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SĂ ÎNCEPEM
Acest ghid de studii biblice este conceput astfel încât să poată fi folosit în câteva moduri. Poţi să îl studiezi singur, doi oameni îl pot studia împreună sau poate fi folosit în grupuri mici de trei sau mai mulţi
oameni.
După cum ştii în urma studierii Cărţii 1 din această serie, studiul
biblic în grupuri mici poate fi atât plăcut, cât şi educativ. Scopul este
ca un grup de oameni interesaţi să se întâlnească într-o casă, într-o
sală publică, într-o biserică sau în orice alt loc şi să studieze împreună
Cuvântul lui Dumnezeu. În mod ideal, grupul va fi alcătuit din trei până
la douăsprezece persoane care stau în jurul unei mese sau în cerc vreme de o oră şi jumătate până la două ore, o zi pe săptămână, studiind,
rugându-se şi având părtăşie.
Rugăciunea, informaţiile din Biblie şi opiniile vor fi parte din activităţile grupului. Toate discuţiile şi rugăciunile ar trebui să fie voluntare.
Ca regulă generală, nu stabiliţi o ordine pentru rugăciune, răspunsuri
sau discuţii. Lăsaţi loc răspunsurilor spontane, voluntare.
Trei lucruri sunt esenţiale pentru toate grupurile de studiu biblic.
Acestea sunt:
◪◪ Părtăşia (să ne cunoaştem mai bine unii pe alţii)
◪◪ Studiul biblic (înţelegerea şi învăţarea Cuvântului lui Dumnezeu)
◪◪ Rugăciunea (aplicarea a ceea ce învăţăm cerându-I lui Dumnezeu
să ne ajute).

Formatul acestui ghid de studii se bazează pe aceste trei elemente
esenţiale şi va fi asemănător în fiecare studiu. Subiectele acestei serii
sunt enumerate la pagina 3.
Mă rog ca Dumnezeu să vă călăuzească în studiu!
Kurt Johnson
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INDICATOARE

GRUPUL NOSTRU
Creştem împreună – Să comunicăm mai
eficient
Comunicarea este cheia relaţiilor bune. Oamenii care au făcut parte
din grupuri identifică cinci niveluri ale comunicării, care au un impact
asupra dezvoltării fiecărui membru în parte şi a grupului. Acestea sunt:
◪◪ Conversaţia plină de clişee: Aceasta este etapa „testării apelor”.
Răspunsurile membrilor grupului sunt în mare parte observaţii superficiale, neutre, care nu prezintă nicio ameninţare.
◪◪ Relatarea faptelor: Membrul oferă pur şi simplu răspunsuri superficiale în cadrul dezbaterii, fără a face o aplicaţie practică la viaţa
de zi cu zi.
◪◪ Idei şi judecăţi: La acest nivel, membrul începe să împărtăşească
idei, observând modul în care ceilalţi reacţionează. Dacă ideile primesc un răspuns pozitiv, membrul se aventurează la următorul nivel.
◪◪ Sentimente şi emoţii: În această etapă, membrul care face parte
din grup începe să vorbească deschis despre cum Scriptura are un
impact asupra situaţiei lui prezente şi asupra vieţii lui de zi cu zi.
◪◪ Deschidere şi angajament personal: La acest nivel, o persoană
are siguranţa că este acceptată de grup indiferent de ceea ce va spune sau de cum va reacţiona.

Despre tine

Pe măsură ce grupul tău se întâlneşte în fiecare săptămână, diferite
nevoi sunt împărtăşite. Aceste nevoi le reflectă pe cele pe care le observăm la lumea din jurul nostru. Din perspectiva ta, care este una dintre
cele mai mari nevoi ale lumii astăzi?

Indicatoare
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SCRIPTURA ŞI VIAŢA
CE A SPUS ISUS DESPRE A DOUA SA VENIRE
„...Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi, după ce Mă voi duce şi
vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine ca,
acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” – Ioan 14:2,3
Întrebări la care să-ţi răspunzi:
◪◪ Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
◪◪ În ce fel îmi influenţează acest subiect viaţa de zi cu zi?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relaţia mea cu Isus?
Autorul Epistolei către evrei spune: „Tot aşa Hristos, după ce S-a
adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a
doua oară nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-L
aşteaptă” (Evrei 9:28). În acest pasaj din Noul Testament, întoarcerea
lui Hristos este redată prin numeralul „a doua”. Isus a promis că va veni
din nou (Ioan 14:3); îngerii au spus că va veni aşa cum a plecat (Faptele
1:11). Speranţa creştinismului este că într-o zi Isus Se va întoarce pe
acest pământ.
◪◪

Atât Vechiul, cât şi Noul Testament prezic a doua venire a lui Isus.
Citeşte următoarele pasaje din Scriptură şi discută-le mesajul:
Psalmii 50:3-5; Ioan 14:1-3. Când te gândeşti la venirea lui Isus,
cum te simţi?
____ entuziasmat
____ emoţii amestecate
____ temător
____ altele
____ pregătit
Dacă îţi e teamă, ce te face să te simţi astfel?

____________________________________________________________

Când Se va întoarce Isus? Revenirea Lui a fost prezisă în diferite
momente; totuşi, nu S-a întors încă. Nimeni de pe pământ – nici măcar
îngerii din ceruri – nu cunoaşte această informaţie. (Matei 24:36)
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S-ar putea să nu cunoaştem ziua şi ceasul, dar Isus şi scriitorii
Noului Testament au vorbit despre cum să ne dăm seama că întoarcerea lui Isus este aproape.
Într-o zi, pe când ieşea din templul din Ierusalim, Isus le-a spus ucenicilor că, la un moment dat, templul avea să fie distrus. Ucenicii uimiţi
I-au cerut mai târziu lui Isus, pe când stăteau pe Muntele Măslinilor, să
le spună despre acest eveniment şi despre sfârşitul lumii.
◪◪

Citeşte discuţia în Matei 24:1-3.

»» Citeşte versetele 4-31 şi enumeră punctele pe care le descoperi
sub următoarele rubrici:
Semne în lumea naturală ___________________________________________
________________________________________________________________________
Semne în lumea politică ____________________________________________
________________________________________________________________________
Semne în lumea religioasă __________________________________________
________________________________________________________________________

»» Meditează asupra următoarelor puncte şi discută-le:
Cum poţi face diferenţa între un hristos şi un profet fals şi cel
real? __________________________________________________________________
________________________________________________________________________

◪◪

Enumeră locurile din lume la care te poţi gândi unde există în
prezent război, foamete, cutremure, suferinţă sau molime (calamităţi).________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Matei nu menţionează semnele din lumea socială ca precedând venirea lui Isus. Totuşi, pentru a înţelege imaginea de ansamblu, citeşte următoarele texte şi scrie semnele pe care le descoperi.
2 Timotei 3:1-5; Romani 1:28-32 ______________________________________
____________________________________________________________

Indicatoare

◪◪
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Citeşte Matei 24:36-51. Cum te face acest pasaj să te simţi?
_____ Lumea de astăzi este ca cea din zilele lui Noe.
_____ Nu îmi place să mă gândesc la acest subiect.
_____ Vreau ca Isus să mai aştepte o vreme înainte să vină.
_____ Altele _______________________________________________________________

Cum ţi-ai schimba viaţa pentru a te pregăti pentru venirea lui Isus?
____________________________________________________________
◪◪

Matei 24 şi capitolul paralel din Luca 21 menţionează câteva evenimente care s-au împlinit şi sunt documentate. Această secţiune va
face referire la acele evenimente şi va oferi surse pentru un studiu
mai aprofundat.
1. Distrugerea Ierusalimului în anul 70 d.Hr. (Matei 24:15-20;
Luca 21:20-24). Istoricii ne spun că cetatea Ierusalim a fost înconjurată de trupele romane sub conducerea lui Cestius Gallus,
în luna noiembrie a anului 66 d.Hr. Soldaţii s-au retras dintr-o
dată, lucru care le-a oferit creştinilor din Ierusalim oportunitatea de a fugi. Trupele romane s-au întors în anul 70 d.Hr. şi au
cucerit cetatea. (Maxwell, God Cares, vol. II, p. 25)

◪◪

2. Comparând următoarele texte din Scriptură cu evenimentele
trecutului, mulţi cercetători ai Bibliei sunt convinşi că aceste
profeţii deja s-au împlinit. Evenimentele sugerate sunt demne
de a fi investigate. Matei 24:29 spune: „soarele se va întuneca”,
„luna nu-şi va mai da lumina ei” şi „stelele vor cădea din cer”.
Apocalipsa 6:12,13 vorbeşte despre „un mare cutremur de pământ”, adăugând că „luna s-a făcut toată ca sângele” şi că „stelele au căzut din cer pe pământ”.
Cutremurul de la Lisabona, 1 noiembrie 1755
Acest cutremur apare în almanahuri şi enciclopedii ca unul dintre
cele mai mari cutremure din istoria lumii. Cutremurul a provocat
valuri gigantice şi tulburări chiar şi la 7 500 de kilometri distanţă.
De asemenea, i-a determinat pe mulţi să se gândească la relaţia lor
cu Dumnezeu. (Maxwell, God Cares, vol. II, pp. 195, 196)
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Soarele s-a întunecat. 19 mai 1780.
O zonă de aproximativ 40 000 de kilometri din estul Statelor Unite
s-a întunecat într-atât încât părea să fie noapte în timpul zilei.
Evenimentul a avut un impact puternic asupra gândirii religioase a
multor oameni. (Maxwell, God Cares, vol. II, p. 196)

Ploaia de stele. 13 noiembrie 1833.
Acest eveniment a avut loc pe zone extinse din Statele Unite, când
stelele au căzut în număr de 60 000 sau mai multe pe oră. Mulţi
au numit lucrul acesta o furtună de stele. Evenimentul i-a făcut pe
mulţi să mediteze la profeţiile care au prezis un astfel de episod.
(Maxwell, God Cares, vol. II, p. 198)

Cât de bine se califică aceste evenimente pentru a fi considerate o
împlinire a profeţiilor lui Hristos? Fiecare eveniment a fost unul notabil.
Niciunul dintre cele trei evenimente nu a fost egalat în magnitudine. Isus
a spus că imediat avea să urmeze strâmtorarea acelor zile şi a urmat.
Dovezile descoperă că aceste semne s-au împlinit, de vreme ce s-au întâmplat conform pasajului biblic descris. Este, de asemenea, posibil ca
evenimente asemănătoare să apară din nou la a doua venire a lui Isus.
Vorbind despre venirea lui Hristos, Biblia descrie natura ca ieşinduşi din cursul normal (Apocalipsa 6:14-17; Apocalipsa 16:17-21).
(Întreabă-l pe liderul grupului tău despre ghiduri de studiu sau
broşuri care te vor ajuta să înţelegi profeţiile care explică evenimentele ultimelor zile.)
Întrebări-cheie. Încearcă să-ţi răspunzi la aceste întrebări:
◪◪ Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
◪◪ În ce fel îmi influenţează acest subiect viaţa de zi cu zi?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relaţia mea cu Isus?

APLICAŢIA PENTRU VIAŢĂ
Viaţa reală

Joe participa aproape la fiecare serie de întâlniri de evanghelizare
sau seminar religios care avea loc în oraş. De asemenea, mergea la biserică destul de frecvent. Cu toate acestea, Joe nu a făcut niciodată un
angajament faţă de Dumnezeu sau faţă de orice legat de religie.

Indicatoare

11

Pastorul bisericii la care mergea Joe a decis să îi facă o vizită şi să
discute cu el. Totuşi, când l-a întrebat de ce nu îşi luase niciodată un
angajament faţă de Isus Hristos, Joe a încercat să schimbe subiectul.
Pastorul a insistat prietenos. În cele din urmă, Joe i-a spus pastorului
că participa la întâlnirile bisericii şi la serviciile divine, pentru a se asigura că înţelegea Scriptura. că ştia paşii care trebuiau urmaţi pentru
a-L accepta pe Isus în viaţa lui, dar nu era pregătit. Existau în viaţa lui
unele lucruri la care nu voia să renunţe. A spus că studiase semnele
sfârşitului lumii şi hotărâse că atunci când semnele aveau să fie pe cale
să se împlinească – sau când avea să ştie că este aproape de sfârşitul vieţii lui – va fi dispus să Îl accepte întru totul pe Isus ca Domn şi
Mântuitor.

E rândul tău

Semnele venirii lui Isus nu trebuie folosite ca un instrument de calculare a momentului în care să Îl acceptăm pe Isus. Matei 24:44 spune: „Fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.”
Semnele sunt o asigurare a realităţii venirii lui Isus.
Vezi care din declaraţiile următoare reflectă cel mai îndeaproape
sentimentele tale prezente. (Acestea sunt pentru reflecţie personală,
nu discuţii de grup.)
_____ Sunt recunoscător pentru semnele care arată spre a doua venire a lui Isus. Abia aştept venirea Lui şi doresc să fiu gata pentru
acest eveniment.
_____ Am unele întrebări fără răspuns cu privire la semne şi vreau să
petrec ceva mai mult timp discutând subiectul.
_____ Cred că am o bună înţelegere a subiectului, dar încă mă gândesc la modul în care voi răspunde în viaţa mea. Continui să mă
rog pentru acest lucru.
_____ Altele _______________________________________________________________

Singur cu Dumnezeu

Unii creştini fac greşeala de a se întreba dacă fiecare eveniment din
viaţa de zi cu zi – sau fiecare ştire importantă – este sau nu un semn al
sfârşitului. Lucrul acesta poate fi foarte stresant. Cel mai bun mod de
a te pregăti pentru venirea lui Hristos este ca zilnic să îţi încredinţezi
viaţa în mâna lui Dumnezeu şi să petreci timp cu El. Dacă inima ta este
curată, vei fi pregătit, indiferent de ce se va întâmpla.
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CUM VA REVENI ISUS?

GRUPUL NOSTRU
Creştem împreună – Competiţia şi viaţa
de grup
Pentru ca un grup de studiu biblic să fie o experienţă pozitivă, membrii grupului trebuie să fie interesaţi nu numai să împărtăşească informaţii, ci şi să îi asculte pe alţii. Când membrii încep să se comporte
ca şi cum ar avea toate răspunsurile şi nimeni altcineva nu ar putea
avea idei noi, grupul este asfixiat. De fapt, un mod sigur de a distruge un grup şi de a-l face o experienţă deloc plăcută este ca membrii
să dezvolte atitudinea conform căreia ei trebuie să aibă întotdeauna
dreptate!
Iată câţiva paşi care pot ajuta ca grupul să nu aibă de suferit din cauza competiţiei în oferirea răspunsurilor şi în participarea din cadrul
grupului.
Aceşti paşi includ:
1. Manifestarea empatiei şi a respectului faţă de persoana care
vorbeşte.
2. Încurajarea fiecărui membru al grupului să îşi exprime opinia.
3. Exemplificarea iubirii, a acceptării şi a ascultării ca parte a stilului de viaţă.

Despre tine

Majoritatea oamenilor au un loc în Statele Unite pe care ar vrea să
îl viziteze cândva. Dacă ai avea şansa, ce loc ai vrea să vizitezi şi de ce?

Cum va reveni Isus?
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SCRIPTURA ŞI VIAŢA
CE A SPUS ISUS DESPRE A DOUA SA VENIRE
„Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi;
şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.” - Matei 16:27
Întrebări la care să-ţi răspunzi:
◪◪ Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
◪◪ În ce fel îmi influenţează acest subiect viaţa de zi cu zi?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relaţia mea cu Isus?

În ghidul de studiu care dezbate semnele venirii lui Isus este citat
Matei 24:37-39. Acolo scrie: „Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie şi n-au ştiut nimic, până când a
venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului.”
Acest pasaj spune că, în timp ce oamenii trec prin rutina traiului de
zi cu zi, Isus va intra în scenă pe neaşteptate şi va pune capăt vieţii aici
pe pământ, aşa cum o ştim noi. În inimile unora, gândul venirii lui Isus
naşte teamă şi nelinişte. Pentru alţii, acest eveniment aduce entuziasm
şi bucurie.
◪◪

Scriptura oferă informaţii cu privire la siguranţa faptului că Isus
Se va întoarce. Citeşte Ioan 14:1-4, apoi verifică-ţi şi discută-ţi
răspunsul.
_____ Isus a spus să nu ni se tulbure inima, dar eu sunt tulburat în
privinţa venirii Lui.
_____ Ştiu „calea” la care Isus face referire în versetul 4.
_____ Mă ascund de Dumnezeu.
_____ Momentan merg pe o cale lăturalnică în viaţă.
_____ Deja I-am cerut lui Isus să îmi pregătească şi mie un loc!
»» Citeşte 2 Petru 3:1-13. Cum întăresc creaţiunea şi potopul faptul
că Isus Se va întoarce şi pământul va fi distrus? (versetele 3-7)?
________________________________________________________________________
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»» În opinia ta, ce determină măsura răbdării sau a aşteptării lui
Dumnezeu?
________________________________________________________________________

◪◪

◪◪

»» Discută punctele-cheie sau întrebările pe care poate le ai cu
privire la 2 Petru 3.
________________________________________________________________________

Citeşte următoarele texte, apoi discută şi notează informaţiile pe
care le descoperi în raport cu cele şapte categorii enumerate. Matei
16:27; Matei 24:23-31; Fapte 1:9-11; 1 Tesaloniceni 4:16; 5:1-11;
Apocalipsa 1:7; Apocalipsa 6:12-17; Apocalipsa 16:17-21.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

o revenire auzită de toţi ____________________________________________
o revenire vizibilă ___________________________________________________
o revenire bruscă ____________________________________________________
o revenire în slavă ___________________________________________________
o revenire personală ________________________________________________
efectele revenirii asupra pământului ______________________________
altele _________________________________________________________________

Ce te entuziasmează cel mai mult în privinţa celei de-a doua veniri
a lui Isus?
_____ a-L vedea pe Isus în persoană
_____ a-i asculta pe îngeri cântând
_____ cunoaşterea faptului că păcatul se va sfârşi
_____ a trăi pentru totdeauna cu Isus, cu prietenii şi familia
_____ altele ________________________________________________________________
Întrebări-cheie. Încearcă să-ţi răspunzi la aceste întrebări:

◪◪
◪◪
◪◪

Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
În ce fel îmi influenţează acest subiect viaţa de zi cu zi?
Cum mă ajută acest subiect în relaţia mea cu Isus?

Cum va reveni Isus?
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APLICAŢIA PENTRU VIAŢĂ
Viaţa reală
Lee era un domn în vârstă care trăia într-o casă de bătrâni din
partea sud-estică a statului Washington. Deşi terenul pe care casa se
afla oferea un spaţiu adecvat în care să trăieşti, Lee voia tot timpul să
meargă undeva. Uneori mergea la un film, la cumpărături ori la biserică. Niciodată nu era mulţumit până când nu avea o mică excursie în
planurile lui.
Într-o seară de duminică, în august, Lee a mers la biserică. Subiectul
din acea seară era despre evenimentele care aveau să se întâmple la a
doua venire a lui Isus. Pentru prima dată în viaţa lui, Lee a auzit despre
căderea stelelor, despre vulcani, cutremure şi distrugerea întregului
pământ. A fost zguduit gândindu-se la toate aceste evenimente. După
ce a ajuns acasă în acea seară, a ieşit afară. În timp ce se uita în sus la
cerul nopţii, a văzut o stea căzătoare. Mintea i-a fost umplută de teamă
la gândul predicii din acea seară, care vorbea despre căderea stelelor
ca un semn al celei de-a doua veniri. Îngrozit, Lee a fugit pe un câmp de
ceapă din apropiere, unde a căutat adăpost într-o magazie. De fapt, s-a
ascuns acolo vreme de câteva luni înainte să fie găsit în cele din urmă!
Când a fost întrebat de ce era acolo, Lee a spus că a fost îngrozit
pentru că nu ştia dacă era pregătit pentru venirea lui Isus şi nu a ştiut
ce să facă – aşa că a fugit.

E rândul tău

Poate în acest studiu ai citit pentru prima dată ce spune Biblia
despre evenimentele legate de a doua venire a lui Isus. Dacă este aşa,
poate că ai temeri asemănătoare cu cele ale lui Lee. Sau poate că te
entuziasmezi când te gândeşti la evenimentele din preajma revenirii
lui Hristos, nu pentru că te concentrezi pe distrugere, ci pentru că vei
ajunge să Îl vezi pe Isus şi ştii că această lume a păcatului se va sfârşi.
Multor oameni li se pare dificil să înţeleagă toate aceste detalii care
gravitează în jurul sfârşitului lumii. În timp ce reflectă la posibilitatea
zguduirii ordinii lumii, ajung la concluzia că este un lucru dificil de înţeles de către mintea noastră limitată. Unii au găsit ajutor în recunoaşterea faptului că păcatul este un lucru teribil şi distructiv. Singura cale
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prin care păcatul poate lua sfârşit este îndepărtarea lui şi a păcătoşilor
de pe pământ pentru totdeauna.
Alţii se luptă întrebându-se cum vor avea puterea să rămână credincioşi lui Dumnezeu în timpul ultimelor evenimente de pe acest pământ. Unii, de asemenea, îşi fac griji cu privire la rezistenţa lor fizică şi mintală. Aceleaşi griji au chinuit probabil minţile oamenilor lui
Dumnezeu de-a lungul perioadelor de persecuţie creştină. În acelaşi
fel în care credincioşii din trecut au stat ferm de partea lui Dumnezeu,
tot aşa poporul lui Dumnezeu va sta ferm în viitor. Formula este scurtă
şi simplă. Nu te îngrijora cu privire la lucrurile asupra cărora nu deţii
controlul. Dumnezeu este Creatorul şi Se află la cârma tuturor lucrurilor. El va avea grijă de poporul Lui. Cere-I puterea Duhului Său în fiecare zi şi când evenimentele sfârşitului vor sosi, El, care te-a călăuzit
în fiecare zi, va continua să facă lucrul acesta. Încrederea în puterea
divină i-a ajutat dintotdeauna pe creştini să supravieţuiască.
Bifează declaraţiile care reflectă cel mai îndeaproape sentimentele
tale prezente. (Acestea sunt pentru reflecţie personală, nu discuţii de
grup.)
_____ Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru descrierea Lui biblică a
evenimentelor celei de-a doua veniri. Abia aştept ziua şi mă încred în Hristos ca Mântuitorul şi puterea mea.
_____ Îl iubesc pe Isus şi doresc să văd venirea Lui. Cu toate acestea, mi-e teamă de timpul sfârşitului. Mă rog să găsesc pacea în
această privinţă.
_____ Nu sunt încă gata să formulez un răspuns cu privire la sentimentele mele legate de a doua venire a lui Isus. Încă mă gândesc la tot ce studiez şi învăţ. Continui să mă rog.
____ Altele _______________________________________________________________

Singur cu Dumnezeu

Toţi creştinii doresc să crească în credinţă. Credinţa aduce putere.
Ia-ţi câteva zile din timpul tău de studiu personal şi – folosind o concordanţă – caută în Biblie cuvintele tărie, credinţă, încredere, frică şi temere. Pe măsură ce citeşti versetele, copiază-le pe cele care sunt făgăduinţe pozitive din partea lui Dumnezeu. Memorează una sau două
care îţi sunt în mod special de ajutor.
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CE URMEAZĂ DUPĂ MOARTE?

GRUPUL NOSTRU
Creştem împreună – Evaluarea grupului
Scopul grupului tău este ca membrii să se bucure de o experienţă
pozitivă atât cu Isus, cât şi unii cu alţii. Grupul are nevoie să petreacă
periodic câteva minute în care să-şi evalueze experienţa împreună.
Uneori, membrii grupului preferă să nu îşi ia timp pentru evaluare.
Totuşi, evaluarea are loc întotdeauna, fie că este plănuită sau nu. Dar
când are loc o evaluare informală între unul sau doi membri, între întâlniri, grupul nu beneficiază de pe urma acesteia şi nu creşte în urma
discutării ideilor.
Iată câteva întrebări pe care le poţi pune pentru a ajuta la această
evaluare: Ne atingem scopul? Învăţăm material biblic? Cât de bine am
lucrat împreună? Gândeşte-te la evaluarea vieţii voastre de grup nu
ca la o experienţă negativă. Este pur şi simplu un instrument pentru a
ajuta la îmbunătăţirea experienţei.

Despre tine

Îmi amintesc cum, pe când eram copil, l-am întrebat pe tatăl meu
cum putea o pasăre să zboare prin aer, să îşi întindă aripile şi să stea
în aer fără să se prăbuşească? Dacă I-ai putea pune lui Dumnezeu o
întrebare dificilă, ce L-ai întreba?
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SCRIPTURA ŞI VIAŢA
CE A SPUS ISUS DESPRE MOARTE
„Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi
murit, va trăi.” – Ioan 11:25
Întrebări la care să-ţi răspunzi:
◪◪ Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
◪◪ În ce fel îmi influenţează acest subiect viaţa de zi cu zi?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relaţia mea cu Isus?
Geneza 2:7 spune: „Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un
suflet viu.” Aici găsim formula lui Dumnezeu pentru viaţă : Ţărână +
Viaţă = Suflet Viu.
Apoi Dumnezeu i-a avertizat pe Adam şi Eva că neascultarea va pune capăt vieţii lor veşnice. Eva i-a spus şarpelui (Satana) că Dumnezeu
spusese despre pomul cunoaşterii binelui şi răului: „Să nu mâncaţi din
el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi. Atunci şarpele a zis
femeii: Hotărât că nu veţi muri” (Geneza 3:3,4).
Prima minciună spusă de către Satana omului a fost că neascultarea
(păcatul) nu provoacă moartea. Raportul biblic din Geneza 5:5 spune
că Adam a trăit 930 de ani şi apoi a murit. Evident, Dumnezeu a avut
dreptate când a spus că omul avea să moară. Dar dacă acesta ar fi fost
sfârşitul poveştii, viaţa nu ar mai avea aproape niciun scop – totuşi,
există speranţă! Dumnezeirea a făcut un plan care să permită omului
să trăiască veşnic după moarte! Romani 6:23 spune: „Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa
veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”
◪◪

Întrebarea este: Ce se întâmplă cu omul atunci când moare?
»» Citeşte Ioan 11:1-44. Alege membri care să citească pe rând
părţi din acest pasaj lung. Apoi discutaţi următoarele întrebări:
Cum a numit Isus moartea lui Lazăr? Ce a vrut să zică?
________________________________________________________________________

Ce urmează după moarte?
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Ce descoperi aici despre moarte şi înviere?
________________________________________________________________________
Ce descoperi despre sentimentele omeneşti ale lui Hristos?
________________________________________________________________________

◪◪

◪◪

◪◪

Ce te învaţă acest pasaj despre învierea care va avea loc „în ziua
de apoi”?
________________________________________________________________________

Bifează şi discută-ţi răspunsul. Din punct de vedere spiritual, mă
simt...
_____ în mormânt
_____ nu sunt sigur
_____ viu, dar legat în fâşii de pânză
_____ altele __________________
_____ viu, înviat şi eliberat în Isus

Ce metodă ai descoperit că este cea mai de ajutor atunci când consolezi un prieten care jeleşte?
_____ să fii prezent şi să vorbeşti cât mai puţin
_____ să împărtăşeşti făgăduinţe biblice (Scriptura)
_____ să aduci mâncare sau un dar
_____ să îl încurajezi pe celălalt să vorbească
_____ să îl îmbrăţişezi/atingi
_____ să asculţi
_____ altele________________________________________________________________
Citeşte 1 Tesaloniceni 4:13-18. Acest pasaj întregeşte istoria învierii lui Lazăr. Discută şi enumeră în ordine paşii descrişi aici.
____________________________________________________________

»» Ce înseamnă pentru tine personal echivalarea morţii cu
somnul?
________________________________________________________________________

»» Versetul 18 spune: „Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte!” În ce mod aduc mângâiere versetele 13-18 celor care jelesc?
________________________________________________________________________
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Se ridică unele întrebări legate de moarte. Alege o secţiune sau mai
multe din următorul material pentru a le discuta. Dezbate secţiunile în funcţie de nevoile grupului tău de studiu biblic.
»» Nemurirea: Cuvântul tradus prin „nemurire” în Scripturi vine
din cuvintele greceşti athanasia („fără moarte”) şi aphtharsia („ferit de stricăciune”). Compară următoarele texte din
Scriptură şi discută caracterul muritor al omului şi al lui
Dumnezeu: 1 Timotei 1:17; 6:15,16; Iacov 4:13-15; Psalmii
78:39.
________________________________________________________________________
»» Speranţă pentru omenire: Citeşte aceste pasaje şi discută cum şi când primeşte un om nemurirea: Romani 2:5-7; 1
Corinteni 15:22,51-58; 1 Ioan 5:11-13.
________________________________________________________________________

»» Moartea ca un somn: După cum am descoperit anterior,
moartea este numită un somn în Scriptură. Citeşte următoarele
pasaje şi discută ce descoperă acestea cu privire la somn şi la
starea omului în moarte: Eclesiastul 9:5,6,10; Psalmii 115:17;
146:3,4; Ioan 5:28,29.
________________________________________________________________________

»» Duh:
a. Cuvântul tradus prin „duh” în Biblie vine din cuvântul ebraic
ruach şi cuvântul grecesc pneuma, care înseamnă a sufla, ori a
respira. Cuvântul este, de asemenea, tradus ca suflare, vânt ori
inimă (cu sensul de curaj; nota tr.). Următoarele texte sunt astfel
de exemple; totuşi, diferitele traduceri ale Bibliei vor folosi cuvinte diferite interschimbându-le.
Duh, suflare: Iov 17:1
Inimă: Iosua 2:11
Duhul lui Dumnezeu: 1 Corinteni 2:11,14 Vânt: Ioan 3:8
b. Un pasaj interesant este Eclesiastul 3:18-21, care face o comparaţie între moartea oamenilor şi cea a animalelor. Citeşte
acest pasaj şi discută ce informaţii noi adaugă.

Ce urmează după moarte?
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»» Suflet:
a. Cuvântul tradus prin „suflet” în Biblie vine din cuvântul ebraic nephesh şi cuvântul grecesc psuche. Aceste cuvinte sunt traduse şi prin viaţă, om, omenire şi fiinţă, ca să numim doar câteva traduceri. Următoarele texte sunt exemple (deşi traducerile
Bibliei variază).
Viaţă sau vieţi: Matei 2:20
Suflet: Matei 10:28; Faptele 14:2, Geneza 2:7

b. În următoarele texte, cuvintele pentru „suflet” (nephesh
şi psuche) fac referire la suflet ca fiind muritor: Judecători 16:30;
Ezechiel 18:20. Cuvintele nephesh şi psuche, aşa cum sunt folosite în Scriptură, descoperă că sufletul nu trăieşte separat de trup.

»» Rezumat: „Şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să
fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus
Hristos.” – 1 Tesaloniceni 5:23
Întrebări-cheie. Încearcă să-ţi răspunzi la aceste întrebări:
◪◪
◪◪
◪◪

Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
În ce fel îmi influenţează acest subiect viaţa de zi cu zi?
Cum mă ajută acest subiect în relaţia mea cu Isus?

APLICAŢIA PENTRU VIAŢĂ
Viaţa reală

Bunica lui Jim a murit la vârsta de 96 de ani. Familia i-a cerut lui
Jim, care era pastor, să conducă serviciul divin de înmormântare. El a
vorbit din Ioan 11, unde găsim relatarea morţii şi a învierii lui Lazăr.
Acest capitol vorbeşte despre boală, anticiparea morţii iminente, durere, prieteni şi familie, o înmormântare şi alte lucruri legate de aceasta.
Povestea lui Lazăr include, de asemenea, dimensiunea învierii şi a vieţii înnoite.
După înmormântare, una dintre mătuşile lui Jim a spus:
– M-am gândit la povestea lui Lazăr. Dacă oamenii merg direct în
ceruri după ce mor, atunci Lazăr a fost înşelat. Dacă a mers direct în
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cer la moartea lui, atunci când Isus l-a înviat a trebuit să părăsească
frumuseţea raiului şi să vină pe pământ pentru a muri din nou.
Jim s-a uitat la mătuşa lui şi a zis:
– Problema ar putea fi că nu înţelegi corect ce se întâmplă cu cineva
atunci când moare. După o scurtă discuţie, mătuşa a decis că poate ar
trebui să petreacă mai mult timp studiind subiectul.

E rândul tău

Există multe puncte de vedere asupra subiectului vieţii de după
moarte. În grupul tău, există probabil perspective diferite. Dacă după
încheierea acestui studiu vei descoperi că ai o înţelegere diferită faţă de
cea anterioară asupra vieţii de după moarte, nu te simţi prost. Alinarea
din acest subiect o reprezintă cunoaşterea faptului că morţii dorm în
Isus până la a doua venire. Nu mai au suferinţe, probleme şi nu sunt conştienţi de evenimentele care se întâmplă. Următorul lucru pe care îl vor
şti după moarte este că Isus îi cheamă la viaţă, ca să fie cu El şi cu alţi
creştini pentru întreaga veşnicie. Ce zi specială de reuniune va fi!
Bifează declaraţiile care reflectă cel mai îndeaproape sentimentele
tale din prezent. (Acestea sunt pentru reflecţie personală, nu discuţii
de grup).
_____ Am întrebări legate de acest subiect şi aş dori mai multe
informaţii.
_____ Am o înţelegere mai clară asupra vieţii după moarte în urma
acestui studiu şi sunt recunoscător că va exista o înviere la venirea lui Isus.
_____ Vreau să fiu pregătit să Îl întâlnesc pe Isus la a doua Lui venire.
_____ Nu am fost niciodată botezat şi aş vrea să fiu în viitorul apropiat. (Spune-i lucrul acesta conducătorului grupului tău.)
_____ Altele _______________________________________________________________

Singur cu Dumnezeu

Săptămâna aceasta, după ce studiezi un pasaj din Scriptură, ia-ţi
5-10 minute şi gândeşte-te la ce ai citit. Permite-I lui Dumnezeu să vorbească potrivit nevoilor vieţii tale.

17
PĂCATUL – DISPĂRUT PENTRU
TOTDEAUNA

GRUPUL NOSTRU
Creştem împreună – Decizii
Ai cunoscut vreodată pe cineva căruia îi era greu să ia decizii? Poate
această persoană a iubit pe cineva şi a fost într-o relaţie cu acel om
vreme îndelungată, dar nu era sigură dacă ar trebui să se căsătorească. Exista întotdeauna posibilitatea ca fiecare dintre ei să întâlnească
mai târziu pe cineva pe care să îl iubească mai mult. Sau poate acea
persoană refuză o oportunitate de angajare sau o investiţie financiară
promiţătoare. Un astfel de om pierde multe ocazii în viaţă.
Deciziile şi schimbarea pot fi dificile. Fiecare dintre aceste ghiduri
include câteva întrebări special concepute pentru a te ajuta să reflectezi asupra modului în care materialul studiat are un impact asupra
vieţii tale personale. Când tu şi alte persoane din grupul tău luaţi diferite decizii, sprijiniţi-vă unul pe altul. Rugaţi-vă împreună, oferiţi-vă
sprijin verbal şi demonstraţi acceptarea prin acţiunile voastre.

Despre tine

Când citeşti evangheliile, este clar că atunci când Isus a intrat în
contact cu oamenii, vieţile lor au fost schimbate. Gândindu-te la propria ta viaţă, cine, în afară de Isus, a avut cel mai mare impact asupra
ta şi de ce?
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SCRIPTURA ŞI VIAŢA
CE A SPUS ISUS DESPRE IAD
„Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide
sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi
sufletul, şi trupul în gheenă.” – Matei 10:28
Întrebări la care să-ţi răspunzi:
◪◪ Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
◪◪ În ce fel îmi influenţează acest subiect viaţa de zi cu zi?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relaţia mea cu Isus?
Mulţi oameni au scris teorii cu privire la evenimentele de după a
doua venire a lui Isus pe pământ. Un punct asupra căruia majoritatea
cercetătorilor Bibliei cad de acord este că Isus Se va întoarce şi că poporul lui Dumnezeu va primi viaţa veşnică. Cu toate acestea, Biblia nu
vorbeşte despre ordinea evenimentelor.
Apocalipsa, în capitolele 16-22, discută scenele finale din istoria
pământului. Apocalipsa 16:13 menţionează trei puteri care se vor ridica şi se vor opune lui Isus. Acestea sunt balaurul, fiara şi profetul
mincinos. (În profeţie, balaurul îl reprezintă pe Satana [Apocalipsa
20:2]; fiara şi profetul mincinos sunt creştinismul apostaziat. Detaliile
cu privire la identităţile acestor puteri şi ale caracteristicilor acestora
alcătuiesc un alt studiu întreg). Capitolele 17-19 se ocupă de acţiunile
şi pieirea puterii fiarei şi a profetului mincinos. În Apocalipsa 19:19
cele trei puteri care se opun lui Isus se organizează pentru a lupta împotriva Lui la venirea Lui. Rezultatul venirii lui Hristos este că păcatul
şi păcătoşii sunt în cele din urmă distruşi. Ce urmează în capitolul 20
sunt evenimentele mileniului şi descrieri a ceea ce se întâmplă balaurului (Satanei) la venirea lui Hristos. Termenul mileniu înseamnă „o
mie de ani”.
◪◪

Citeşte Apocalipsa 20:1-15. Care este sensul şi semnificaţia
„Adâncului”, a cheii şi a lanţului mare? (versetele 1-3)
____________________________________________________________

Păcatul – dispărut pentru totdeauna
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De ce este Satana legat de pământ vreme de o mie de ani?_
____________________________________________________________
◪◪

Identifică şi discută grupurile de oameni la care se face referire în
acest pasaj (versetele 4-6). Nu uita că înainte de venirea lui Isus
există patru grupuri de fiinţe umane – cei neprihăniţi în viaţă, cei
neprihăniţi morţi, cei răi în viaţă, cei răi morţi. (Vezi 1 Tesaloniceni
4:13-18; 1 Corinteni 15:20-24)
____________________________________________________________
»» Versetul 4 se referă la o judecată. Care este aceea şi de ce apare?
________________________________________________________________________

◪◪

◪◪

»» Versetul 5 menţionează „întâia înviere”, ceea ce presupune cel
puţin o a doua înviere. De asemenea, menţionează că cei morţi vor
trăi din nou la sfârşitul celor o mie de ani. Versetul 6 menţionează
o a doua moarte pentru ei. Discută şi subliniază ordinea evenimentelor după cum au fost descrise până acum (versetele 1-6).
________________________________________________________________________

Citeşte versetele 7-10. Versetele anterioare (1-6) au vorbit despre
Satana eliberat şi înşelând neamurile, o a doua înviere şi o a doua
moarte. Vezi o referire la aceste evenimente în versetele 7-10? Dacă
nu, la ce se referă, în opinia ta?
____________________________________________________________
Versetele 11-15 rezumă faptul că oricine al cărui nume nu se găseşte în Cartea vieţii este aruncat în iazul de foc – moartea a doua. Cum
te simţi când te gândeşti la evenimentele descrise?
_____ înspăimântat
_____ pregătit pentru judecată
_____ mâniat pe Dumnezeu
_____ împăcat şi încrezător în Dumnezeu, chiar dacă unele lucruri
sunt greu de înţeles
_____ altele ________________________________________________________________
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◪◪

Acum că ai terminat de studiat capitolul 20, rezumă evenimentele
descrise care trebuie adăugate la sumarul tău anterior. (Dacă vrei,
fă un grafic cu toate evenimentele studiate în această lecţie.)
____________________________________________________________

◪◪

Există două perspective fundamentale asupra iazului de foc, cunoscut ca iad. Una este că focul nu încetează niciodată să ardă. O a doua
perspectivă este că focul nu este veşnic în ceea ce priveşte durata lui,
ci în consecinţe. Aceasta înseamnă că cei răi sunt distruşi pentru totdeauna şi cei neprihăniţi primesc viaţa veşnică. Romani 6:23 ne ajută
să clarificăm care este perspectiva corectă: „Fiindcă plata păcatului
este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică
în Isus Hristos, Domnul nostru.” Viaţa şi moartea sunt puse în contrast aici, arătând că cei care Îl aleg pe Isus primesc viaţa veşnică, şi
nu moartea. Următoarele texte ajută la clarificarea problemei.
»» Distrugerea definitivă a păcătoşilor. Citeşte şi discută soarta
păcătoşilor şi a păcatului. Maleahi 4:1,3; 2 Tesaloniceni 1:9,10;
2 Petru 3:10-13; Psalmul 92:7.
________________________________________________________________________
»» Pedeapsa veşnică. Citeşte şi discută următoarele pasaje şi
folosirea biblică a cuvântului veşnic.
▶▶ Sodoma şi Gomora: Iuda 7 şi 2 Petru 2:6.
▶▶ Ierusalim (focul „nu se va stinge”): Ieremia 17:27; 25:9-12;
2 Cronici 36:19-21.
▶▶ Discută fiecare pasaj care face referire la foc ca fiind veşnic
în rezultate şi consecinţe vs ca fiind o pedeapsă veşnică.
Pedeapsa veşnică (Matei 25:45,46); răscumpărarea veşnică
(Evrei 9:11,12) şi judecata veşnică (Evrei 6:1,2).

»» Pentru totdeauna. Citeşte şi compară folosirea expresiei pentru totdeauna în aceste pasaje: Exodul 21:5-6; 1 Samuel 1:22;
Iona 2:6 (pe vecie); Filimon 15,16 (pentru veşnicie). Discută
modul în care termenul pentru totdeauna, aşa cum este folosit
în aceste pasaje, aruncă lumină asupra semnificaţiei expresiei în vecii vecilor.

Păcatul – dispărut pentru totdeauna
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»» Discută modul în care se vede dragostea lui Dumnezeu în distrugerea păcatului şi a păcătoşilor.
Întrebări-cheie. Încearcă să-ţi răspunzi la aceste întrebări:
◪◪
◪◪
◪◪

Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
În ce fel îmi influenţează acest subiect viaţa de zi cu zi?
Cum mă ajută acest subiect în relaţia mea cu Isus?

APLICAŢIA PENTRU VIAŢĂ
Viaţa reală

Ilustraţia de pe posterul lipit pe geam atrăgea atenţia clienţilor care
treceau prin faţa magazinului. Posterul înfăţişa grăitor un bărbat înconjurat de flăcări cu braţele întinse în sus. În timp ce flăcările îi mistuiau carnea, faţa omului era contorsionată de agonie şi durere. Titlul
era urmat de o adresă şi făcea publicitate unei serii de întâlniri dintr-o
biserică locală. Ne putem numai imagina diferitele opinii şi idei pe care
posterul le-a generat în mintea oamenilor de pe stradă.
De la o vârstă fragedă, mulţi copii devin conştienţi de discuţiile
adulţilor despre rai şi iad. Teoriile variază de la cele bazate pe speculaţie şi pe spusele altora, la teorii care au un fundament biblic. Discutând
despre iad, unii se concentrează pe o dilemă: cum poate fi Dumnezeu
iubitor şi totuşi să distrugă păcatul şi păcătoşii.
Mulţi creştini au petrecut ore întregi ajutându-i pe oamenii care se
luptă să înţeleagă această problemă. Conceptele dificile legate de iad
şi de caracterul lui Dumnezeu trebuie înţelese, pentru că o înţelegere greşită a lor îi împiedică pe unii să ia decizia de a deveni creştini
practicanţi.
Se poate petrece un timp îndelungat discutând subiectul, însă iată
nişte idei concise. Dumnezeu vrea ca relaţia lui cu omenirea să fie o
relaţie bazată pe dragoste şi pe liberul arbitru al omului. El ştie că forţa
inhibă relaţiile adevărate. Păcatul a intrat în lume pentru că Dumnezeu
le-a permis lui Lucifer şi îngerilor libertatea de a alege dacă să aibă o
relaţie cu El sau nu. Aceeaşi opţiune le-a fost oferită lui Adam şi Evei
în Grădina Edenului şi oricui de atunci. De asemenea, Dumnezeu le-a
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spus în avans fiinţelor create de el care avea să fie rezultatul alegerilor
lor. O alegere are drept rezultat viaţa veşnică, cealaltă, moartea veşnică. Şi tu trebuie să alegi. Dumnezeu îţi oferă o cale de scăpare prin Isus
Hristos, pentru că El vrea ca nimeni să nu fie distrus. Oamenii aleg, şi
Dumnezeu asigură mijloacele pentru împlinirea alegerii lor. Odată ce
se şterge orice urmă a păcatului, nu vor mai exista niciodată pe pământ
păcatul şi rezultatele lui. Totul va fi în perfectă armonie.

E rândul tău

Subiectul distrugerii păcatului şi a păcătoşilor este unul atât trist,
cât şi îmbucurător. Trist din cauza pierderii vieţii; îmbucurător datorită faptului că păcatul va înceta să existe. Unele aspecte ale acestui
subiect sunt dificil de înţeles, pentru că omul încearcă să Îl înţeleagă pe
Dumnezeu. Omul finit nu poate înţelege pe deplin infinitul.
Ce alege o persoană să facă cu invitaţia lui Dumnezeu de a dezvolta
o relaţie cu El îi va trasa destinul final. Cuvântul lui Dumnezeu este
adevărat şi evenimentele se vor întâmpla întocmai aşa cum spune în
Biblie. Întrebarea este: care va fi alegerea ta?
Bifează declaraţiile care reflectă cel mai îndeaproape sentimentele
tale prezente. (Acestea sunt pentru reflecţie personală, nu discuţii de
grup.)
_____ Aş vrea mai multe informaţii despre subiectul iadului şi al
mileniului.
_____ Îl accept pe Isus ca Domn şi Mântuitor al vieţii mele şi doresc să
petrec veşnicia cu El.
_____ Cred că Dumnezeu este drept şi iubitor pentru că le oferă oamenilor alegerea de a-şi hotărî destinul veşnic.
_____ Mă rog să fac alegerile corecte în viaţă.
_____ Altele _______________________________________________________________

Singur cu Dumnezeu

Cândva, săptămâna aceasta, găseşte un loc liniştit în casa ta şi citeşte Ioan 3:14-17. În timp ce citeşti versetele, concentrează-te asupra
gândului că Dumnezeu vrea ca toţi să fim mântuiţi. Ce din aceste versete îţi descoperă dragostea lui Dumnezeu şi planul Său pentru omenire?

18
TÂNĂR PENTRU TOTDEAUNA

GRUPUL NOSTRU
Creştem împreună – Schimbarea şi viaţa
de grup
Unul dintre scopurile grupului tău este să ajungă la o mai bună înţelegere a Bibliei. Când un membru meditează la Scriptură şi la schimbările pe care le poate face în viaţa lui, ceilalţi membri nu ar trebui să
pună presiune pe el. Membrii grupului ar trebui să asigure suport şi
încurajare şi să se roage pentru cel care se gândeşte la schimbare. De
fapt, membrii ar trebui să se asigure că nimeni din grup nu se simte
presat sau dat la o parte din cauza alegerilor lui.
Acceptarea nu înseamnă că ceilalţi membri ai grupului sunt de
acord cu tot ce spune sau face o persoană. Respectul reciproc este ingredientul-cheie. Duhul Sfânt va călăuzi fiecare persoană să ia decizii
atunci când este pregătită.

Despre tine

Noi nu trăim izolaţi. Fiecare dintre noi este influenţat de cineva sau
de ceva. Ce eveniment a avut cel mai mare impact asupra vieţii tale?
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SCRIPTURA ŞI VIAŢA
CE A SPUS ISUS DESPRE CER
„În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi
spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi, după ce Mă voi duce
şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine ca,
acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” – Ioan 14:2,3
Întrebări la care să-ţi răspunzi:
◪◪ Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
◪◪ În ce fel îmi influenţează acest subiect viaţa de zi cu zi?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relaţia mea cu Isus?

Când eram copii, atunci când vorbeam despre rai, ne gândeam de
obicei la lei, urşi şi tigri pe care îi puteam călări. Ca adulţi, lista include
întrebări legate de locul unde vom trăi, ce vom face, pe cine vom cunoaşte şi cum va fi în prezenţa lui Isus.
După curăţirea pământului de păcat, aşa cum este descrisă în
Apocalipsa 20, Ioan discută viaţa într-un cer nou şi pe un pământ nou.
◪◪

Citeşte Apocalipsa 21:1-8. În ce sens cerurile şi pământul sunt făcute noi?
____________________________________________________________

»» De ce crezi că cetatea este numită „Noul Ierusalim”? Cine sunt
locuitorii Noului Ierusalim?
________________________________________________________________________
»» Ce ţi-a provocat plâns, durere sau jale în decursul anului trecut? Ce înseamnă pentru tine să ştii că durerea pe care trebuie
să o experimentăm acum va dispărea?
________________________________________________________________________
»» Cum crezi că va fi să trăieşti fără teamă, durere, moarte sau
lacrimi – şi să fii continuu cu Isus?
_____ fantastic
_____ înspăimântător
_____ de nedescris
_____ Vino repede, Doamne Isuse!

Tânăr pentru totdeauna
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_____ altele ____________________________________________________________

◪◪

»» De ce nu este nevoie de un templu în Noul Ierusalim? (versetul 22)
________________________________________________________________________

Citeşte Apocalipsa 21:9-27. Discută despre Noul Ierusalim ca mediu
pentru locuit. Discută şi enumeră aspectele fizice ale oraşului.
înfăţişare _____________________________________________________________
mărimea cetăţii, zidurile etc. _______________________________________
proviziile de hrană şi de apă _______________________________________
medicina _____________________________________________________________
alte subiecte de interes _____________________________________________

◪◪

»» Aspectul fizic. Descrierea lui Isus înviat în trup, din Ioan 20:2429, Ioan 21 şi Luca 24:30,31,35, ne spune câte ceva despre
cum vor fi trupurile noastre în ceruri. Ce elemente descoperi în
aceste versete?
________________________________________________________________________

Profetul Isaia, în Isaia 35:5,6; 65:17-25; 66:22,23, adaugă alte detalii la această imagine. Trebuie să nu uităm că aceste pasaje descriu
ceea ce ar fi făcut Dumnezeu pentru Israel dacă ei ar fi împlinit scopul lui Dumnezeu. De vreme ce Israel a eşuat, profeţia va fi împlinită în principiu pentru noul cer şi noul pământ, dar nu în toate detaliile. Ce plus aduc aceste pasaje concepţiei tale despre cerul nou şi
pământul nou?
____________________________________________________________
În aceste versete, ce se aplică Israelului din vechime şi ce se aplică
noului pământ?
____________________________________________________________
Uneori spunem în viaţa aceasta că toate lucrurile bune se termină
în cele din urmă. Dar pe noul pământ lucrurile bune sunt pentru totdeauna ale noastre. După cum spune Ioan în Apocalipsa
11:15: „Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale
Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor.”
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Întrebări-cheie. Încearcă să-ţi răspunzi la aceste întrebări:
◪◪
◪◪
◪◪

Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
În ce fel îmi influenţează acest subiect viaţa de zi cu zi?
Cum mă ajută acest subiect în relaţia mea cu Isus?

APLICAŢIA PENTRU VIAŢĂ
Viaţa reală
Bob şi Fred erau colegi de cameră. Într-o noapte se relaxau în paturile lor vorbind despre ceruri. Cei doi tineri discutau ce ştiau despre rai
şi speculau cu privire la restul. După jumătate de oră, discuţia a ajuns
la lucrurile de pe acest pământ care le plăceau şi la care visau în viitor,
dar care s-ar putea să nu fie în ceruri.

Fred a declarat că ar fi dezamăgit dacă nu ar reuşi să termine facultatea, să se căsătorească şi să aibă o familie şi să îşi facă o carieră
înainte ca Isus să Se întoarcă pe pământ. A spus că dorea ca Isus să
vină, dar numai peste câţiva ani. Bob a răspuns spunând că viaţa nu se
desfăşoară întotdeauna conform planurilor. Dacă Fred ar putea privi în
viitor şi-ar dori ca Isus să vină în loc să îşi urmeze planurile pe pământ.
Mai târziu, planurile lui Fred s-au împlinit parţial, dar nu aşa cum
îşi imaginase el. S-a căsătorit şi a trecut prin nişte ani foarte stresanţi,
care aproape s-au încheiat cu un divorţ. Cariera lui s-a prăbuşit şi a
fost nevoit să o ia de la capăt alături de familia lui. Lucrul acesta i-a
adus şi mai mult stres pe plan financiar şi personal. I-au murit câţiva
prieteni şi membri ai familiei, ceea ce a pus capăt unor relaţii speciale.
Cincisprezece ani mai târziu, Fred şi Bob reflectau asupra vieţilor lor
de când au terminat facultatea şi era evident pentru amândoi că această viaţă este plină de dureri, lupte şi dezamăgiri.

Viaţa lui Bob fusese într-o oarecare măsură mai pozitivă decât cea a
lui Fred. Totuşi, o problemă de sănătate îi afectase semnificativ plăcerea de viaţă pe când era încă tânăr. Citind din Biblie despre un nou pământ, unde avea să îşi recapete vitalitatea pentru totdeauna, Bob a repetat cuvintele apostolului Ioan din Apocalipsa: „Vino, Doamne Isuse!”

Tânăr pentru totdeauna
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E rândul tău
Există în viaţă şi momente însorite şi pline de bucurie, dar majoritatea oamenilor ar fi de acord că tristeţea şi tragedia sunt parte din
experienţa acestei vieţi. Descrierea biblică a cerului ne face să vrem ca
Isus să vină şi să pună capăt acestei ere de viaţă.

Dacă eşti zbuciumat în timp ce analizezi beneficiile cerului în raport
cu cele ale acestui pământ, gândeşte-te la următoarele lucruri: Vrei ca
oamenii să moară şi să aibă accidente tragice? În ceruri nu vor fi accidente sau moarte. Vrei ca oamenii să fie bolnavi şi să sufere? În ceruri
toţi vor avea puterea tinereţii. Vrei ca oamenii să aibă relaţii familiale
fericite? În ceruri relaţiile vor fi întru totul pozitive. Cerul va avea cele
mai bune lucruri de pe acest pământ plus alte beneficii şi plăceri. De
ce? Pentru că Dumnezeu este dragoste.
Bifează declaraţiile care reflectă cel mai îndeaproape sentimentele
tale prezente. (Acestea sunt pentru reflecţie personală, nu discuţii de
grup.)
_____ Aş dori mai multe informaţii despre ceruri.
_____ Vreau să merg în ceruri când Isus revine.
_____ Îl accept pe Isus ca Domn şi Mântuitor al vieţii mele.
_____ Altele _______________________________________________________________

Singur cu Dumnezeu

Cere-I lui Dumnezeu să te ajute să te bucuri de viaţă acum, dar să
aştepţi cu nerăbdare o viaţă mai plăcută la a doua venire a lui Isus. Pe
măsură ce te dezvolţi în privinţa relaţiei tale spirituale, multe dintre
aceste chestiuni vor continua să te preocupe.

19
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GRUPUL NOSTRU
Creştem împreună – Afirmarea
Afirmarea este procesul de încurajare şi întărire a unei persoane
pentru a o ajuta să crească şi să se dezvolte. Un prieten de-al meu mi-a
împărtăşit o perspectivă biblică asupra afirmării.
Povestea se întâmplă în cartea Judecători. Madianiţii îi asupresc
pe israeliţi. Ghedeon bate grâu în teasc pentru a-l ascunde de madianiţi. Dumnezeu i Se arată şi îi spune: „Domnul este cu tine, viteazule!”
Ghedeon pune la îndoială faptul că Dumnezeu este cu Israel din cauza
a ceea ce s-a întâmplat. Dumnezeu, totuşi, avea planuri mari pentru
Ghedeon şi îi spune acele planuri în cuvinte de afirmare. Dumnezeu
îi spune unui om care se ascunde în teasc că este un om viteaz. În loc
să îi spună: „De ce te ascunzi? Nu ai încredere în mine?”, Dumnezeu îl
numeşte viteaz. Dumnezeu îl afirmă pe Ghedeon. El îi vede potenţialul
şi îl afirmă într-un mod care scoate la iveală valoarea acestuia.

Despre tine

După moartea lui Isus, ucenicii au meditat asupra unora dintre evenimentele şi declaraţiile-cheie ale lui Isus, care însemna totul pentru
ei. Care este una dintre cele mai fericite amintiri din viaţa ta?

Simboluri ale mântuirii
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SCRIPTURA ŞI VIAŢA
CE A SPUS ISUS DESPRE MÂNTUIRE
„Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie
să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu
piară, ci să aibă viaţa veşnică.” – Ioan 3:14,15
Întrebări la care să-ţi răspunzi:
◪◪ Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
◪◪ În ce fel îmi influenţează acest subiect viaţa de zi cu zi?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relaţia mea cu Isus?
Este vineri seara pe dealul Golgotei. Întunericul a acoperit cetatea
Ierusalimului. Preotul este gata să sacrifice mielul pentru jertfa de seară. În timp ce cuţitul este ridicat, pregătit să pună capăt vieţii animalului de jertfă, un cutremur face cetatea să vuiască. Pământul se zbuciumă şi se zbate; mielul scapă din braţele preotului, Isus strigă: „S-a
isprăvit”, făcând ca perdeaua templului să se rupă „în două, de sus până
jos” (Matei 27:51). Jertfa lui Isus pe cruce a pus capăt semnificaţiei serviciului din sanctuar.
Te-ai întrebat vreodată de ce s-a rupt perdeaua din templu? Ce însemna lucrul acesta? Motivul este simplu, odată ce înţelegem implicaţiile. Dumnezeu i-a spus lui Moise (Exod 25:8) să construiască un
sanctuar, sau un templu, unde El putea locui şi unde israeliţii aveau
să desfăşoare servicii religioase. Evrei 9:23,24 spune despre cortul lui
Moise că era după chipurile lucrurilor care sunt în ceruri. Mai târziu,
regele David a făcut modelul unui templu permanent în Ierusalim, care
a fost construit de fiul lui, regele Solomon.
Acest ghid de studiu va avea două părţi. Partea întâi va trece în revistă aspectele fizice ale sanctuarului şi semnificaţia lor. Partea a doua
va explora mesajul sanctuarului, aşa cum este descris în cartea Evrei.
Sanctuarul
Exodul 25-27; 31:1-11; 35:4- 40:38 discută construirea sanctuarului. Din cauza lungimii capitolelor, citeşte numai următoarele versete şi
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discută/enumeră elementele care alcătuiesc aspectele fizice ale sanctuarului. S-ar putea să ai timp numai pentru a enumera articolele de
mobilier şi a discuta semnificaţia a două sau trei în timpul de studiu al
grupului tău.
Curtea

S FÂ N TA

Ligheanul

Masa cu pâinile pentru
punerea înaintea Domnului
Altarul pentru
jertfe

Altarul
tămâierii

S FÂ N TA S F I N T E LO R

Sfeşnicul cu
şapte braţe

Chivotul
legământului

»» Exodul 25:10-22
Care este „mărturia” pe care avea să i-o dea Dumnezeu lui Moise?
Care este semnificaţia „mărturiei” ţinute în chivot şi a capacului
numit „capacul ispăşirii”? __________________________________________

»» Exodul 25:23,24,30
Citeşte, de asemenea, Ioan 6:31-35; Matei 26:26. Discută modul
în care aceste versete ajută la înţelegerea pâinii şi a scopului ei.
________________________________________________________________________

»» Exodul 25:31-33
Citeşte şi Ioan 1:4,5; 1 Ioan 1:5-7. Discută semnificaţia acestei
piese de mobilier. ___________________________________________________

»» Exodul 26:1,30-37
Pentru a te ajuta să înţelegi semnificaţia acestor versete, citeşte
şi Exodul 34:29-35 __________________________________________________

Simboluri ale mântuirii
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»» Exodul 30:1,34-38
Citeşte şi Psalmii 141:1,2 şi discută legătura şi semnificaţia acestei piese de mobilier. ________________________________________________
________________________________________________________________________
»» Exodul 27:1; 29:38,39
Citeşte şi discută, de asemenea, Matei 20:28, Romani 5:6 şi Ioan
1:29 pentru o înţelegere mai profundă şi pentru comparaţie.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

»» Exodul 27:9-19
Discută scopul curţii. ________________________________________________

________________________________________________________________________

»» Exodul 30:17-21
Citeşte, de asemenea, Faptele 22:16 şi Ioan 13:12-17 şi apoi discută punctele de vedere pe care ţi le oferă acest pasaj.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

»» Exodul 30:22-25
Care este semnificaţia cuvântului „sfânt”? Ce anume face ca uleiul să fie sfânt?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

»» Leviticul 16:34 menţionează „ispăşirea”. Discută semnificaţia
cuvântului ispăşire. În timpul studiului tău personal zilnic citeşte Leviticul 16 pentru a înţelege detaliile Zilei Ispăşirii.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Care dintre piesele de mobilier şi dintre celelalte elemente pe care
tocmai le-ai studiat înseamnă cel mai mult pentru tine şi de ce?
____________________________________________________________
_____ Chivotul/ Capacul ispăşirii
_____ Sfeşnicul
_____ Perdeaua
_____ Ligheanul
_____ Sfânta Sfintelor
_____ Altarul pentru jertfe
_____ Sfânta
_____ Uleiul
_____ Altarul tămâierii
_____ Curtea/ Cortul
_____ Masa cu pâinile pentru punerea înaintea Domnului
Semnificaţia sanctuarului

După cum am menţionat anterior, sanctuarul pământesc era o copie a celui din ceruri. Scopul sanctuarului de pe pământ era să arate
spre Mântuitorul care avea să vină şi să ofere iertarea şi viaţa veşnică.
Serviciile din sanctuar arătau spre prima Lui venire pe acest pământ.
◪◪

◪◪

Evrei 8:1-6. De ce era necesar să existe un sanctuar în ceruri şi o
copie pe pământ?
____________________________________________________________

»» Care este semnificaţia faptului că Isus este Marele nostru
Preot?
________________________________________________________________________

Citeşte Evrei 9:1-28. Versetele 6 şi 7 fac referire la două slujbe pe
care preoţii le îndeplineau. Una era zilnică, cealaltă era anuală.
Discută cum sângele lui Hristos (versetele 11,12) a împlinit aceste
slujbe.
____________________________________________________________

»» După părerea ta, care este mesajul din versetele 23-28?
________________________________________________________________________

Simboluri ale mântuirii
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Pe măsură ce ai studiat aceste texte, a devenit evident că a existat un plan şi o pregătire din partea Dumnezeirii pentru a-i familiariza
pe oameni cu Isus şi jertfa Lui. Aceasta este solia mântuirii – om şi
Dumnezeu reuniţi într-o relaţie de iubire şi iertare – ambii aşteptând
cu nerăbdare să experimenteze împreună planul vieţii veşnice care Îi
aparţine lui Dumnezeu. Când le spui altora că Isus a murit pentru păcatele lor cum reacţionează?
_____ entuziasmaţi
_____ recunoscători
_____ interesaţi
_____ le vine greu să creadă
_____ indiferenţi
_____ altele ______________________________________
De ce crezi că Dumnezeu a folosit simboluri pentru a explica planul
de mântuire şi dragostea Lui pentru omenire?
Întrebări-cheie. Încearcă să-ţi răspunzi la aceste întrebări:
◪◪
◪◪
◪◪

Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
În ce fel îmi influenţează acest subiect viaţa de zi cu zi?
Cum mă ajută acest subiect în relaţia mea cu Isus?

APLICAŢIA PENTRU VIAŢĂ
Viaţa reală
„Nu cred că Vechiul Testament mai are importanţă astăzi. Este pur
şi simplu o istorie a israeliţilor. Noul Testament conţine mesajul lui
Dumnezeu pentru biserică.” Acestea au fost cuvintele lui Sarah drept
răspuns la comentariul liderului grupului, care spunea că Vechiul
Testament avea aplicaţii pentru creştinii secolului douăzeci şi unu.
Unii se raportează la Vechiul Testament ca Sarah. Dar, când adoptăm
această perspectivă, pierdem o mare parte din mesajul lui Dumnezeu.
O ilustrare a îmbinării dintre Vechiul şi Noul Testament se vede în
studiul pe care l-ai parcurs din Evrei 9. Tema mântuirii lui Dumnezeu
este una unitară, după cum se poate vedea în Scriptură. Pentru a o
ajuta pe Sarah să înţeleagă această perspectivă, liderul grupului ei a
folosit un studiu ca cel pe care tu tocmai l-ai parcurs. Pe măsură ce a
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studiat, Sarah a realizat că sursa multor texte din Noul Testament este
Vechiul Testament. Ca în Evrei 9, referinţele la sanctuar demonstrează
o legătură între sanctuarul ceresc, sanctuarul din Vechiul Testament
şi planul de răscumpărare prin Isus Hristos. Ignorarea relatărilor
Vechiului Testament elimină o mare parte din ceea ce putem învăţa
despre planul de mântuire.

E rândul tău

Acest studiu a fost despre ceea ce ne spune sanctuarul despre Isus.
Isus, în calitate de Marele nostru Preot, S-a oferit ca jertfă pentru noi,
pentru ca fiecare persoană de pe pământ să poată avea parte de iertarea păcatelor. Decizia de a-L accepta pe Isus este cea mai importantă
decizie pe care o poate lua cineva vreodată.
Bifează declaraţiile care reflectă cel mai îndeaproape sentimentele
tale prezente. (Acestea sunt pentru reflecţie personală, nu discuţii de
grup.)

_____ L-am acceptat pe Isus ca Mântuitor şi Domn al vieţii mele şi
doresc să îmi reîncredinţez viaţa în mâinile Lui.
_____ Îl accept pe Isus ca Mântuitor şi Domn al vieţii mele. Doresc să
Îl urmez în totalitate.
_____ Sunt recunoscător pentru mesajul complet oferit atât în
Vechiul, cât şi în Noul Testament.
_____ Altele

Singur cu Dumnezeu

Un text care rezumă studiul din această săptămână se găseşte în
Romani 6:23. Dacă nu l-ai memorat încă, ia-ţi timp cândva săptămâna aceasta să faci lucrul acesta: „Fiindcă plata păcatului este moartea,
dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos,
Domnul nostru.”

20
VIITORUL PREZIS

GRUPUL NOSTRU
Creştem împreună – Încrederea
Pentru a consolida încrederea printre membrii grupului este necesar să discutaţi nevoia de acceptare. După ce faceţi lucrul acesta, există
doi paşi care vor demonstra grupului că încrederea este parte a vieţii
de grup. Primul este exprimarea sentimentelor de acceptare şi sprijin
faţă de fiecare persoană care vorbeşte deschis în discuţiile de grup.
Lucrul acesta nu înseamnă neapărat că eşti de acord cu cel care vorbeşte, ci o asigură pe acea persoană că opiniile ei nu vă vor afecta relaţia.
Cel de-al doilea pas este de a-ţi demonstra convingerea că grupul este
un mediu sigur, exprimându-ţi deschis propriile sentimente şi opinii.

Despre tine

Când ne gândim la viaţa lui Isus, anumite evenimente au întotdeauna o mai mare însemnătate pentru noi decât altele, în funcţie de experienţa noastră de viaţă. Ce evenimente din viaţa lui Isus înseamnă cel
mai mult pentru tine şi de ce?
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SCRIPTURA ŞI VIAŢA
CE A SPUS ISUS DESPRE JUDECATĂ
„Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toţi să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl.”
– Ioan 5:22,23
Întrebări la care să-ţi răspunzi:
◪◪ Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
◪◪ În ce fel îmi influenţează acest subiect viaţa de zi cu zi?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relaţia mea cu Isus?
Ghidul de studiu numit „Simboluri ale mântuirii” a vorbit despre slujbele din sanctuar din Vechiul Testament şi importanţa acestora pentru mântuire. Un studiu aprofundat al slujbelor din Vechiul
Testament în Exod şi Evrei a descoperit două evenimente: slujbele zilnice şi Ziua Ispăşirii, care avea loc o dată pe an şi era cunoscută drept
curăţarea sau purificarea sanctuarului de păcat.
Lucrul acesta însemna că serviciile zilnice simbolizau iertarea păcatelor poporului – păcatele lor erau transferate asupra sanctuarului
prin jertfe şi daruri, întocmai cum Isus a luat păcatele noastre asupra
Lui. O dată pe an (Ziua Ispăşirii – Leviticul 16 şi 23), păcatele erau înlăturate simbolic pentru totdeauna printr-o jertfă care Îl simboliza pe
Isus şi prin eliberarea în sălbăticie a unui ţap care Îl reprezenta pe Isus.
Astfel, sanctuarul era curăţat de păcate şi purificat complet.
În Ziua Ispăşirii, păcatele lui Israel erau declarate curăţate datorită jertfelor lor anterioare pentru iertare (vezi Leviticul 16:16,34).
Poporul şi templul erau curăţate printr-o slujbă specială şi totul era
purificat. Această slujbă arăta spre timpul care avea să urmeze sacrificiului lui Isus, când:
◪◪

Are loc judecata „premilenială” sau „preadventă”. Înainte ca Isus să
vină, cei ale căror păcate au fost iertate şi ale căror nume au fost
scrise în Cartea vieţii (Apocalipsa 20:15) vor fi declaraţi salvaţi
pentru veşnicie şi toate înregistrările păcatelor lor vor fi şterse
(Apocalipsa 22:11,12; Daniel 7:22; Matei 25:31-34).

Viitorul prezis
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Izgonirea ţapului ispăşitor în pustie simboliza întemniţarea lui
Satana vreme de o mie de ani pe pământ şi judecata celor răi
(Apocalipsa 20:4).

Curăţarea templului sau a taberei reprezintă focul care îi distruge
pe cei răi şi curăţă pământul (Apocalipsa 20:11-15).

Unii cercetători biblici descriu aceste trei evenimente ca trei etape
ale judecăţii sau trei paşi către restaurare: Prima este când Dumnezeu
examinează, împreună cu universul, numele celor trecuţi în Cartea vieţii şi declară că vor avea viaţa veşnică. A doua este când, în timpul mileniului, Dumnezeu stabileşte încă o dată, împreună cu universul şi cei
mântuiţi, că cei care nu au primit viaţa veşnică au ales singuri lucrul
acesta. Se dovedeşte că Dumnezeu este drept. A treia etapă este când
focul curăţă pământul şi distruge păcatul, iar pământul este restaurat.
O întrebare foarte importantă este: Când începe acest proces alcătuit din trei etape? Răspunsul Bibliei se găseşte în cartea lui Daniel.
În cartea lui Daniel este înregistrată o viziune pe care a avut-o
despre istoria lumii. Diferite animale reprezentau patru mari imperii ale lumii – Babilonul (leul), Medo-Persia (ursul), Grecia (pardosul)
şi Roma (fiara nespus de grozavă). După acestea, următorul imperiu
mondial avea să fie Împărăţia lui Isus (Daniel 7).
Daniel a aflat, de asemenea, că a patra putere avea să vorbească împotriva lui Dumnezeu, încercând să Îi schimbe legea (Daniel 7:23-25).
După această a patra împărăţie, totuşi, Dumnezeu avea să intervină să
Îşi întemeieze Împărăţia (versetele 26-28).
Daniel era tulburat (vs. 28) şi L-a întrebat pe Dumnezeu (8:13) cât va
mai dura până când puterea apostată avea să fie răsturnată şi Împărăţia
Lui, restabilită. Răspunsul este: „Şi el mi-a zis: ’Până vor trece două mii
trei sute de seri şi dimineţi; apoi Sfântul Locaş va fi curăţit!’” (vs, 14)
Observă folosirea cuvântului curăţit, aşa cum l-am studiat anterior.
Întrebarea care se pune este: Când începe prima etapă a judecăţii? sau
Când începe procesul final al restaurării de către Dumnezeu a poporului Său?. Este important să notăm că îngerul îi spune lui Daniel că
„vedenia priveşte vremea sfârşitului” (8:16,17). În versetul 27, Daniel
este tulburat pentru că nu înţelege complet viziunea şi leşină. În capitolul 9, în timp ce Daniel se roagă, Dumnezeu trimite un înger să îi
interpreteze viziunea.
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Trei elemente ne vor ajuta să înţelegem răspunsul îngerului pentru
Daniel:
◪◪ Viziunea este despre timpul sfârşitului.
◪◪ De vreme ce sistemul sanctuarului pământesc a încetat când Isus a
murit pe cruce şi de vreme ce profeţia lui Daniel este despre sfârşitul timpului, profeţia lui Daniel trebuie să se aplice sanctuarului
ceresc al lui Dumnezeu.
◪◪ Un indiciu esenţial pentru înţelegerea viziunii este că timpul profetic este de obicei simbolic (citeşte Ezechiel 4:6; Numeri 14:34).
Discută modul în care aceste pasaje pot ajuta la înţelegerea profeţiei
lui Daniel despre cele 2 300 de zile.

◪◪

Citeşte Daniel 9:24-27. Discută fiecare parte a acestui pasaj pentru
a identifica ceea ce se spune.
Versetul 24
»» Şaptezeci de săptămâni = ___________________________________________
»» Poporul tău = ________________________________________________________
»» Cetatea cea sfântă = _________________________________________________
»» Ispăşirea nelegiuirii etc. = __________________________________________

Versetul 25
»» De ce trebuia ca Ierusalimul să fie rezidit? (vezi Daniel 1:1;
Ieremia 29:10 şi Ezra 1:1-4). Procesul de reconstrucţie a fost
zadarnic până în vremea lui Artaxerxe (Ezra 7). Timpul decretului din Ezra 7 este toamna lui 457 î.Hr.
________________________________________________________________________
»» Cine este Unsul, Cârmuitorul? (Ioan 1:29-36,41)
________________________________________________________________________
»» Discută şi calculează perioada de şapte săptămâni şi şaizeci şi
două de săptămâni pe baza a ceea ce ai aflat.
________________________________________________________________________
Versetul 26
»» „Unsul va fi stârpit” înseamnă: (vezi Matei 27:35,50)
________________________________________________________________________

Viitorul prezis
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»» „Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea şi Sfântul
Locaş” înseamnă: (vezi Matei 24:1-3)
________________________________________________________________________

Versetul 27
Se referă la aceeaşi perioadă din versetul 26. Ceea ce tocmai ai studiat este răspunsul lui Gabriel oferit lui Daniel cu privire la profeţia
de 2 300 de zile. După cum se poate vedea, răspunsul este alcătuit
din două părţi. Este oferită data de început pentru (1) o perioadă de
490 de ani pentru ca evreii să facă voia lui Dumnezeu şi (2) o perioadă de 2 300 de zile care semnifică perioada în care sanctuarul va
fi curăţat. Diagrama următoare este o schemă a ceea ce s-a studiat.
TIMPUL SFÂRŞITULUI

Sanctuarul
curăţat
Timpul
sfârşitului

2 300 de ani
Crucificarea
Decretul

Unsul

7 ani

3 ani şi jumătate

Toamna
lui 457 î.Hr.

Toamna
lui 27 d.Hr.

Evanghelia pentru neamuri

3 ani şi jumătate

Paştele din primăvara
lui 31 d.Hr.

Toamna
lui 34 d.Hr.

»» Aplică un text fiecărei date de pe hartă.
»» Discutaţi şi răspundeţi-vă unii altora la întrebări.

1844 d.Hr.

Pe baza a ceea ce tocmai s-a studiat, Biblia plasează cu precizie începutul „curăţării templului” în anul 1844 d.Hr. Aceasta înseamnă că
din 1844 are loc prima fază a judecăţii!
Întrebări-cheie. Încearcă să-ţi răspunzi la aceste întrebări:
◪◪
◪◪
◪◪

Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
În ce fel îmi influenţează acest subiect viaţa de zi cu zi?
Cum mă ajută acest subiect în relaţia mea cu Isus?
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APLICAŢIA PENTRU VIAŢĂ
Viaţa reală

Când Wayne a intrat în perioada adolescenţei a început să se întrebe cum poate fi sigur că Biblia este corectă şi că Dumnezeu există. Cam
pe atunci şi-a pierdut interesul pentru frecventarea bisericii. Mama lui
i-a spus: „Dacă nu mergi la biserică, va trebui să-ţi petreci timpul studiind Biblia.” El a considerat că este un târg bun şi a fost de acord. Wayne
a decis să completeze câteva ghiduri de studiu despre cărţile Daniel
şi Apocalipsa. Pe măsură ce a studiat profeţiile, a ajuns să realizeze
existenţa lui Dumnezeu. A descoperit că evenimentele descrise au fost
prezise înainte de a apărea. După ce a studiat în Daniel 2 despre istoria
împărăţiilor şi în Daniel 9 despre subiectul celor 2 300 de zile, a fost
convins că Dumnezeu există şi că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu.

E rândul tău

Multor creştini le e teamă de judecată. Ei cred că judecata înseamnă că faptele lor bune sunt adunate într-o grămadă şi comparate cu
grămada faptelor rele şi speră ca grămada „faptelor bune” să fie mai
înaltă! Putem să Îi mulţumim lui Dumnezeu că nu aşa se desfăşoară
judecata. Când numele tău va apărea la judecată, întrebarea care se
va pune va fi: „Ce a făcut această persoană cu Isus? A ales ea ca Isus să
îi ierte păcatele?” Dacă răspunsul este da, atunci se va declara că eşti
salvat pentru veşnicie. Judecata este o Veste Bună!
Bifează declaraţiile care reflectă cel mai îndeaproape sentimentele
tale prezente. (Acestea sunt pentru reflecţie personală.)
_____ Îl accept pe Isus ca Domn şi Mântuitor al vieţii mele.
_____ Vreau să fiu pregătit să Îl întâlnesc pe Isus când Se va întoarce
pe acest pământ.
_____ Sunt recunoscător că judecata este o veste bună pentru creştini!
_____ Îmi reîncredinţez viaţa în mâinile lui Isus cu intenţia şi dorinţa
de a-L urma în fiecare zi a vieţii mele.
_____ Altele _______________________________________________________________

Singur cu Dumnezeu

Ia-ţi timp săptămâna aceasta să te rogi şi să îţi analizezi viaţa. Este
vreo atitudine, acţiune sau activitate pe care trebuie să I-o încredinţezi
lui Isus? Eşti în întregime predat Lui?

21
SIMBOLURI ALE CONSACRĂRII

GRUPUL NOSTRU
Creştem împreună – Sprijinul acordat de
grup
Viaţa unui membru al grupului poate fi uneori afectată de presiuni
şi conflicte la muncă sau acasă –sau subiectul discutat poate provoca
tensiune ori nelinişte. Când aceste situaţii apar, membrii pot reacţiona
în diferite moduri. S-ar putea să se retragă în ei înşişi sau să nu mai
vină la întâlnirile grupului. Ar putea să vină, dar să nu se implice – ori
s-ar putea să încerce să domine conversaţia (când în mod normal nu
fac lucrul acesta) sau să devină critici.
Când apar schimbări comportamentale la un membru al grupului,
fii înţelegător cu el. Ca membru al grupului, nu aştepta ca alţii să ţi-o ia
înainte în a sluji altora.

Despre tine

Pentru majoritatea oamenilor este intrigant să îşi descopere originile şi strămoşii. Care este moştenirea religioasă sau bisericească a
părinţilor tăi şi a strămoşilor – sau la ce biserică mergeai când erai
copil?
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SCRIPTURA ŞI VIAŢA
CE A SPUS ISUS DESPRE ADMINISTRAREA VIEŢII
„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui,
şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” – Matei 6:33
Întrebări la care să-ţi răspunzi:
◪◪ Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
◪◪ În ce fel îmi influenţează acest subiect viaţa de zi cu zi?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relaţia mea cu Isus?

Viaţa este alcătuită din angajamente. Aceste angajamente pot include legămintele de căsătorie, ratele la casă, acceptarea responsabilităţii
unei slujbe etc.
În plus, o viaţă creştină înseamnă consacrare – a ne preda şi a-L
accepta pe Isus şi planul Lui pentru vieţile noastre. Acceptarea planului lui Dumnezeu pentru noi înseamnă că devenim parteneri cu
Dumnezeu. Acest studiu ne va ajuta să înţelegem ce responsabilitate
avem în relaţia cu Isus.
◪◪

Citeşte următoarele texte şi discută (a) responsabilitatea unui
om faţă de Dumnezeu şi (b) răspunsul lui Dumnezeu pentru om.
Psalmul 24:1; 1 Corinteni 6:19,20; 1 Corinteni 3:21-4:2.
____________________________________________________________
Ce domenii din viaţă trebuie să le administrăm pentru Dumnezeu?
____________________________________________________________

◪◪

Viaţa este alcătuită din cel puţin cinci elemente de bază. Acestea
sunt: trupurile noastre, abilităţile noastre, timpul nostru, posesiunile materiale şi lumea sau mediul înconjurător. Să trecem în revistă fiecare element.

»» Administrarea trupului
Citeşte aceste versete şi discută responsabilitatea unei persoane
vizavi de bunăstarea ei fizică. 1 Corinteni 6:19,20; 3:16,17; 10:31;

Simboluri ale consacrării
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3 Ioan 2,3. (Următorul ghid de studiu discută planul lui Dumnezeu
pentru o viaţă sănătoasă.) Care crezi că sunt aspectele sănătăţii şi
ale bunăstării fizice la care se aplică principiile prezentate?
____________________________________________________________

»» Administrarea abilităţilor
Citeşte aceste texte şi discută responsabilitatea unei persoane faţă de Dumnezeu în privinţa abilităţilor şi a talentelor. 1 Corinteni
12:1,4-7; Matei 25:14-30.
Cum foloseşti abilităţile pe care ţi le-a oferit Dumnezeu?
_____ le ascund – sunt timid
_____ le folosesc cu bucurie
_____ îmi îndeplinesc în tăcere datoriile
_____ mă ofer voluntar să le folosesc
_____ altele ____________________

»» Administrarea timpului
Citeşte aceste texte şi discută responsabilitatea unei persoane faţă de Dumnezeu în privinţa folosirii timpului. Coloseni 3:23,24;
Exodul 20:8-11. Poate fi împărţit timpul pentru creştini în secular
şi sfânt – sau tot timpul este sfânt?
____________________________________________________________
»» Administrarea posesiunilor materiale
În Grădina Edenului, lui Adam şi Evei li s-a pus o restricţie pentru
a-şi arăta consacrarea faţă de Dumnezeu, iar aceasta era să nu mănânce din pomul cunoştinţei binelui şi răului. După intrarea păcatului în lume, Dumnezeu a vrut să ne amintească de faptul că El
este Cel care dă binecuvântările şi bogăţiile, aşa cum a declarat în
Deuteronom 8:18. Simbolurile recunoaşterii creştine a stăpânirii
lui Dumnezeu sunt zecimea şi darurile. Selectează câteva texte şi
discută-le. Leviticul 27:30-32; Numeri 18:21,24; Maleahi 3:8-12;
Matei 23:23,24; Matei 6:19-21; 2 Corinteni 9:6,7; Psalmii 96:7-9.
a. Defineşte zecimile şi darurile _______________________________________
b. Scopul şi utilizarea zecimilor şi a darurilor ________________________
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c. Făgăduinţa lui Dumnezeu pentru cei care sunt credincioşi în zecimi şi daruri _________________________________________________________

»» Administrarea mediului înconjurător
Un alt element pe care Dumnezeu l-a încredinţat poporului Său este
grija pentru mediul pe care El l-a creat. Citeşte Geneza 2:15,19,20,
care descrie responsabilitatea pe care Dumnezeu i-a încredinţat-o
lui Adam la început. Care era rolul lui Adam în îngrijirea grădinii?
____________________________________________________________
Care ar trebui să fie rolul unui creştin – personal sau politic – în
raport cu problemele legate de mediu?
_____ să nu facă gunoi
_____ să adune gunoiul
_____ să devină un activist pentru mediu
_____ să organizeze proiecte comunitare
_____ să îi înveţe pe alţii să fie conştienţi de datoria noastră
_____ altele ___________________________________
Întrebări-cheie. Încearcă să-ţi răspunzi la aceste întrebări:
◪◪ Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
◪◪ În ce fel îmi influenţează acest subiect viaţa de zi cu zi?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relaţia mea cu Isus?

APLICAŢIA PENTRU VIAŢĂ
Viaţa reală

John putea spune că Brian era tulburat în urma studiului despre
zecimi şi daruri. Când l-a întrebat pe Brian, John a descoperit că acesta
nu avea în nicio lună suficienţi bani pentru a-şi plăti facturile. De fapt,
chiar se gândise să îşi ia o a doua slujbă. Părea aproape imposibil să Îi
înapoieze lui Dumnezeu zece la sută din venitul lui, plus un dar.
John i-a împărtăşit lui Brian două idei principale. I-a spus să îşi analizeze bugetul, pentru a stabili dacă erau zone care puteau fi ajustate
pentru a rămâne bani şi pentru zecime. De asemenea, a direcţionat
atenţia lui Brian către făgăduinţele pe care le face Dumnezeu cu privire la trimiterea unei binecuvântări speciale asupra celor care aleg să
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urmeze îndrumările Scripturii cu privire la zecime. Dumnezeu spune
să Îl punem la încercare în această chestiune, şi Brian a fost încurajat
să accepte provocarea.
Când şi-a analizat bugetul, Brian a hotărât că, dacă renunţa la fumat, nu mai lua cina la restaurant măcar o dată pe lună şi îşi ajusta
ratele la maşină, putea să acopere aproape în întregime banii necesari
pentru zecime şi daruri. Ştia că va fi dificil la început, dar că Dumnezeu
avea să îl ajute.

E rândul tău

Dacă zecimea şi darurile nu au făcut niciodată parte din bugetul tău
personal, este normal să ai temeri asemănătoare cu cele ale lui Brian.
Fiecare creştin trebuie să ia decizia de a oferi zecimile şi darurile – sau
de a nu face lucrul acesta – la un moment dat în viaţă. Pentru majoritatea, la început este nevoie de o adaptare care presupune o plănuire
atentă. Odată ce fac parte din bugetul tău, în timp, zecimea şi darurile
devin un element normal al bugetului. Dumnezeu ştia că va fi o adaptare dificilă pentru unii oameni. De aceea El ne-a oferit textul care spune
să Îl punem la încercare în această privinţă.
Dacă meditezi la ceea ce vei face cu această învăţătură a Scripturii,
aminteşte-ţi că totul este posibil cu ajutorul lui Dumnezeu.
Bifează declaraţiile care reflectă cel mai îndeaproape sentimentele
tale. (Acestea sunt pentru reflecţie personală, nu discuţii de grup.)
_____ Aş vrea mai multe informaţii despre acest subiect. Mă rog pentru asta.
_____ Aleg să fiu într-un parteneriat cu Dumnezeu în cele cinci domenii studiate în acest ghid de studiu.
_____ Am ales să Îi returnez lui Dumnezeu în mod regulat zecimile şi
darurile din venitul pe care El mi-l oferă.
_____ Altele _______________________________________________________________

Singur cu Dumnezeu

Când te rogi şi te gândeşti la transformarea isprăvniciei în stil de
viaţă, întreabă un prieten creştin despre modul în care i-a influenţat
viaţa această învăţătură. Dacă nu ştii pe cineva pe care să îl întrebi,
liderul grupului tău va fi probabil mai mult decât dispus să vorbească
cu tine.

22
VIAŢA LA SUPERLATIV

GRUPUL NOSTRU
Creştem împreună – Slujirea şi membrii
grupului
Scopul bisericii şi al grupului tău nu este doar acela de a încuraja
dezvoltarea personală, ci de a-i pregăti pe membri să slujească altora. Partea introductivă a fiecărui ghid de studiu s-a concentrat asupra
modului în care grupul poate fi mai eficient ca un întreg. Pe măsură ce
membrii grupului tău se dezvoltă din punct de vedere spiritual, grupul
ar trebui să petreacă timp discutând modul în care fiecare membru
poate împărtăşi altora ceea ce Isus a făcut pentru el.
Pentru că fiecare membru al grupului creşte în Isus şi este slujit de
grup, ar trebui ca la rândul său să ajungă la alţii din afara grupului şi
să îi ajute.

Despre tine

Experienţa ne arată că, la câteva zile după ce ne mutăm într-un cartier nou sau începem să lucrăm într-un loc nou, ne facem prieteni noi,
care devin în cele din urmă cunoştinţe apropiate. Împărtăşeşte modul
în care l-ai întâlnit pe unul dintre cei mai apropiaţi prieteni ai tăi – sau
cum ţi-ai întâlnit cel mai bun prieten.

Viaţa la superlativ
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SCRIPTURA ŞI VIAŢA
CE A SPUS ISUS DESPRE STILUL DE VIAŢĂ
„Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” – Ioan
10:10
Întrebări la care să-ţi răspunzi:
◪◪ Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
◪◪ În ce fel îmi influenţează acest subiect viaţa de zi cu zi?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relaţia mea cu Isus?

Ai observat stilul de viaţă şi comportamentul oamenilor îndrăgostiţi? Ei fac lucruri speciale unul pentru altul şi sunt dornici să-i facă pe
plac persoanei iubite. Tot la fel, viaţa unui urmaş al lui Dumnezeu ar
trebui să fie un răspuns la dragostea lui Dumnezeu şi la darul mântuirii
oferit de El. Un creştin va dezvolta un stil de viaţă aparte, nu pentru a
câştiga dragostea lui Dumnezeu, ci din dragoste pentru Dumnezeu.
◪◪

Citeşte Romani 12:1,2 şi Ioan 17:15,16 şi discută următoarele
întrebări:
»» Este posibil ca un creştin să fie şi în lume, şi în afara ei?
_____ Da _____ Nu _____ Nu sunt sigur

»» În ce mod ar trebui să difere stilul de viaţă creştin de cel secular? ___________________________________________________________________

»» Când a trăit Isus pe acest pământ a fost numit „un om mâncăcios şi băutor de vin” (Matei 11:19), deşi nu se făcea vinovat de
păcat. Ce înseamnă pentru tine lucrul acesta?

_____ El se întovărăşea cu băutorii de bere şi petrecăreţii, dar nu
bea.
_____ Îi păsa de oameni, indiferent de unde veneau şi de stilul de
viaţă adoptat de ei.
_____ Creştinii ar trebui să aibă prieteni care nu practică
creştinismul.
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_____ Isus ar fi trebuit să fie mai atent în privinţa tovarăşilor Săi.
_____ Fii atent să nu îţi creezi o imagine rea.
_____ Altele ____________________________________________________________

Citeşte următoarele texte şi dezbate ceea ce îţi transmit cu privire
la principiile de alegere a unui comportament adecvat. Ia în considerare atât activităţi specifice, cât şi stilul de viaţă în ansamblul lui.
1 Corinteni 6:19,20; 10:31; Filipeni 4:8. (Gândeşte-te, de asemenea,
la textele de pe pagina anterioară.)
____________________________________________________________

Aplică principiile pe care tocmai le-ai enumerat la următoarele
elemente:
»» muncă şi odihnă _____________________________________________________
»» filme, televiziune, videoclipuri _____________________________________
»» cărţi şi reviste _______________________________________________________
»» narcotice fără reţetă ________________________________________________
»» tutun _________________________________________________________________
»» băuturi alcoolice ____________________________________________________
»» radio, muzică ________________________________________________________

În Scriptură, Dumnezeu oferă instrucţiuni explicite legate de dietă. El intră în detalii referitoare la obiceiurile noastre alimentare.
Discută instrucţiunile lui Dumnezeu.
»» Care era dieta iniţială a omului? Geneza 1:29 _____________________

»» Ce elemente au fost adăugate dietei umane după potop? Geneza
9:3,4 __________________________________________________________________

»» Care sunt categoriile în care Dumnezeu împarte animalele?
Geneza 7:2 ___________________________________________________________

Citeşte Leviticul 11 şi Deuteronom 14 pentru a descoperi ce consideră Dumnezeu ca fiind hrană curată şi hrană necurată. Care este principiul pe care Dumnezeu îl foloseşte pentru a face diferenţa între curat
şi necurat? De ce crezi că Îi pasă lui Dumnezeu de ceea ce mănâncă o
persoană? Enumeră criteriile pentru:

Viaţa la superlativ

◪◪

» reptile ________________________
» păsări ________________________
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» peşti ____________________________
» mamifere _______________________

Un alt domeniu în care Dumnezeu ne îndrumă este cel al îmbrăcămintei. Citeşte 1 Timotei 2:9,10 şi 1 Petru 3:1-6 şi discută principiile schiţate în aceste texte. Cum ar trebui aplicate aceste principii în
ceea ce priveşte modul în care un creştin se îmbracă? Este posibil ca
podoaba să includă şi maşini, case etc.?

Este în regulă ca diferite culturi şi diferite perioade de timp să aibă
aplicări diferite ale principiilor modestiei, îmbrăcămintei şi podoabelor? De ce?
____________________________________________________________

◪◪

După cum poţi vedea din Cuvântul lui Dumnezeu, El ne oferă sfaturi
legate de domenii principale ale vieţii de zi cu zi. Face lucrul acesta
pentru că este Creatorul nostru şi ne iubeşte. În timp ce meditezi la
ce ai aflat, aminteşte-ţi unul dintre textele din această lecţie – „Deci,
fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru
slava lui Dumnezeu.” 1 Corinteni 10:31.
Cum putem evita ca acţiunile noastre să devină doar „fapte”, în loc
să fie un răspuns la dragostea lui Dumnezeu?
Întrebări-cheie. Încearcă să-ţi răspunzi la aceste întrebări:
◪◪ Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
◪◪ În ce fel îmi influenţează acest subiect viaţa de zi cu zi?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relaţia mea cu Isus?

APLICAŢIA PENTRU VIAŢĂ
Viaţa reală

Wayne părea să fie un tânăr sănătos în vârstă de 29 de ani cu un
stil de viaţă tipic vârstei – în continuă mişcare. A încercat să strecoare
alergatul şi alte tipuri de exerciţii între afaceri şi călătorii. Niciodată nu
părea să se odihnească suficient. Oricând programul lui devenea mai
relaxat, trupul său părea să se relaxeze şi el, şi astfel se îmbolnăvea de

56

REPERE pentru VIAȚĂ

răceală sau gripă. Wayne se gândea să adopte un stil de viaţă diferit,
dar a rămas numai la stadiul de intenţii bune, până când într-o zi, după
o perioadă grea cu mult stres la locul de muncă, a făcut o bronşită şi
s-a simţit foarte slăbit. La patru săptămâni de la aceasta, un alt virus
i-a atacat plămânii, sub forma pneumoniei. Wayne continua totuşi să
lucreze şi, la scurtă vreme, din cauza trupului şi a sistemului imunitar slăbit, a ajuns aproape ţintuit la pat. Era capabil să lucreze numai
perioade scurte de timp şi în rest trebuia să se odihnească. Situaţia a
fost într-atât de gravă, încât efectele secundare au persistat vreme de
câteva luni.
În această perioadă, Wayne a decis că trebuie să facă unele schimbări. A realizat din experienţă personală că principiile lui Dumnezeu
de vieţuire sunt date cu un scop şi a început să îşi schimbe obiceiurile
legate de alimentaţie, lucru, odihnă şi exerciţiu fizic, pentru a coincide
cu un stil de viaţă echilibrat.

E rândul tău

Mulţi oameni ştiu că ar trebui să trăiască diferit, dar li se pare dificil să se disciplineze pentru a face schimbările necesare. Dumnezeu
este soluţia. El făgăduieşte că atunci când Îi cerem ajutorul pentru a ne
schimba stilul de viaţă, astfel încât să fie în conformitate cu principiile
creştine, ne va oferi ajutorul necesar.
Bifează declaraţiile care reflectă cel mai îndeaproape sentimentele
tale prezente. (Acestea sunt pentru reflecţie personală.)
_____ Aleg ca Dumnezeu să deţină controlul asupra fiecărei părţi
a vieţii mele. Îi cer călăuzirea şi puterea de a mă ajuta să fac
schimbările necesare.
_____ Mă rog şi continui să analizez modul în care să aplic principiile
din această lecţie în viaţa mea de zi cu zi.
_____ Îl accept pe Isus ca Domn şi Mântuitor al vieţii mele.
_____ Altele _______________________________________________________________

Singur cu Dumnezeu

Adevărata dorinţă de a face schimbări eficiente în stilul de viaţă
apare numai atunci când viaţa ta Îi este consacrată lui Isus. Gândeştete la modurile în care te-a ajutat săptămâna trecută. Nu uita să Îi mulţumeşti şi să Îl lauzi!

23
O FAMILIE PENTRU TOTDEAUNA

GRUPUL NOSTRU
Creştem împreună – Tensiuni şi conflicte
Un grup mic nu oferă doar oportunităţi de dezvoltare personală şi
de legare a unor prietenii. Oferă, de asemenea, un mediu de discuţie
unde pot apărea dezacorduri. Dezacordul şi tensiunea nu sunt întotdeauna lucruri rele. Dacă sunt gestionate corespunzător, acestea pot
aduce înţelegere şi dezvoltare. În aceste perioade de tensiune, s-ar putea ca ideile exprimate să nu fie întotdeauna acceptate, dar persoana
care le exprimă nu ar trebui să se simtă niciodată respinsă. Amintiţi-vă
să vă zâmbiţi des unul altuia şi să râdeţi împreună.
Experienţa în viaţa de grup a descoperit că, dacă membrii îşi exprimă sprijinul vizavi de o persoană sau de ideile cu care sunt de acord,
atunci când apar neînţelegeri, este mai puţină tensiune. Ca grup, stabiliţi verbal, ca una dintre regulile de bază, că este în regulă să existe
dezacorduri.
Continuaţi şi purtaţi discuţii energice, amintindu-vă că dragostea,
acceptarea şi iertarea vor face din grupul vostru un loc sigur şi plăcut
în care să vă aflaţi.

Despre tine

Iubirea reciprocă vă va uni grupul. Biblia declară că „Dumnezeu este dragoste”. Ce înseamnă această afirmaţie pentru tine?
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SCRIPTURA ŞI VIAŢA
CE A SPUS ISUS DESPRE PĂRTĂŞIA CREŞTINĂ
„Oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru; şi
oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie robul tuturor.” –
Marcu 10:43,44
Întrebări la care să-ţi răspunzi:
◪◪ Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
◪◪ În ce fel îmi influenţează acest subiect viaţa de zi cu zi?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relaţia mea cu Isus?

Când eşti creştin, aparţii unei familii. De fapt, dacă experienţa ta familială nu a fost una pozitivă, faptul că eşti creştin te califică pentru un
tratament special! Citeşte aceste cuvinte ale lui Pavel: „Căci, după cum
trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele
trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi
Hristos. Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să
alcătuim un singur trup...” 1 Corinteni 12:12,13. Ucenicul Ioan adaugă
la această promisiune în Ioan 1:12,13, spunând: „Dar tuturor celor ce
L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se
facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor,
nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.”
Aşadar, prin Isus Hristos aparţii unei familii care te iubeşte şi căreia
îi pasă de tine. Ţine minte că familia nu este perfectă. Fiecare membru
încă mai creşte în Isus. Fiecare trebuie să aibă răbdare şi iertare pentru
ceilalţi!
◪◪

◪◪

Întâlnirea cu familia ta. Citeşte următoarele texte şi discută beneficiile întâlnirii creştine pentru închinare şi studiu biblic. Dacă
frecventezi biserica sau un grup mic, ce anume are cea mai mare
semnificaţie pentru tine personal? Evrei 10:24,25; Psalmii 133:1;
Faptele 2:42-47.
____________________________________________________________
Sfânta Cină. Un ghid de studiu anterior a vorbit despre cum botezul este un simbol al începerii unei vieţi noi în Hristos. Faptul că eşti

O familie pentru totdeauna
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scufundat în apă reprezintă înmormântarea trecutului şi începerea
unei vieţi noi în Hristos. În calitate de creştin, vei dori să îţi reînnoieşti legământul de botez în mod regulat. Dumnezeu a stabilit un
serviciu divin special, care necesită apă pentru curăţare şi pâine şi
vin reprezentând jertfa Lui.
»» Serviciul umilinţei (Spălarea picioarelor). Citeşte şi discută
următoarele texte: Ioan 13:1-17. Analizează aceste versete şi
împărtăşeşte ce anume îţi transmit:
versetele 3-5 _________________________________________________________
versetele 6-7 _________________________________________________________
versetele 8-10 _______________________________________________________
versetele 12-15 ______________________________________________________
versetele 16-17 ______________________________________________________

În ce mod Se aşteaptă Isus ca exemplul Său să fie urmat de către
creştinii de astăzi?
_____ să fie dispuşi să vină în întâmpinarea nevoilor altora
_____ să manifeste dragoste şi iertare
_____ să îşi spele picioarele unii altora
_____ altele ____________________________________________________________

»» Cina Domnului. Citeşte Matei 26:26-30 şi 1 Corinteni 11:23-34.
Discută semnificaţia:

◪◪

pâinii _________________________________________________________________
rodului viţei _________________________________________________________
chipului nevrednic __________________________________________________
făgăduinţei lui Isus din Matei 26:29 _______________________________

Serviciul de ungere
Dumnezeu a lăsat pentru creştini un serviciu special pentru vremea
de boală (vezi Iacov 5:13-18). Care este pregătirea spirituală de care este nevoie?
____________________________________________________________
Ce tipuri de boală se au în vedere?
____________________________________________________________
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Ce anume crezi că ar trebui să determine momentul în care o persoană cere să fie unsă cu untdelemn?
____________________________________________________________
◪◪

Dedicarea copiilor. Copilaşii sunt speciali pentru Isus. Citeşte
Marcu 10:13-16.
Isus i-a binecuvântat pe copii. Ce ne spune lucrul acesta despre El?
____________________________________________________________
Care este trăsătura specifică copiilor pe care Isus ar vrea să o aibă
şi creştinii? (vs. 15)
____________________________________________________________

◪◪

Cum doreşte Dumnezeu să răspundă creştinii astăzi?
_____ să îi pună pe adulţi înaintea copiilor
_____ să îi pună pe copii înaintea adulţilor
_____ să se roage zilnic pentru copii
_____ să îşi dedice copiii Lui
_____ altele ________________________________________________________________

Cum este Dumnezeu descoperit în serviciile speciale studiate în
acest ghid?
Întrebări-cheie. Încearcă să-ţi răspunzi la aceste întrebări:
◪◪ Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
◪◪ În ce fel îmi influenţează acest subiect viaţa de zi cu zi?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relaţia mea cu Isus?

APLICAŢIA PENTRU VIAŢĂ
Viaţa reală

Un pastor vizita un grup mic, pentru a înţelege mai bine modul în
care acesta funcţiona şi pentru a face cunoştinţă cu membrii. Grupul
studia profeţiile Bibliei. Studiul din acea seară era despre o profeţie
detaliată şi unor membri le era greu să îl înţeleagă. Când studiul s-a
încheiat, o doamnă a declarat că era interesant, dar că erau multe părţi
ale profeţiei pe care nu le-a înţeles complet.

O familie pentru totdeauna
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După rugăciunea de închidere, pastorul a vorbit cu femeia care îşi
exprimase nedumeririle. Ea l-a informat că nu făcea parte din nicio biserică. Grupul ei de studiu era sursa părtăşiei ei creştine şi sprijinul
pentru nevoile vieţii ei. Ea a spus că dacă avea să se alăture vreodată
vreunei biserici avea să fie cea din care făcea parte cea mai mare parte
a grupului ei, pentru că dacă şi restul membrilor bisericii erau ca cei
din grupul ei, acea biserică trebuia să fie tare specială.
Dumnezeu a oferit aceste servicii speciale ale bisericii ca momente
de părtăşie cu El şi unii cu alţii. Aceste ocazii îmbogăţesc relaţia creştinilor cu El. Dacă un creştin nu ia parte la aceste ocazii speciale, dezvoltarea lui spirituală va fi încetinită.

E rândul tău

Părtăşia din cadrul grupului tău poate fi îmbogăţită prin participarea la serviciile de închinare, mesele bisericeşti, evenimentele sociale
şi activităţile legate de biserică, ce vor asigura împlinirea nevoilor relaţionale/sociale. În timp ce te dezvolţi din punct de vedere spiritual,
nu trece cu vederea beneficiile sociale ale vieţii bisericeşti. Beneficiile
frecventării bisericii, ale închinării comune, ale părtăşiei sociale extinse şi – aşa cum am menţionat anterior – ale participării la serviciile
speciale ale bisericii îi vor ajuta pe toţi creştinii în dezvoltarea lor spirituală şi personală.
Bifează declaraţiile care reflectă cel mai îndeaproape sentimentele
tale prezente. (Acestea sunt pentru reflecţie personală.)
_____ Vreau să Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru experienţa părtăşiei creştine.
_____ Vreau să îmi îmbunătăţesc părtăşia cu Dumnezeu şi cu fraţii
creştini începând să frecventez biserica în mod regulat.
_____ Accept serviciile speciale pe care Dumnezeu le-a oferit creştinilor şi aleg să le fac parte din dezvoltarea mea spirituală în Isus.
_____ Altele _______________________________________________________________

Singur cu Dumnezeu

Au existat probabil în dezvoltarea ta spirituală câţiva oameni care
ţi-au influenţat viaţa în mod special. Ia-ţi câteva momente săptămâna
aceasta şi scrie-le un bilet sau mulţumeşte-le personal pentru că au
fost folosiţi de Dumnezeu în a-ţi transforma viaţa!

24
UN MESAGER PENTRU
ZILELE NOASTRE

GRUPUL NOSTRU
Creştem împreună – Închinarea
Din programul întâlnirilor săptămânale ale unui grup mic fac parte
părtăşia, studiul biblic şi rugăciunea comună. În esenţă, eşti implicat
în închinare în fiecare săptămână atunci când grupul tău se întâlneşte.
Te poţi bucura în fiecare săptămână din nou de experienţa închinării pe care ai găsit-o în grupul tău participând la un serviciu divin de
închinare.
În Evrei 10:25, apostolul Pavel îi admonestează pe creştini, spunându-le: „să nu părăsim adunarea noastră”. O asemenea adunare este
grupul tău. O alta ar trebui să fie frecventarea bisericii în Sabat. Dacă
nu frecventezi deja o biserică, ar trebui să te gândeşti la lucrul acesta
şi să te rogi pentru aceasta. În Sabat poţi face parte dintr-un grup de
studiu şi să te bucuri de închinare şi părtăşie cu mulţi alţi creştini asemenea ţie.
Mulţi membri ai unui grup au descoperit că frecventarea grupului
în timpul săptămânii şi a bisericii în Sabat îi ajută mult în creşterea şi
dezvoltarea creştină. Dacă ţi se pare un lucru nou, încearcă-l vreme de
câteva săptămâni şi vezi dacă viaţa ta nu este îmbunătăţită.

Despre tine

Creştinilor li se pare captivant să citească despre viaţa lui Isus şi
despre toate lucrurile speciale pe care El le-a făcut pentru alţii în timp
ce Se afla pe acest pământ. Dacă ai putea alege un lucru care să se spună despre tine la sfârşitul vieţii tale şi care să descrie ce ai făcut pentru
alţii, care ai vrea să fie acel mesaj?

Un mesager pentru zilele noastre
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SCRIPTURA ŞI VIAŢA
CE A SPUS ISUS DESPRE PROFEŢIE
„Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit
nu să stric, ci să împlinesc.” – Matei 5:17
Întrebări la care să-ţi răspunzi:
◪◪ Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
◪◪ În ce fel îmi influenţează acest subiect viaţa de zi cu zi?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relaţia mea cu Isus?

În ghidul de studiu despre subiectul creaţiunii, am descoperit că,
înainte de păcat, Dumnezeu vorbea cu Adam şi Eva faţă în faţă. După
păcat, ei s-au ascuns de Dumnezeu în grădină din cauza ruşinii şi pentru că păcatul şi neprihănirea nu pot coexista.
După intrarea păcatului în lume, Dumnezeu a comunicat cu poporul Lui în diferite moduri. Unul dintre acestea a fost prin profeţi.
◪◪

Citeşte următoarele texte şi discută modul în care Dumnezeu S-a
folosit de oameni pentru a-I transmite solia.
»» 2 Petru 1:21. De ce crezi că Dumnezeu alege o persoană în locul
alteia pentru a fi profet? Existau anumite caracteristici speciale
care îi făceau pe cei aleşi să se deosebească de ceilalţi?
________________________________________________________________________
»» Amos 3:7. De ce ar alege Dumnezeu să vorbească prin oameni
când un înger ar putea face o treabă mai bună?
________________________________________________________________________
»» Numeri 12:6. Citeşte şi discută elementele-cheie.
________________________________________________________________________

Care dintre următoarele roluri ale unui profet crezi că era cel mai
important? De ce?
_____ ajuta la întemeierea bisericii creştine
_____ punea bazele lucrării bisericii pentru cei din afara ei
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_____ unea şi proteja biserica
_____ încuraja biserica
_____ transmitea avertismente
_____ confirma credinţa şi învăţăturile biblice în vremuri dificile

Cartea Apocalipsei declară că poporul lui Dumnezeu din ultimele
zile („rămăşiţa”) va avea darul profeţiei.
»» Citeşte Efeseni 4:8,11-16, unde Pavel explică că Dumnezeu
oferă darul profetic poporului Său. Care este, conform acestor
versete, scopul darului profeţiei, împreună cu cel al celorlalte
daruri enumerate?
________________________________________________________________________
»» Citeşte prezicerea lui Petru despre profeţii zilelor din urmă.
Faptele 2:14,21. Care vor fi rolul şi activitatea lor?
________________________________________________________________________

»» Citeşte Apocalipsa 12:17. Ce spune versetul despre oamenii
care Îi sunt credincioşi lui Dumnezeu? Citeşte Apocalipsa 19:10
pentru a înţelege mai bine Apocalipsa 12:17.
________________________________________________________________________

◪◪

Te surprinde că exact înainte de a doua venire a lui Isus
Dumnezeu foloseşte profeţia pentru a-Şi călăuzi poporul?
_____ Da
_____ Nu. De ce? _________________________________________
_________________________________________________________________________

Biblia vorbeşte despre alţi profeţi care nu au scris părţi ale Bibliei.
Vezi Judecători 4:4 (Debora), 2 Regi 2:3 (fiii profeţilor), 1 Regi 17
(Ilie), 1 Regi 18:13 (150 de profeţi). Dacă Dumnezeu vorbeşte şi
prin alţi profeţi în afară de cei care au scris Biblia, cum ştim dacă
sunt profeţi adevăraţi sau falşi? Isus a spus că profeţii mincinoşi vor
fi un semn al faptului că venirea Lui se apropie (Matei 24:11,24). De
fapt, ucenicul Ioan declară: „Prea iubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în
lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi.” – 1 Ioan 4:1

Un mesager pentru zilele noastre
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»» Din propria experienţă şi înţelegere, discută care crezi tu că ar
fi testul pentru a face diferenţa între un profet adevărat şi unul
mincinos.
________________________________________________________________________
Ceea ce urmează sunt câteva metode de testare biblică a unui
profet. Discută-le şi enumeră-le.

Deuteronom 13:1-4 _________________________________________________
Isaia 8:19,20 _________________________________________________________
1 Ioan 4:2,3 __________________________________________________________
Matei 7:15-20 _______________________________________________________
Galateni 5:16-26 ____________________________________________________

◪◪

»» Cum ar trebui considerat mesajul unui profet al zilelor
moderne?
_____ egal cu cel al scriitorilor Bibliei
_____ inspirat, dar nu egal cu cel al unui scriitor al Bibliei
_____ o lumină mai mică ce ne îndreaptă către Biblie
_____ o autoritate mai presus de Biblie
_____ altele ____________________________________________________________

În ce mod faptul că Dumnezeu oferă profeţi poporului Său îţi descoperă dragostea Lui pentru tine?
____________________________________________________________

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea crede că darul profeţiei s-a manifestat în lucrarea lui Ellen White, unul dintre fondatorii bisericii. Ea a
slujit din 1844, când avea 17 ani, până la moartea ei, în 1915.

Ellen White a trăit şi a lucrat în Statele Unite, Europa şi Australia,
sfătuind, predicând, scriind şi ajutând la întemeierea lucrării bisericii.
Structura organizaţională a bisericii, lucrarea medicală, solia sănătăţii
şi sistemul educaţional au fost călăuzite de ea. Ellen White nu s-a numit niciodată profetesă. Ea a folosit cuvântul mesager, pentru că lucrarea ei „a acoperit multe domenii”. Ca oricare altă persoană, Ellen White
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trebuie verificată prin testele biblice şi trebuie să dea socoteală în faţa
autorităţii Cuvântului lui Dumnezeu.
Întrebări-cheie. Încearcă să-ţi răspunzi la aceste întrebări:
◪◪ Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
◪◪ În ce fel îmi influenţează acest subiect viaţa de zi cu zi?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relaţia mea cu Isus?

APLICAŢIA PENTRU VIAŢĂ
Viaţa reală

Steve se gândea că nu avea loc pentru Dumnezeu în orarul său încărcat. Dar avea unele întrebări despre Biblie şi existenţa lui Dumnezeu.
Din această cauză a hotărât să participe la un seminar despre profeţiile
biblice. În timpul seminarului a fost convins de nevoia lui de a afla mai
multe şi a început să frecventeze biserica.
În timp ce continua să studieze, Steve era uneori sarcastic şi critic
cu privire la unele aspecte ale Bibliei. A fost în mod special critic atunci
când a studiat subiectul darurilor spirituale şi a descoperit că darul
profeţiei era disponibil şi în zilele noastre. Când a descoperit că unii
credeau că lui Ellen White i-a fost dat darul profeţiei, o femeie care a
trăit secolul trecut, a devenit de-a dreptul sceptic.
Pastorul i-a spus lui Steve să nu accepte opiniile nimănui legate de
Ellen White sau orice alt profet şi să studieze singur, ca să ia propria
decizie. Steve a acceptat provocarea şi i-a luat un an şi jumătate să cerceteze cu atenţie. După ce a făcut lucrul acesta, Steve a fost convins
că Dumnezeu foloseşte profeţia pentru a transmite mesaje folositoare
creştinilor din zilele moderne.

E rândul tău

În timp ce studiezi acest subiect, este captivant să descoperi că
Dumnezeu este atât de preocupat de poporul Său încât a asigurat mijloace de comunicare cu el. Darul profeţiei este un indiciu despre cât de
mult îi iubeşte Dumnezeu pe creştini. El vrea ca poporul Său să aibă
toate avantajele posibile, aşa că asigură această legătură importantă.

Un mesager pentru zilele noastre
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Dacă ai întrebări despre acest subiect, continuă să studiezi şi să Îi
ceri lui Dumnezeu să te călăuzească în a înţelege. Aminteşte-ţi să aplici
testele Scripturii pentru a stabili dacă mesajul profetic şi darul sunt de
la Dumnezeu.
Bifează declaraţiile care reflectă cel mai îndeaproape sentimentele
tale prezente. (Acestea sunt pentru reflecţie personală, nu discuţii de
grup.)

_____ Aş vrea mai mult material de studiu despre darul profeţiei şi
Ellen White.
_____ Accept darul profeţiei ca fiind un dar activ în biserica creştină.
_____ Cred că darul profeţiei a fost prezent în viaţa lui Ellen White.
_____ Aş vrea să fiu botezat prin scufundare în viitorul apropiat.
_____ Altele _______________________________________________________________

Singur cu Dumnezeu

Cere-i liderului grupului tău o copie a cărţii Calea către
Hristos sau Hristos lumina lumii de Ellen White. În timpul tău devoţional din această săptămână citeşte câteva pasaje din carte zilnic. Aceasta
te va ajuta să te familiarizezi cu Ellen White şi cu cărţile scrise de ea.

25
O VIAŢĂ PLINĂ DE DUHUL SFÂNT
GRUPUL NOSTRU
Creştem împreună – Încetarea activităţii
grupului
În afară de acest studiu mai este doar unul din această serie. Pentru
că grupul tău se apropie de finalul seriei, în mintea membrilor există probabil diferite gânduri şi întrebări. S-ar putea să apară chiar şi
o oarecare tristeţe. Membrii grupului au împărtăşit împreună câteva
momente speciale. Întrebarea evidentă este: Ce facem acum?
În primul rând, bucuraţi-vă de timpul de părtăşie, prietenie şi
creştere spirituală pe care l-aţi petrecut împreună. Lăudaţi-L pe
Dumnezeu în rugăciune pentru că vă aveţi unul pe altul şi mulţumiţi-I
pentru momentele speciale pe care le-aţi petrecut împreună. Apoi gândiţi-vă la următoarele opţiuni posibile:
Grupul tău ar putea să decidă să continue să se întâlnească fără pauză sau să ia o pauză de două sau trei săptămâni şi apoi să reia
întâlnirile.
Programul unora s-ar putea să nu le permită să continue să se întâlnească cu grupul. Puteţi, totuşi, menţine prieteniile care s-au format.
Dacă un membru nu poate să continue să se întâlnească cu grupul,
liderul grupului ar putea să îl ajute, oferindu-i materiale de studiu biblic pentru studiu individual.
Pentru că întâlnirile grupului tău se apropie de sfârşit, asigură-te
că niciun membru nu se simte singur, fără sprijinul prietenilor şi fără
rugăciune. Păstrarea unei relaţii apropiate va ajuta fiecare membru al
grupului.

Despre tine

Gândindu-te la grupul tău, care au fost experienţele cele mai importante pe care le-aţi trăit în grup?

O viaţă plină de Duhul Sfânt
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SCRIPTURA ŞI VIAŢA
CE A SPUS ISUS DESPRE DUHUL SFÂNT
„Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite
Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce
aminte de tot ce v-am spus Eu.” – Ioan 14:26
Întrebări la care să-ţi răspunzi:
◪◪ Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
◪◪ În ce fel îmi influenţează acest subiect viaţa de zi cu zi?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relaţia mea cu Isus?

Dacă un creştin obişnuit ar fi întrebat: „De unde vine puterea primită prin rugăciune în viaţa creştină?”, răspunsul ar fi probabil: „De
la Dumnezeu”. Dacă întrebarea ar fi dusă mai departe, răspunsul ar fi
probabil: „Dumnezeu ne trimite Duhul Sfânt, care ne dă putere”.
Subiectul lucrării Duhului Sfânt este esenţial pentru viaţa creştină.
◪◪

Alege câteva dintre textele următoarele pentru a le citi, apoi dezbate întrebările. Notează-ţi mărturiile care te ajută să înţelegi Duhul
Sfânt. Ioan 16:13-15; Matei 28:19; 1 Corinteni 12:7-11; Romani
15:30; Efeseni 4:30; Faptele 5:3,4.
»» Duhul Sfânt este o influenţă sau o persoană?
________________________________________________________________________
»» Care sunt câteva dintre calităţile specifice unei persoane pe
care le întâlnim la Duhul Sfânt?
________________________________________________________________________

»» Care sunt elementele-cheie pe care le-ai descoperit în versetele
pe care tocmai le-ai citit?
________________________________________________________________________
Care este descrierea slujbei atribuite Duhului Sfânt? Ioan
14:16,17,26; 15:26; 16:7-15; Faptele 1:8.
________________________________________________________________________
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Când şi cum primim Duhul Sfânt? Faptele 2:38,39; Efeseni
1:11-14; 1 Ioan 4:12-16.
________________________________________________________________________
Cât de des crezi că ar trebui să se roage o persoană pentru
Duhul Sfânt? Explică-ţi răspunsul. (Luca 11:9-13 spune să
cerem ...)
_____ când cineva Îl acceptă pe Isus ca Domn şi Mântuitor
_____ zilnic
_____ la botez
_____ când simţi nevoia de prezenţa lui Dumnezeu în viaţa ta
_____ altele

Acest rezumat scriptural descoperă că Duhul Sfânt este un membru al Dumnezeirii şi o Persoană cu diferite emoţii. Duhul ne face să Îl
acceptăm pe Isus ca Domnul şi Mântuitorul nostru. Când suntem convertiţi şi Duhul Sfânt locuieşte în noi, scopul Lui este de a ne face asemenea lui Dumnezeu şi de a ne oferi putere pentru lucrare.
Când suntem umpluţi de Duhul Sfânt, primim roadele Duhului în
vieţile noastre: devenim ca Isus în caracter şi stil de viaţă.
Pe lângă faptul că ne ajută să devenim ca Isus, Duhul ne pregăteşte
pentru lucrare. Suntem chemaţi la o viaţă de rugăciune şi slujire. Cele
două nu pot fi separate.
Trei capitole din Biblie se concentrează asupra subiectului darurilor spirituale. Acestea sunt Efeseni 4, Romani 12 şi 1 Corinteni 12.
Efeseni discută scopul darurilor spirituale, Romani pregătirea pentru a
le primi şi 1 Corinteni modul în care darurile funcţionează în biserică.
◪◪

Citeşte 1 Corinteni 12. Notează darurile menţionate. Discută-le pe
rând pe fiecare şi aplicarea lor în biserica locală.
____________________________________________________________

»» Câţi creştini primesc daruri şi ce anume determină ce daruri
primim? ______________________________________________________________

»» Discută şi aplică analogia dintre trupul omenesc şi trupul bisericii în raport cu darurile spirituale şi lucrarea noastră individuală. _________________________________________________________________

O viaţă plină de Duhul Sfânt
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Care crezi că sunt darurile tale spirituale, pe care poţi să le
foloseşti în lucrare?
________________________________________________________________________

(Notă: Dacă nu ai completat niciodată un chestionar care să te ajute în înţelegerea darurilor tale, cere-i ajutorul liderului grupului tău.
Întregul tău grup s-ar putea să se bucure să completeze un chestionar
despre Darurile spirituale.)
◪◪

Citeşte Romani 12:1-8. Care este „jertfa vie” pe care o cere Dumnezeu
de la fiecare creştin?
____________________________________________________________

Enumeră cel puţin trei elemente din viaţa ta care trebuie să se
schimbe pentru ca tu să primeşti puterea Duhului Sfânt. Dacă eşti
mulţumit de stilul tău de viaţă, atunci enumeră cel puţin trei obstacole pe care Satana încearcă să ţi le pună în cale, pentru a te împiedica să fii folosit de către Duhul Sfânt.
____________________________________________________________
Scrie ce planuri ai pentru a face din slujirea creştină o prioritate.
____________________________________________________________
Întrebări-cheie. Încearcă să-ţi răspunzi la aceste întrebări:
◪◪ Ce îmi spune acest subiect despre Dumnezeu?
◪◪ În ce fel îmi influenţează acest subiect viaţa de zi cu zi?
◪◪ Cum mă ajută acest subiect în relaţia mea cu Isus?

APLICAŢIA PENTRU VIAŢĂ

Biserica Sheilei îi oferise recent o slujbă care implica abilităţi de
conducere. Când i s-a cerut să slujească, Sheila s-a opus, spunând că ea
nu este un lider. Biserica a răspuns: „Nu suntem de acord cu tine. Noi
credem că ai abilităţi de conducere.” Sheila a hotărât să accepte poziţia,
având încurajarea prietenilor creştini.
Câteva săptămâni mai târziu, Sheila a participat la un atelier pe
tema „Cum să Îl împărtăşeşti pe Isus”. Unul dintre seminarii era despre darurile spirituale. Sheila a participat la seminar. O parte a cursului presupunea completarea unui chestionar care avea să descopere
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darurile pe care Dumnezeu li le oferise. A fost o perioadă de tăcere în
timp ce membrii de la acel curs completau materialul. Tăcerea a fost
ruptă când Sheila a strigat: „Nu îmi vine să cred! Acest test spune că
am darul conducerii!” Câteva persoane au început să râdă la auzirea
surprinderii Sheilei. Răspunsul lor a fost: „Sheila, am încercat să îţi
spunem, dar nu ai vrut să asculţi!”
Sheilei – ca şi altor membri din trupul lui Hristos – Duhul Sfânt i-a
dat abilităţi care să ajute la creşterea şi dezvoltarea bisericii pe acest
pământ. Dumnezeu a oferit o mulţime de daruri pentru a se asigura că
niciun domeniu nu este trecut cu vederea. Dacă Sheila nu şi-ar fi folosit
capacitatea dată de Dumnezeu, biserica ar fi avut de suferit, şi ea nu
ar fi crescut spiritual aşa cum intenţiona Dumnezeu. A alege să nu îţi
foloseşti darurile are un impact negativ asupra dezvoltării Împărăţiei
lui Dumnezeu pe acest pământ.

E rândul tău

Dumnezeu ţi-a oferit, în calitate de creştin, un dar pe care să îl foloseşti pentru El. Acest dar (capacitate umplută de Duhul Sfânt) nu
va face niciun bine dacă nu este folosit. Dacă nu eşti sigur ce vrea
Dumnezeu ca tu să faci pentru El, dacă nu ştii de unde să începi, cere
ajutorul grupului tău.
Bifează declaraţiile care reflectă cel mai îndeaproape sentimentele
tale prezente. (Acestea sunt pentru reflecţie personală.)
_____ Aş vrea să completez un chestionar despre darurile spirituale,
pentru a-mi descoperi darurile.
_____ Ştiu care sunt darurile mele şi am nevoie de ajutor pentru a le
folosi.
_____ Îl accept pe Isus ca Domn şi Mântuitor al vieţii mele şi vreau să
fiu botezat.
_____ Vreau să fiu gata să Îl întâlnesc pe Isus când Se va întoarce pe
acest pământ la a doua Lui venire.
_____ Altele _______________________________________________________________

Singur cu Dumnezeu

În timpul rugăciunilor tale din această săptămână, cere-I lui
Dumnezeu să îţi ofere dorinţa de le spune altora despre El. Cere-I să îţi
ofere oportunităţi de a-L împărtăşi pe Isus.

26
REZUMAREA MESAJULUI
LUI DUMNEZEU

GRUPUL NOSTRU
Creştem împreună – Studiul biblic zilnic
Comunicarea este esenţială pentru relaţiile puternice. Tot la fel, comunicarea cu Dumnezeu este esenţială pentru a dezvolta o relaţie cu
El. Acum că grupul tău ajunge la finalul acestui studiu, gândeşte-te să
iei decizia de a face trei lucruri. În primul rând, hotărăşte să îţi iei timp
în fiecare dimineaţă pentru studiu biblic. În al doilea rând, fă din rugăciune un ingredient-cheie al zilei tale. Începe-ţi ziua cu rugăciune; sfârşeşte-ţi ziua cu rugăciune şi nu uita să vorbeşti cu Dumnezeu în timpul
zilei. Poţi vorbi cu El în timp ce conduci, lucrezi, te afli la şcoală sau eşti
implicat în alte activităţi. În al treilea rând, fă o înţelegere cu membrii
grupului tău să vă întâlniţi periodic pentru un timp de părtăşie.
Pentru că grupul tău s-ar putea să aleagă să nu continue întâlnirile
de părtăşie şi rugăciune împreună, s-ar putea să îţi lipsească sprijinul
şi părtăşia fraţilor creştini. În părtăşie găseşti putere spirituală. Cere-i
unuia dintre membrii grupului să continue să fie partenerul tău de rugăciune. Amândoi vă puteţi întâlni periodic, pentru a vă ruga sau vă
puteţi suna unul pe altul. Nu uita niciodată că Dumnezeu este puterea
ta în toate circumstanţele vieţii.

Despre tine

Împărtăşeşte cu grupul modul în care ei te-au ajutat în dezvoltarea
ta spirituală şi personală sau povesteşte o experienţă pe care ai avut-o
în cadrul grupului şi care are o semnificaţie importantă pentru tine.
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SCRIPTURA ŞI VIAŢA
Felicitări! Ai ajuns la finalul ghidului de studii despre temele principale ale Bibliei. După cum ai descoperit, poţi petrece multe ore de
studiu asupra fiecărui subiect în parte. Acest ghid de studiu este un
rezumat al subiectelor discutate în seria Repere pentru viaţă, cărţile 1
şi 2. Formatul va fi oarecum diferit. Verifică acele puncte-cheie pe care
consideri că le-ai înţeles şi discută-ţi întrebările. După fiecare rezumat
se pune o întrebare aplicată la viaţa de zi cu zi. Alege câteva pentru
discuţie şi bucură-te de un timp excelent!
◪◪

◪◪

◪◪

◪◪

Biblia – atât Vechiul, cât şi Noul Testament – este Cuvântul scris al
lui Dumnezeu, transmis prin inspiraţie divină prin oameni sfinţi,
care au scris sub inspiraţia Duhului Sfânt. Biblia descoperă voia lui
Dumnezeu şi este autoritatea pentru doctrină şi îndrumări pentru
viaţa de zi cu zi. Studiul biblic şi rugăciunea zilnică sunt esenţiale
pentru toţi creştinii.
»» Care este textul tău biblic favorit? De ce este special pentru
tine? __________________________________________________________________

Există un singur Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt; trei persoane
veşnice, separate, totuşi una în caracter şi în scop.
»» Dacă ar trebui să spui cuiva ce înseamnă Dumnezeu pentru
tine, ce i-ai spune? __________________________________________________

Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor. El a creat lumea în şase
zile şi a stabilit ziua a şaptea ca o zi de comemorare a lucrării Lui
de creaţie.
»» Care este elementul tău favorit din toată creaţia lui Dumnezeu?
________________________________________________________________________

Am fost creaţi după chipul lui Dumnezeu, cu personalitate, cu puterea şi libertatea de a gândi şi a acţiona conform alegerii noastre.
Suntem dependenţi de Dumnezeu pentru viaţa de zi cu zi, pentru
mântuire şi pentru puterea de a învinge păcatul.
»» Ce înseamnă pentru tine să ştii că eşti creat după chipul lui
Dumnezeu? __________________________________________________________

Rezumarea mesajului lui Dumnezeu

◪◪

◪◪

◪◪

◪◪

◪◪
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Toată omenirea este implicată acum în marea luptă dintre Isus şi
Satana cu privire la caracterul lui Dumnezeu, la legea Sa şi la suveranitatea Lui asupra universului. Satana a fost cândva o fiinţă creată
în ceruri, care s-a răzvrătit şi a adus păcatul în univers.
»» Împărtăşeşte cu grupul o luptă din viaţa ta care ai vrea să fie
amintită în rugăciune. ______________________________________________

Isus, un membru al Dumnezeirii, a creat toate lucrurile. De asemenea, a părăsit cerul, a venit pe acest pământ, a murit pentru păcatele omenirii şi Se va întoarce iarăşi pe pământ.
»» Împărtăşeşte ce înseamnă pentru tine să ştii că Isus a renunţat
la tot cerul pentru tine. _____________________________________________

Viaţa lui Hristos de ascultare desăvârşită şi suferinţă, moartea şi învierea Lui oferă iertare şi ispăşire pentru păcat. Prin credinţă, omul
poate să accepte acest dar fără plată al lui Dumnezeu şi să primească mântuirea.
»» Dacă L-ai acceptat pe Isus ca Mântuitor personal, împărtăşeşte
cu grupul tău circumstanţele în care ai luat această decizie.
________________________________________________________________________

Prin botez, creştinii îşi exprimă credinţa în planul de mântuire şi
iubirea lor pentru Dumnezeu. Ei recunosc că păcatele le sunt iertate şi îşi exprimă dorinţa de a-L urma pe Isus şi învăţăturile Lui.
Botezul este prin scufundare – la fel cum Isus a fost botezat.
»» Dacă ai fost botezat, spune unde trăiai pe atunci şi detaliile din
jurul evenimentului. ________________________________________________

Biserica este o comunitate de credincioşi care Îl mărturisesc pe Isus
ca Domn şi Mântuitor. Biblia spune că biserica este ca un trup, iar
Hristos este capul. În zilele din urmă, poporul lui Dumnezeu (rămăşiţa) va ţine poruncile lui Dumnezeu şi va avea credinţa lui Isus.
»» Ce înseamnă pentru tine să faci parte din familia lui
Dumnezeu? __________________________________________________________
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Principiile Legii lui Dumnezeu sunt întruchipate în Cele Zece
Porunci. Ele exprimă dragostea, voia şi scopurile lui Dumnezeu în
legătură cu comportamentul şi relaţiile umane, care sunt parte a
vieţii unui creştin în urma unei relaţii iubitoare cu Isus.
»» Care este porunca ta preferată? De ce? ____________________________
________________________________________________________________________

Mântuirea este numai prin har – un dar fără plată din partea lui
Dumnezeu. Roadele vieţii creştine reflectă ascultarea de Legea lui
Dumnezeu în urma unei relaţii iubitoare cu El.
»» De ce le este anumitor creştini atât de greu să se supună lui
Isus? __________________________________________________________________

După şase zile de Creaţie, Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea şi
a instituit Sabatul ca o aducere aminte a Creaţiei. Dumnezeu binecuvântează şi sfinţeşte Sabatul şi declară că nu trebuie să se facă
nicio lucrare în el. Orele de Sabat sunt de la apus la apus, aşa cum
se afirmă în Geneza. Sabatul este un semn veşnic al relaţiei speciale
dintre Dumnezeu şi poporul Său.
»» Care este activitatea ta preferată în Sabat? ________________________
________________________________________________________________________

Sabatul (ziua a şaptea) a fost dăruit omului la sfârşitul primei săptămâni a Creaţiei. A fost păzit ca ziua sfântă a lui Dumnezeu până după câţiva ani de la moartea lui Isus. Ziua de închinare a fost
atunci schimbată de către om din sâmbătă în duminică.
»» De ce crezi că Sabatul este special pentru Dumnezeu?
________________________________________________________________________

Speranţa lumii stă în a doua venire a lui Isus pe acest pământ. Biblia
vorbeşte despre semne care vestesc venirea lui Isus. Aceste semne
apar în lumea fizică, spirituală, socială, morală şi politică.
»» În opinia ta, care semn al sfârşitului este cel mai evident astăzi?
________________________________________________________________________
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Întoarcerea lui Isus va fi literală, personală, vizibilă şi mondială. Nu
va fi o venire secretă, ci toată lumea Îl va vedea întorcându-Se.
»» La ce te gândeşti când auzi cuvintele „a doua venire”? ___________
________________________________________________________________________

Dumnezeu, la a doua venire, va da viaţa veşnică celor care Îl acceptă
pe Hristos ca Mântuitor şi Domn. Până la venirea Sa, moartea este
o stare de inconştienţă pentru toţi oamenii. La venirea lui Isus, neprihăniţii cei morţi sunt înviaţi şi se ridică în văzduh împreună cu
neprihăniţii vii, pentru a fi cu Isus. A doua înviere, cea a celor răi, va
avea loc peste o mie de ani.
»» Unde ai vrea să fii la momentul învierii? __________________________
________________________________________________________________________

Mileniul este împărăţirea lui Isus în ceruri vreme de o mie de ani,
între prima şi a doua înviere. Satana este legat de acest pământ, în
timp ce poporul lui Dumnezeu se află în ceruri cu El. La sfârşitul
mileniului, cei răi sunt înviaţi şi focul îi distruge.
»» Care este cea mai mare teamă a ta cu privire la evenimentele
ultimelor zile? _______________________________________________________

La sfârşitul mileniului, după ce focul curăţă pământul, Dumnezeu
înnoieşte pământul. Noul pământ va fi casa celor răscumpăraţi.
Păcatul, suferinţa şi moartea vor fi dispărut pentru totdeauna.
»» Distrugerea cărei urmări a păcatului te va face cel mai bucuros?
________________________________________________________________________

Există un sanctuar în ceruri înălţat de Dumnezeu. Hristos slujeşte acolo în numele nostru, astfel încât credincioşii să se bucure de
beneficiile jertfei Lui de ispăşire oferite odată pentru totdeauna la
cruce. Lucrarea Lui de mijlocire a început la momentul înălţării Lui.
În 1844, la sfârşitul perioadei profetice de 2 300 de zile, El a intrat
în a doua şi ultima fază a lucrării Lui de ispăşire. Sanctuarul pentru
Israel, pe care Moise l-a construit, a fost făcut după modelul celui
din ceruri.
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»» De ce crezi că Dumnezeu a modelat sanctuarul pământesc după
cel din ceruri? _______________________________________________________

Profeţia de 2 300 de zile/ani descoperă judecata de cercetare (curăţarea sanctuarului) care a început în 1844. De asemenea, prezice
lucrarea, moartea şi învierea lui Isus.
»» Te sperie „judecata”? De ce da sau de ce nu? ______________________
________________________________________________________________________

Creştinii sunt chemaţi de Dumnezeu să fie un popor care gândeşte,
simte şi acţionează în armonie cu principiile cerului. Activităţile,
inclusiv relaxarea, distracţia şi modul de îmbrăcare, ar trebui să reflecte principiile biblice. În plus, principiile sănătăţii, aşa cum sunt
schiţate în Scripturi, vor fi parte din stilul de viaţă zilnic.
»» Care este forma ta favorită de distracţie? _________________________
________________________________________________________________________

Dumnezeu i-a creat pe creştini cu nevoia de părtăşie, închinare şi
studiu biblic/rugăciune împreună. În plus, Dumnezeu le-a lăsat
creştinilor serviciul Sfintei Cine şi ritualul umilinţei (spălarea picioarelor), pentru a-i uni şi ca simboluri ale planului de mântuire.
»» Care este cea mai importantă parte pentru tine din cadrul serviciului de închinare? _______________________________________________
________________________________________________________________________

Unul dintre darurile Duhului Sfânt este profeţia. Acest dar este un
semn distinctiv al bisericii ultimelor zile (rămăşiţa). Adventiştii
de ziua a şaptea cred că darul s-a manifestat în lucrarea lui Ellen
White. Toate învăţăturile şi experienţa unui profet trebuie testate
prin Biblie.
»» Care este profetul tău favorit din Biblie? De ce? __________________
________________________________________________________________________

Dumnezeu le-a oferit tuturor membrilor bisericii sale daruri spirituale, pe care să le folosească în lucrare, pentru binele comun al
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bisericii şi al omenirii. Aceste daruri oferite de Duhul Sfânt asigură
toate abilităţile şi slujbele necesare bisericii, pentru a-şi îndeplini
scopul pe pământ.
»» Care este darul spiritual pe care îl foloseşti cel mai eficient pentru Isus?______________________________________________________________

APLICAŢIA PENTRU VIAŢĂ
Viaţa reală

Într-o zi, un tânăr cunoscut ca „tânărul bogat” s-a apropiat de Isus
şi L-a întrebat: „Învăţătorule, ce trebuie să fac ca să am viaţa veşnică?”
Isus i-a răspuns că roadele devotamentului său faţă de Dumnezeu ar
fi evidente în ascultarea de porunci. Tânărul a răspuns cu bucurie că
ţinuse poruncile încă de când era doar un băieţel. Isus i-a spus atunci
că trebuie să fie dispus în orice moment să vândă tot ce are şi să ofere
săracilor, pentru înaintarea Împărăţiei lui Dumnezeu. Biblia declară că
tânărul s-a întristat mult şi a plecat.
Mulţi aleg să aştepte o altă zi pentru a face din Isus principala prioritate a vieţii lor. Sunt mulţi „tineri bogaţi” ai zilelor moderne, care
umblă pe străzile oraşului tău sau investesc timp la locul de muncă
numai pentru a câştiga suficienţi bani pentru a se bucura de viaţă ori
a-şi cumpăra câteva plăceri. Dumnezeu este o realitate îndepărtată, de
care se vor ocupa mai târziu.

E rândul tău

Mulţi oameni aşteaptă ca o tragedie personală să intre în vieţile lor
înainte de a-I acorda lui Dumnezeu atenţia cuvenită. Numai când fragilitatea vieţii lasă loc urmărilor păcatului El devine principala prioritate. În timp ce ai studiat aceste lecţii despre învăţăturile Scripturii, ţi
s-au oferit în fiecare săptămână ocazii de a lua o decizie pentru Isus şi
de a începe să cunoşti bucuria unei relaţii cu El chiar acum. Când învăţăturile din acest ghid de studii sunt aplicate în viaţa ta zilnică, prin
puterea Duhului Sfânt , viaţa ta va fi marcată de o pace şi o fericire pe
care nu le-ai mai experimentat niciodată. Aceasta nu înseamnă că nu

80

REPERE pentru VIAȚĂ

vor mai exista în viaţa ta dezamăgiri sau tragedii, ci înseamnă că vei
avea putere pentru azi şi speranţă pentru mâine.
Bifează declaraţiile care reflectă cel mai îndeaproape sentimentele
tale prezente.
(Dacă bifezi oricare dintre răspunsurile de mai jos, te rog împărtăşeşte-le cu liderul grupului tău.)

_____ Îl accept pe Isus ca Domn şi Mântuitor al vieţii mele.
_____ Vreau să fiu botezat în viitorul apropiat.
_____ Accept Sabatul ca fiind ziua de sâmbătă şi doresc să mă închin
lui Dumnezeu în această zi specială.
_____ Vreau să devin membru al Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.
_____ Aş vrea să petrec mai mult timp cu cineva, pentru a discuta
unele întrebări rămase fără răspuns.
_____ Altele ______________________________________

Singur cu Dumnezeu

Meditează asupra experienţei tale de studiu şi de grup, ţinând cont
de întâlnirile voastre din ultimele săptămâni. Ce a fost benefic pentru
creşterea ta personală şi spirituală? Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru binecuvântările pe care le-ai primit.

