnezeu
pentru tine prin Hristos? Un creştin şi-a pus răspunsul în versuri:
Am văzut pe stradă o fetiţă,
zgribulită de frig, într-o rochiţă subţire,
fără speranţa de a mânca pe-ndestulate.
M-am supărat şi I-am cerut socoteală lui Dumnezeu:
„Cum ai putut permite aşa ceva?
De ce nu ai făcut nimic să o ajuţi?”
O vreme, Dumnezeu a tăcut.
Apoi, pe neaşteptate, în noaptea aceea, mi-a răspuns:
„Bineînţeles că am făcut ceva:
Te-am făcut pe tine!”
Dwight Nelson, Pursuing the Passion of Jesus
(Nampa, Idaho: Pacific Press® Publishing Association, 2005), p. 78

La momentul redactării acestor studii pentru majori, Gaspar Colón era
şeful Catedrei de religie din cadrul Universităţii Adventiste Washington din
Takoma Park, Maryland, SUA. May-Ellen Colón este director asistent al De
partamentului Şcoala de Sabat şi Lucrare Personală din cadrul Conferinţei Ge
nerale şi director al Serviciilor Sociale Adventiste Internaţionale. Ei au lucrat
nouă ani ca misionari în Africa şi în fosta Uniune Sovietică şi au doi copii că
sătoriţi şi doi nepoţi.
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Milă şi compasiune sau monument al ipocriziei?
În timp ce revizuiam ghidul de studiu pentru acest trimestru, m-am con
fruntat cu două situaţii concrete legate de subiectele studiate — milă, com
pasiune, ajutorarea semenilor.
În prima situaţie, cufundat în studiu, am auzit un ciocănit la uşă. De obicei,
în astfel de situaţii, toţi avem tendinţa de a pune capăt cât mai rapid întreru
perii, pentru a rămâne concentraţi la ceea ce făceam în momentul respectiv
şi a ne relua imediat lucrul. Aşa a fost şi în cazul meu. Când am deschis uşa
locuinţei, am văzut un tânăr de circa 20-22 de ani, îmbrăcat destul de sărăcă
cios, ţinând în mână nişte documente. O serie de situaţii anterioare, întâlnite
de-a lungul timpului, mi-au format în minte (cred că nu doar mie) următorul
stereotip, care s-a activat imediat: „Aha! Este un individ dintr-aceia care vin să
ceară bani pentru nu ştiu ce copil sau persoană de la nu ştiu ce aşezământ…
Îmi va zice, probabil, că-mi dă şi chitanţă pentru banii pe care mi-i cere… Sca
pă repede de el şi vezi-ţi de treabă mai departe!” Nu-mi place să spun şi nici
să scriu ceea ce urmează (cu atât mai puţin într-un material care va fi publi
cat), dar o voi face pentru că ştiu că nu sunt singurul, iar oamenii echilibraţi,
care citesc aceste rânduri, nu vor interpreta lucrul acesta ca pe o laudă de
sine. Iată ce vreau să spun: de obicei sunt un tip atent cu cei nevoiaşi; am
cu mine o rezervă de bănuţi pentru cei de la semafor; în familie cultivăm în
mod frecvent generozitatea faţă de alţii; împărţim de multe ori masa noastră
de duminică cu o persoană anume, extrem de necăjită; am dăruit chiar şi
unora dintre cei care vin cu acte, fotografii şi chitanţe (fictive sau nu, ce mai
contează?). Dar nu pot răspunde tuturor cererilor! Pur şi simplu nu am sufi
cienţi bani ca să-i ajut pe toţi cei care îmi cer (uneori, mă întreb cum de mă
găsesc tocmai pe mine)! Sunt convins că vă este familiar sentimentul. Aşadar,
după ce am deschis uşa şi am înţeles dintr-o privire (credeam eu!) ce fel de
persoană am în faţă, mă pregăteam să o închid şi să-mi continui lucrul. Mo
mentul era pe punctul de a se transforma într-un monument al propriei mele
ipocrizii (revizuiam studiile biblice despre milă şi compasiune!), dacă nu aş fi
ascultat mai atent ce spunea tânărul. Nu cerea bani, ci dorea să muncească,
pentru a-i câştiga! Povestea lui, foarte pe scurt: toată viaţa trăise în instituţiile
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de stat pentru creşterea copiilor abandonaţi, iar acum era major şi dorea să
muncească. Păstrez finalul întâlnirii cu el doar pentru mine. Nici acum nu-l
pot uita. A fost testul meu.
A doua situaţie este identică, doar că, de data aceasta, suntem testaţi în
mod colectiv, noi, adventiştii de ziua a şaptea, iar rezultatul poate fi ori o
schimbare de atitudine, ori un monument al ipocriziei colective. Revizuind
conţinutul acestor studii, pe care le ţineţi în mână, am întâlnit în mod repetat
ideea aceasta: „În loc să-i privim pe oameni cu mila arătată de Isus, cădem în
capcană şi îi privim doar ca pe nişte potenţiali candidaţi la botez. Ce putem
face pentru a ne schimba atitudinea?” Autorii studiului oferă şi soluţii, pe care
nu le voi menţiona aici, dar problema ridicată merită să fie analizată cu mai
multă atenţie. De aceea, împărtăşesc cu dumneavoastră, dragi cititori – fraţi
şi surori în Hristos –, această frământare: Nu cumva suntem în pericolul de
a fi mai interesaţi de botezarea oamenilor decât de a-i ajuta să iasă cu bine
din crizele şi dificultăţile prin care trec? De a-i privi doar ca pe nişte potenţiali
candidaţi la botez, şi nu ca pe nişte fiinţe umane care au nevoie de compa
siunea şi de susţinerea noastră? Dacă avem această atitudine, cine şi când
ne va convinge să ne-o schimbăm? Oamenii se botează dacă şi când ajung
personal la convingerea că trebuie să facă acest lucru. Ei recunosc compasiu
nea autentică, iar atunci când îşi dau seama că interesul nostru pentru binele
lor nu este sincer, ne mulţumesc pentru „serviciile” noastre şi pleacă. Faptul
acesta evident ar trebui să ne dea de gândit. A-i sluji pe oameni, a le face bine
motivaţi doar de interesul de a-i boteza nu ar fi nici milă, nici compasiune, ci
un monument de ipocrizie! În plus, diversele activităţi în care ne-am implica
dintr-o astfel de motivaţie greşită ne-ar crea impresia că facem ce trebuie în
lucrarea Domnului. În cazul acesta, noi am fi cei vrednici de milă. Şi nu cred că
ne dorim lucrul acesta, ci doar să-i iubim pe oameni şi să le facem bine, aşa
cum a făcut Mântuitorul!
În rest, în acest trimestru, nu este nimic nou „de discutat”, ci doar de făcut!
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)

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

August
1. 2 Cronici 12
2. 2 Cronici 13
3. 2 Cronici 14
4. 2 Cronici 15
5. 2 Cronici 16
6. 2 Cronici 17
7. 2 Cronici 18
8. 2 Cronici 19
9. 2 Cronici 20
10. 2 Cronici 21
11. 2 Cronici 22
12. 2 Cronici 23
13. 2 Cronici 24
14. 2 Cronici 25
15. 2 Cronici 26
16. 2 Cronici 27
17. 2 Cronici 28
18. 2 Cronici 29
19. 2 Cronici 30
20. 2 Cronici 31
21. 2 Cronici 32
22. 2 Cronici 33
23. 2 Cronici 34
24. 2 Cronici 35
25. 2 Cronici 36
26. Ezra 1
27. Ezra 2
28. Ezra 3
29. Ezra 4
30. Ezra 5
31. Ezra 6

Septembrie
1. Ezra 7
2. Ezra 8
3. Ezra 9
4. Ezra 10
5. Neemia 1
6. Neemia 2
7. Neemia 3
8. Neemia 4
9. Neemia 5
10. Neemia 6
11. Neemia 7
12. Neemia 8
13. Neemia 9
14. Neemia 10
15. Neemia 11
16. Neemia 12
17. Neemia 13
18. Estera 1
19. Estera 2
20. Estera 3
21. Estera 4
22. Estera 5
23. Estera 6
24. Estera 7
25. Estera 8
26. Estera 9
27. Estera 10
28. Iov 1
29. Iov 2
30. Iov 3
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STUDIUL

1

Studiul 1

25 iunie – 1 iulie

Reaşezarea tuturor lucrurilor
Sabat după-amiază
Textul de memorat: „Dumnezeu a făcut pe om după ____________
________________________________________________________
____________________________________________.” (Geneza 1:27)
Este suficient să aruncăm o privire în jur, la lumea în care trăim şi la noi
înşine, ca să ne dăm seama că ceva nu este în regulă. Dovezile căderii în păcat,
ale răzvrătirii şi ale marii lupte se văd pretutindeni.
Vestea bună este că dezordinea aceasta nu va dura la infinit. Isus a venit, a
murit pentru păcatele lumii şi a promis că Se va întoarce. Iar când Se va întoar
ce, tot ce există aici va dispărea şi se va instaura o lume nouă, o „Împărăţie”
veşnică, aşa cum spune profeţia: „Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul
cerurilor va ridica o împărăţie care nu va fi nimicită niciodată şi care nu va
trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele
împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic” (Daniel 2:44). Atunci vor fi aşezate din
nou toate lucrurile!
Totuşi, pentru refacerea chipului Său în noi nu trebuie să aşteptăm până
atunci, fiindcă cei care sunt în Hristos sunt deja făpturi noi (2 Corinteni 5:17).
Dumnezeu ne-a „hotărât mai dinainte” să fim restauraţi după chipul lui Isus
(Romani 8:29). Totodată, suntem chemaţi şi înzestraţi, ca biserică, să ajutăm
la restaurarea chipului Său şi în alţi oameni!

Ştirea misionară video pentru Sabatul acesta poate fi descărcată
şi vizionată accesând una dintre următoarele adrese de Internet:
resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube
(canalul „Scoala de Sabat”).
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Duminică, 26 iunie

Chipul lui Dumnezeu

Biblia afirmă că, la început, omul a fost creat după „chipul” lui Dumnezeu
(Geneza 1:27), după „imaginea” lui Dumnezeu. O imagine poate fi bidimensi
onală (de exemplu, imaginea dintr-o oglindă, o fotografie) sau tridimensională
(de exemplu, o statuie, o hologramă). Imaginea poate să nu fie una palpabilă,
ci doar o idee, o imagine mintală. La ce fel de imagine se referă aici Biblia?

1. Citeşte Geneza 1:26,27. Ce explicaţie ne oferă Scriptura cu privire la ce
înseamnă a fi creat după „chipul” lui Dumnezeu? Vezi şi Geneza 1:31;
Deuteronomul 6:5 şi 1 Tesaloniceni 5:23.
_________________________________________________________________

La crearea primilor noştri părinţi, Dumnezeu a adus la existenţă pe pă
mânt o formă de viaţă nouă şi superioară: bărbatul şi femeia. Dintre toate
făpturile create de El, numai ei erau după chipul Său. Nu erau nişte maimuţe
evoluate. Erau fiinţe umane şi, ca atare, erau radical diferite de toate celelalte
forme de viaţă de pe pământ. Teologia care încearcă să estompeze aceste
deosebiri aşază omul pe o treaptă inferioară.
Dumnezeu „le-a dat numele de «om»” (Geneza 5:2), ceea ce înseamnă că
bărbatul şi femeia împreună purtau numele de „om”, adică „Adam”. Ei erau
două persoane distincte, dar formau un întreg. Doar împreună reprezentau
pe deplin chipul lui Dumnezeu.
Natura celui care poartă chipul (imaginea) lui Dumnezeu este holistică:
„Atunci când a ieşit din mâna Creatorului, Adam purta, în natura lui fizică,
mintală şi spirituală, asemănarea cu Făcătorul său.” – Ellen G. White, Educaţie, p. 15 (sublinierea autorului)
Cuvântul ebraic pentru „chip” este tselem, iar cel pentru „asemănare”
este demuth. Primul poate face referire la aspectul fizic, iar al doilea, la as
pectul interior, în care sunt cuprinse şi aspectul spiritual, şi cel mintal. Ellen
G. White recunoaşte acest fapt când declară că omul a fost creat după chipul
lui Dumnezeu „atât în înfăţişarea exterioară, cât şi în caracter.” – Patriarhi şi
profeţi, ed. 2006, p. 33
Deuteronomul 6:5 enumeră diferitele dimensiuni ale fiinţei umane: inima
(mintea, dimensiunea mintală), sufletul (dimensiunea spirituală) şi puterea
(corpul). O enumerare similară se găseşte în 1 Tesaloniceni 5:23. Fiinţa creată
după chipul lui Dumnezeu se aseamănă cu El în toate aceste dimensiuni.
Ce implicaţii practice are faptul că am fost creaţi „după chipul lui
Dumnezeu”?
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STUDIUL 1

Comentarii pentru instructori

Obiectivele instructorului
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să descopere că păcatul a dete
riorat chipul lui Dumnezeu din fiinţele umane, dar că urmaşii Săi sunt
chemaţi să ajute la restaurarea acestui chip înainte de restaurarea fina
lă ce va avea loc la revenirea lui Isus.
La nivelul sentimentelor: Să empatizeze cu oamenii care nu reuşesc să
atingă idealul lui Dumnezeu.
La nivel practic: Să facă planuri pentru a urma personal exemplul Domnului
Hristos de a-i trata pe toţi cu respect, de a îngriji de nevoile lor, de a
contribui la restaurarea chipului lui Dumnezeu în ei.
SCHIŢA STUDIULUI
I. Cunoştinţe: Restaurând ce s-a deteriorat
A. Care sunt aspectele esenţiale ale chipului oferit de Dumnezeu lui Adam
şi Evei la crearea lumii?
B. Oferă câteva exemple de consecinţe ale deformării chipului Său în noi.
C. Ce urme ale chipului iniţial al lui Dumnezeu mai păstrează fiinţele
umane?
II. Sentimente: Bucuria restaurării
A. Cum reacţionăm când vedem semnele degradării produse de păcat?
Mai suntem impresionaţi de ele? Sau am devenit insensibili?
B. Ce lucruri ne fac insensibili la această degradare a oamenilor? Ce rol
joacă media în această desensibilizare?
III. Practic: Restaurarea chipului
A. Ce paşi trebuie să urmăm pentru a restaura chipul lui Dumnezeu în noi
înşine?
B. Ce înseamnă a restaura chipul lui Dumnezeu în oameni? Cum putem
ajuta la această restaurare?
Rezumat: Dumnezeu a înzestrat fiinţele umane cu libertatea de a alege, o
însuşire care reflectă chipul Său. Din nefericire, Adam şi Eva au folosit greşit
acest dar şi, ca urmare, păcatul a degradat chipul lui Dumnezeu din om. Ca
urmaşi ai lui Hristos, suntem chemaţi să ajutăm la refacerea chipului Său în
om acum, până va veni ziua în care El îl va reface complet.

Reaşezarea tuturor lucrurilor
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Luni, 27 iunie

Căderea în păcat şi consecinţele ei

Biblia nu precizează cât timp a trecut între săptămâna Creaţiunii şi căderea
omului în păcat. Nu ştim dacă au fost zile, săptămâni sau ani. Ştim doar că a
avut loc o cădere în păcat şi ni se arată care au fost consecinţele imediate şi
vizibile ale acesteia.
Prima consecinţă a faptului că Adam şi Eva au mâncat din pomul cunoş
tinţei binelui şi răului a fost aceea că amândoi şi-au dat seama că erau goi
(Geneza 3:7). Ei au căutat atunci să-şi ascundă goliciunea de prezenţa lui
Dumnezeu. Veşmântul de lumină care-i acoperea dispăruse. (Vezi Ellen G.
White, Patriarhi şi profeţi, ed. 2006, p. 47.) Legătura lor cu Dumnezeu s-a
întrerupt din cauza noului lor contact cu egocentrismul, esența răului.
Dumnezeu a căutat atunci să le arate care erau consecinţele pe care le adu
sese păcatul în viaţa lor.

2. Citeşte textele următoare şi identifică în fiecare dintre ele consecinţele
păcatului lui Adam şi al Evei. Sub ce formă se manifestă astăzi aceste consecinţe?
Geneza 3:8-10______________________________________________________
_________________________________________________________________
Geneza 3:12_______________________________________________________
_________________________________________________________________
Geneza 3:13_______________________________________________________
_________________________________________________________________
Geneza 3:16_______________________________________________________
_________________________________________________________________
Geneza 3:17-19_____________________________________________________
_________________________________________________________________

Fără îndoială, căderea în păcat a fost reală şi dureroasă şi a avut consecin
ţe teribile pentru rasa umană. Istoria tristă a lumii, din zorii ei şi până în zilele
noastre, o confirmă din plin.
Cât de recunoscători ar trebui să fim pentru promisiunea că, într-o zi, dra
ma păcatului se va sfârşi şi nu se va mai repeta niciodată!
Cu ce consecinţe ale păcatelor noastre ne confruntăm zi de zi?

14
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PAŞII ÎNVĂŢĂRII
1. MOTIVARE
Pasajul central: Geneza 1:27
Ideea de bază: Vedem în fiecare zi, la buletinele de ştiri, rezultatele puterii distructive a păcatului: războaie, foamete, catastrofe naturale, acte de
terorism etc. În lumea aceasta, sunt încă destule lucruri care ne aduc aminte
de lumea creată de Dumnezeu: dragostea, bucuria şi frumuseţea naturii.
Dar suntem martori şi la destrămarea relaţiilor, la înstrăinarea familiilor, la
sărăcie, boală şi crimă. Ca adventişti de ziua a şaptea, aşteptăm cu dor ca
Isus să revină şi să ne aducă vindecare, să facă toate lucrurile noi şi să restaureze chipul lui Dumnezeu în noi (Geneza 1:27).
În cadrul dezbaterii studiului din această săptămână, ai grijă să nu te pierzi
în teorii şi generalizări. Orientează discuţia spre aspectele practice, încurajân
du-i pe membrii grupei să ofere exemple despre cum putem să ne implicăm,
ca adventiști, în restaurarea chipului lui Dumnezeu în oameni.
Activitate introductivă: Invită-i pe membrii grupei tale să se gândească la
efectele distructive ale păcatului. Roagă-i să dea câteva exemple de degrada
re umană – fără să amintească nume – pe care le-au întâlnit săptămâna tre
cută. Poate au auzit că un prieten divorţează sau că un coleg de serviciu este
foarte mâhnit fiindcă fiul său este alcoolic sau dependent de droguri.
După câteva minute de enumerare a exemplelor, desenează pe o coală
de hârtie un tabel cu două coloane: „Degradare” şi „Restaurare” (dacă nu
dispui de materialele necesare, condu o discuţie în această formă). Invită-i pe
membrii grupei să dea cinci exemple semnificative de degradare din localita
tea voastră – de la probleme de relaţii până la diferite dependențe şi delicte.
După ce au căzut de acord asupra celor cinci exemple, scrie-le în prima co
loană. Apoi, cere-le să ofere câteva soluţii practice prin care biserica ar putea
aduce vindecare şi restaurare în acele cinci situaţii. Notează soluţiile în a doua
coloană. În final, invită-i să se roage pentru cele cinci probleme şi pentru oca
zia şi înţelepciunea de a aplica soluţiile sugerate.

Reaşezarea tuturor lucrurilor
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Vrăjmăşia şi ispăşirea

3. Citeşte Geneza 3:14,15. La ce S-a referit Dumnezeu când i-a spus lui
Satana: „Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei” (Geneza 3:15)? Ce speranţă găsim în aceste cuvinte?
_________________________________________________________________

Cuvântul ebraic pentru vrăjmăşie are rădăcină comună cu termenii ebraici
pentru ură şi pentru vrăjmaş (duşman). Când au mâncat din pomul cunoştin
ţei binelui şi răului, primii doi oameni s-au plasat (pe ei înşişi, dar şi întreaga
omenire) în opoziţie cu Dumnezeu (vezi Romani 5:10; Coloseni 1:21; Iacov
4:4). Dumnezeu le-a promis însă că va pune în aplicare planul Său de a-i re
apropia de El şi de a-i aşeza în opoziţie cu Satana. Prin această reorientare a
vrăjmăşiei lor, El avea să deschidă o cale pentru a salva omenirea fără a călca
principiile guvernării Sale. Acesta este sensul de bază al „ispăşirii”. Este ceea
ce a făcut şi face Dumnezeu pentru a repara relele produse de căderea în
păcat.

4. Ce ne spun textele de mai jos despre ispăşire? Leviticul 1:3,4; 1 Corinteni
5:7; 1 Ioan 1:9.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Teologii utilizează uneori termenul expiere în loc de „ispăşire”. Rădăcina
latină, expiare, are sensul de „a face ispăşire”, adică de a oferi o compensaţie
pentru o faptă rea. Cineva a comis o faptă rea, a încălcat legea, iar dreptatea
impune o pedeapsă pentru fapta sa. În astfel de situaţii, se spune că el este
„dator faţă de societate” pentru răul făcut.
În situaţia noastră, noi suntem cei care am comis păcatul, dar, prin planul
de mântuire, suntem scutiţi de consecinţele prevăzute în lege pentru fapta
noastră, în virtutea ispăşirii, a morţii sacrificiale a Domnului Hristos pentru
noi. El a suferit în locul nostru pedeapsa prevăzută în lege (da, guvernarea
lui Dumnezeu este bazată pe legi!). Cerinţele dreptăţii au fost împlinite, dar
nu de noi, ci de Isus. Noi suntem făptuitorii păcatului, noi am făcut răul, dar
suntem achitaţi, iertaţi şi socotiţi nevinovaţi în ochii Săi, datorită jertfei Sale
ispăşitoare. Acesta este pasul crucial şi fundamental al procesului de „aşeza
rea din nou a tuturor lucrurilor” (Faptele 3:21).
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2. APROFUNDAREA STUDIULUI
Dumnezeu este expert în readucerea fiinţelor umane la scopul şi statutul
pe care li le-a dat iniţial, la crearea lor. Procesul acesta de restaurare începe
acum, dar se încheie la revenirea lui Isus. Până atunci, El ne invită pe fiecare
să ne alăturăm Lui în lucrarea de restaurare a lumii noastre degradate. În ca
drul discuţiilor pe grupe, nu uita să identificaţi paşii concreţi pe care îi putem
urma pentru a participa la această restaurare.
Comentariu biblic
I. Restaurarea a ceea ce a fost distrus
(Recitiți Geneza 1:26,27; 9:6,7 în cadrul grupei.)
Dumnezeu a creat lumea din dragostea şi din desăvârşirea Lui de nepă
truns. Pe parcursul procesului creaţiei, El a declarat în mod repetat că lucru
rile pe care le făcuse erau bune (Geneza 1:4,10,12,18,21,25,31). La apogeul
procesului, a creat fiinţele umane, bărbatul şi femeia, după chipul Său (Gene
za 1:27), şi le-a binecuvântat (Geneza 5:2).
Putem doar să ne imaginăm cât de frumoasă şi de perfectă ar fi fost lumea
noastră, dacă Adam şi Eva ar fi ales să asculte de Dumnezeu şi să nu mănânce
din fructul oprit! Biblia ne descrie însă, în Geneza 3–6, un tablou trist – lumea
frumoasă şi desăvârşită pe care a creat-o Dumnezeu este complet distrusă:
Adam şi Eva nu ascultă (Geneza 3:6,7), Cain îl ucide pe fratele său (Geneza
4:8), faptă care atrage după sine mai multe crime (Geneza 4:23,24), iar oame
nii încep să cunoască suferinţa în truda lor zilnică (Geneza 5:29).
Dumnezeu a văzut că „răutatea omului era mare pe pământ” (Geneza 6:5).
El a fost profund îndurerat de această intensificare a răutăţii şi de degradarea
lumii create: „S-a mâhnit în inima Lui” (Geneza 6:6). Observăm că, încă din
zorii istoriei noastre, El a iubit lumea creată, S-a îngrijit de ea şi a fost mâhnit
când ea s-a separat de El. În amărăciunea Sa, a hotărât să o „restarteze” – să-i
ofere un nou început, curăţind-o printr-un potop.
După potop, cea mai mare catastrofă din istoria pământului, Dumnezeu a
încheiat un legământ cu Noe şi cu familia lui (Geneza 9:11). Momentul acesta
a fost crucial, deoarece, în acea ocazie, El le-a dat, lui Noe şi familiei lui, câteva
reguli de comportament importante în lumea nou-ieșită din apele potopului.
Ei trebuiau să-şi ducă viaţa nu ca nişte oameni degradaţi de păcat, ci ca unii
refăcuţi, compleți. Pentru a sublinia ideea aceasta și folosind aceleaşi cuvinte
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La început, când a fost creat, omul era o fiinţă perfectă şi completă, într-o
lume perfectă şi completă. Din nefericire, el a pierdut Paradisul din cauza pă
catului, iar lumea a ajuns să fie caracterizată astăzi de: moarte, violenţă, su
ferinţă, frică şi ignoranţă. Planul de mântuire are ca obiectiv readucerea lumii
noastre la perfecţiunea ei iniţială. Hristos a venit pentru a recâştiga ceea ce
s-a pierdut prin căderea în păcat.
„La început, Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său. L-a înzestrat cu
însuşiri nobile. Inteligenţa lui era echilibrată şi toate puterile fiinţei lui erau
armonioase. Dar căderea în păcat şi influenţa lui au pervertit toate aceste da
ruri. Păcatul a deteriorat chipul lui Dumnezeu din om şi aproape l-a şters. Pen
tru a reface chipul acesta s-a alcătuit planul mântuirii, iar omului i s-a dat un
timp de har. Să-l readucă la desăvârşirea iniţială în care fusese creat – acesta
este scopul cel mare al vieţii, scop care stă la temelia oricărui alt scop.” – Ellen
G. White, Patriarhi şi profeţi, ed. 2006, p. 609. Refacerea aceasta va avea loc
la înnoirea pământului şi a cerurilor, dar este un proces care a început deja
în noi!

5. Citeşte Galateni 4:19. Ce înseamnă ca Hristos să „ia chip în noi” şi de ce
lucrul acesta era atât de important pentru apostolul Pavel?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

În Evrei 1:3, se afirmă că Hristos Însuşi este „întipărirea Fiinţei” lui
Dumnezeu sau, potrivit altor versiuni, „imaginea expresă/chipul clar” al lui
Dumnezeu. (Compară cu Ioan 14:9; 2 Corinteni 4:4; Coloseni 1:15.) Scopul
Său este refacerea imaginii lui Dumnezeu în noi. Dacă suntem de acord,
Hristos, „chipul lui Dumnezeu”, poate locui în noi: „Hristos în voi, nădejdea
slavei” (Coloseni 1:27).
La a doua venire a lui Isus, va avea loc etapa finală a restaurării chipului
Său în noi (vezi 1 Corinteni 15:49; 1 Ioan 3:2). Până atunci însă, procesul de
restaurare este în plină derulare. Când se imprimă în fiinţa noastră chipul Său,
avem dorinţa de a le face cunoştinţă şi semenilor noştri cu Restauratorul su
fletelor.
De ce este important să nu uităm că restaurarea, deşi a început deja în
noi, este un proces care se va încheia de-abia la a doua venire a lui Isus?

18

STUDIUL 1

Comentarii pentru instructori

ca la crearea lumii, Creatorul le-a reamintit că sunt făcuţi după chipul Său
(Geneza 9:6).
După acest nou început, ei trebuiau să aibă o viaţă demnă de nişte
ființe create după chipul Său. În primul rând, trebuiau să trateze viaţa
umană cu cel mai mare respect şi să nu verse sânge omenesc (Geneza
9:6). Oamenii degradaţi ucid, dar oamenii care reflectă chipul lui Dumnezeu
sunt preocupați de manifestarea iubirii, de vindecare şi de restaurare. În
al doilea rând, urmau să aducă pe lume copii (Geneza 9:7), ceea ce avea
să îi apropie, atât cât era posibil pentru ei, de atributul lui Dumnezeu de
a crea viață.
De discutat: Studiază împreună cu grupa tema restaurării în Biblie.
Care sunt principalele pasaje care abordează acest subiect?
Ce situaţii din biserica voastră vorbesc despre degradarea umană?
Pavel afirmă că nouă ne-a fost încredinţată lucrarea de împăcare
(2 Corinteni 5:18). Ce legătură are această lucrare cu restaurarea? Cum ne
putem implica personal în lucrarea de restaurare şi de reconciliere?

3. APLICAŢIA
Gerald Schroeder, fost fizician la Institutul Tehnologic din Massachusetts,
care în prezent locuieşte şi predă în Ierusalim, afirmă că mulţi oameni de
ştiinţă admit în prezent că universul este calibrat cu o mare precizie.
El îl citează, de exemplu, pe astrofizicianul Michael Turner, care asea
mănă precizia universului cu precizia „cu care o săgeată aruncată dintr-un
colţ al universului ar nimeri o ţintă cu un diametru de un milimetru afla
tă în colţul opus al universului”. Similar, laureatul Premiului Nobel Steven
Weinberg susţine că, pentru ca viaţa sub orice formă să existe, energiile
prezente la originea vieţii trebuiau să aibă o precizie de până la circa 120
de zecimale (1 urmat de 120 de zerouri). Un singur criteriu dacă ar fi lipsit
dintre acestea, nu ar fi putut să existe nicio formă de viață.
Roger Penrose, profesor de matematică la Oxford, merge chiar mai de
parte şi susţine că probabilitatea ca universul să aibă energia utilizabilă
necesară pentru a apărea din întâmplare este de 1 din 10 la puterea 1 230
– o cifră inimaginabilă, cu miliarde de miliarde de miliarde... de zerouri
(http://www.geraldschroeder.com/FineTuning.aspx).
Dumnezeu a creat legile fizicii pentru ca universul să poată funcţiona şi
a stabilit legile morale pentru ca fiinţele umane să funcţioneze la potenţi
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După cum am văzut, lumea noastră, deşi creată perfectă, a căzut în păcat
şi are acum de suferit consecinţe devastatoare. Cu toate acestea, Dumnezeu
nu ne-a lăsat să avem parte de soarta pe care-o meritam: dispariţia veşnică.
El a prevăzut posibilitatea căderii omului şi a întocmit, chiar înainte de crearea
lumii noastre, planul de mântuire (vezi 1 Petru 1:2). Conform acestui plan,
Isus a venit pe pământ cu sacrificii enorme, a murit pe cruce şi a promis că
Se va întoarce la noi pentru a pune capăt răului, pentru a distruge păcatul şi
pentru a restaura complet planeta pierdută.
Ce ne uimeşte este faptul că Dumnezeu ne cheamă pe noi, biserica Sa, să
luăm parte la acest proces de restaurare!

6. Citeşte în Marcu 2:1-12 istoria prietenilor care au colaborat cu tenacitate
ca să-l aducă pe slăbănog la Isus. Ce ne spune această relatare despre
rolul jucat de biserică în vindecarea şi restaurarea oamenilor?
_________________________________________________________________

Casa era înţesată de oameni din cauză că Isus Se afla acolo. Mulţimile erau
atrase de dragostea Sa. Cei patru bărbaţi au spart acoperişul casei pentru a-l
duce la Isus pe prietenul lor care era bolnav atât spiritual, cât şi fizic. Iar Isus
l-a vindecat iertându-i păcatele, oferindu-i pace sufletească şi poruncindu-i să
se ridice şi să meargă. În acest fel, El a demonstrat că omul este vindecat cu
adevărat numai dacă este restaurat la toate aceste niveluri.

7. Care a fost motivul venirii lui Hristos pe acest pământ, potrivit declaraţiilor apostolului Ioan? Ce speranţă ne insuflă afirmaţiile sale? Citeşte Ioan
10:10 şi 1 Ioan 3:8.
_________________________________________________________________

S-a afirmat că declaraţia din Ioan 10:10 (ultima parte) constituie sinteza
mesajului Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea. Ea a fost, fără îndoială, decla
raţia de misiune a Domnului Hristos. Un rol major al bisericii lui Hristos este
acela de a merge pe urmele paşilor Săi şi de a repara ceea ce a stricat Diavolul,
aşezând în locul morţii viaţa din belşug (vezi Faptele 10:38, 1 Ioan 2:6). Biseri
ca este chemată să colaboreze cu Hristos în a-i motiva pe oameni să accepte
ca în ei să fie restaurat chipul lui Dumnezeu – la nivel fizic, mintal şi spiritual.
Care dintre semenii tăi are chiar acum nevoie de ajutorul pe care
Dumnezeu te-a înzestrat în mod special să îl dai?
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alul lor maxim. Dacă încercăm să sfidăm legile fizicii – să sărim, de exemplu,
de pe o stâncă, pentru a încerca să zburăm – va trebui să suportăm consecin
ţele. La fel și atunci când călcăm legile morale ale lui Dumnezeu – suportăm
consecințele.
După cum este important să citim manualul de utilizare al unui echipa
ment electronic înainte de a-l folosi, la fel de important este și să citim „ma
nualul de utilizare” pe care ni l-a pus la dispoziție Dumnezeu, Biblia, care ne
arată cum să trăim. Creatorul nostru ştie care este calea cea mai bună de a
găsi bucuria, împlinirea şi sensul în viaţă.
De discutat:
Discutaţi în cadrul grupei despre universul atât de fin reglat în care trăim,
făcând referire nu numai la precizia din domeniul fizicii, ci şi la cea din dome
niul moral şi spiritual.
Invită-i pe membrii grupei să povestească din viaţa lor diverse decizii pe
care le-au luat şi care au avut consecinţe pozitive sau negative.

4. PRACTIC
Ideea de reparare a lumii deteriorate este o temă cu rezonanţă puternică
în iudaism. Expresia Tikkun Olam, care înseamnă „să reparăm lumea”, este
repetată de trei ori pe zi în rugăciune de evreii religioşi. Mulţi cercetători evrei
văd în aceasta apelul de a acţiona pentru pace, dreptate şi vindecare.
Desigur că, înainte de a începe să vindece lumea degradată, evreii trebuie
să înceapă această vindecare în casa lor. Astfel, familia şi bunăstarea ei ocupă
un loc central în gândirea lor.
Sugestie practică: Dacă ai o grupă numeroasă, formează grupe mai mici.
Identificaţi împreună paşii pe care ar trebui să-i urmăm, ca adventişti de ziua
a şaptea, pentru a răspunde apelului Tikkun Olam (de a repara lumea), atunci
când:
1. O familie de imigranţi se mută pe strada noastră.
2. Un cunoscut este internat într-un centru de dezalcoolizare.
3. Câţiva membri ai bisericii se adună pentru a-l critica pe pastor.
4. Localitatea noastră se confruntă cu problema vagabondajului adoles
cenţilor.
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Studiu suplimentar

Vineri, 1 iulie

Studiază şi alte pasaje despre restaurarea chipului lui Dumnezeu în oa
meni: Romani 8:29; Coloseni 1:15; 3:9-11; 2 Corinteni 3:18; 5:17. Citeşte, din
cartea Patriarhi şi profeţi, de Ellen G. White, capitolele 2, 3 şi 4.
Ca biserică, am fost chemaţi de Dumnezeu să lucrăm pentru alţii, urmă
rind binele lor, să le îndreptăm privirea spre promisiunea restaurării prin Isus.
Există mai multe căi prin care Domnul ne ajută să realizăm lucrul acesta. Une
le biserici le oferă cetăţenilor restaurare fizică prin intermediul programelor
de sănătate şi prin servicii medicale. Totodată, reţeaua de spitale şi clinici me
dicale contribuie la împlinirea aceluiaşi obiectiv. Restaurarea şi dezvoltarea
mintală se pot produce prin intermediul seminarelor care-i învaţă pe oameni
cum să-şi împlinească nevoile vieţii. De asemenea, bisericile pot înfiinţa şcoli
sau le pot îmbunătăţi pe cele deja existente, pot să-i înveţe pe oameni anumi
te meserii, pot oferi educaţie, instruire, consiliere psihologică etc. Pe măsură
ce vor continua să caute restaurarea şi „viaţa din belşug”, mulţi dintre conce
tăţenii noştri îşi vor da seama că au nevoie şi de restaurare spirituală şi mora
lă, chiar dacă, iniţial, nu au crezut acest lucru. Ei vor constata că acesta este un
aspect-cheie al restaurării după chipul lui Dumnezeu (vezi Efeseni 4:22-24).
Biserica este singura pregătită şi în măsură să răspundă acestor nevoi, pe care
nicio instituţie socială sau medicală seculară nu reuşeşte să le împlinească.

BIBLIA ȘI CARTEA ANULUI – STUDIU LA RÂND
Biblia: 1 Cronici 4–10

1.
2.
3.
4.

De care seminţie aparţineau olarii?
De ce a primit Iosif dreptul de întâi născut?
Care sunt cele două seminţii care lipsesc din 1 Cronici 4-8?
Cine pregătea tămâia mirositoare?
Viața lui Iisus, capitolul 79

5. Ce fel de atmosferă umplea cerul când Isus S-a rugat pentru cei care-L
chinuiau?
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ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE
1. Ce răspunsuri aţi avut la rugăciune săptămâna care a trecut? Împărtă
şiţi-le cu grupa!
2. Povestiţi în grupă un eveniment pe care l-aţi trăit sau de care aţi auzit
săptămâna trecută! De ce îl consideraţi important pentru a fi împărtă
şit? Ce lecţie spirituală aţi descoperit în acel eveniment?
3. În ce fel aţi conştientizat prezenţa lui Dumnezeu în viaţa personală,
săptămâna trecută?

ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE
EXPLICAȚIE

APLICAȚIE

1

Ce înseamnă faptul că am fost
creaţi „după chipul lui Dumnezeu”?

Ce aplicaţii practice are faptul că
am fost creaţi „după chipul lui
Dumnezeu”?

2

Enumeraţi consecinţele căderii lui
Adam şi a Evei în păcat!

Sub ce formă se manifestă aceste
consecinţe în prezent?

Ce înseamnă, concret, vrăjmăşia
pusă de Dumnezeu între om şi
Satana?

Daţi exemple de manifestare a
acestei vrăjmăşii în viaţa perso
nală!

Care este scopul lui Isus şi scopul
suprem al vieţii noastre pe acest
pământ?

Când începe şi când se încheie
restaurarea chipului Domnului
Hristos în noi?

Concret, în ce constă rolul re
staurator al bisericii în planul de
mântuire?

Ce acţiuni concrete poate face
biserica pentru a-şi împlini rolul
restaurator?

3

4

5
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SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE
SUGESTII PRACTICE
1. Ce lucru practic aţi învăţat din acest studiu şi cum îl veţi aplica?
2. Discutaţi în grupă ce puteţi face, concret, pentru restaurarea chipului
lui Dumnezeu în cineva care vă este cunoscut?
3. Care este planul misionar al grupei voastre? În timp ce ascultaţi sau vi
zionaţi ştirea misionară pentru Sabatul acesta, culegeţi eventuale idei
misionare pe care să le aplicaţi!

SUGESTII PENTRU RUGĂCIUNE
1. Să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru jertfa înlocuitoare a Mântuitoru
lui!
2. Să ne rugăm pentru o persoană în care chipul lui Dumnezeu este degra
dat, nerefăcut!
3. 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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