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10-16 decembrie

Răscumpărătorul lui Iov

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Totuși El suferinţele noastre _______________ 
și durerile noastre _________________________, și noi am crezut 
că __________________________________________________.” 
(Isaia 53:4)

Apariţia imprevizibilă a lui Dumnezeu de la începutul capitolului 38 con
stituie punctul culminant al cărţii lui Iov. Dumnezeu Sa descoperit întrun 
mod sonor şi miraculos, iar descoperirea aceasta la condus pe Iov la măr
turisire şi căinţă. După aceea, Domnul ia mustrat pe cei trei prieteni ai lui 
pentru vorbele lor neadevărate şi Iov sa rugat pentru ei. „Domnul a adus pe 
Iov iarăşi în starea lui de la început, după ce sa rugat Iov pentru prietenii săi. 
Şi Domnul ia dat înapoi îndoit decât tot ce avusese” (Iov 42:10). Iov a avut 
apoi o viaţă lungă şi fericită.

Însă istoria lui Iov şi deznodământul ei nu ne aduc totuşi liniştea şi 
satisfacţia la care ne aşteptam. Se ridică o întrebare: Dumnezeu şi Satana 
se ceartă în cer şi se luptă aici, pe pământ, pe seama sărmanului Iov? 
Nu pare drept, nu pare corect ca Iov să ducă greul luptei, iar Domnul să 
rămână în cer şi să urmărească scena.

Trebuie să Se implice şi El cumva. Şi chiar Sa implicat! Câteva secole 
mai târziu, Isus a luat chip de om şi Şia dat viaţa pe cruce pentru noi. Nu
mai în El găsim răspunsurile liniştitoare la întrebările rămase fără răspuns 
în cartea lui Iov.

S T U D I U L 

1 2

le-a purtat 

le-a luat asupra Lui

este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.”
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Duminică, 11 decembrie „Răscumpărătorul meu este viu”

În capitolul 38, Dumnezeu i Sa descoperit lui Iov ca fiind Creatorul care 
„a deschis un loc de scurgere ploii” şi care „a însemnat drumul fulgerului 
şi al tunetului, ca să cadă ploaia pe un pământ fără locuitori, pe un pustiu 
unde nu sunt oameni” (versetele 25,26). Dar Dumnezeu nu este numai 
Creatorul nostru.

1.  Citește Iov 19:25-27. Ce speranţă a exprimat Iov în aceste cuvinte?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Prin aceste cuvinte devenite celebre, Iov dovedeşte că avea ceva cunoş
tinţe despre Răscumpărătorul, despre faptul că oamenii, chiar dacă 
mureau, aveau o speranţă dincolo de mormânt, o speranţă legată de  
Răscumpărătorul care urma să vină pe pământ întro zi.

Cuvintele lui ne îndreaptă atenţia spre cel mai important adevăr din 
Biblie: Dumnezeu ca Răscumpărător al nostru. Da, El este Creatorul nostru. 
Dar, în lumea aceasta căzută, în lumea aceasta a păcătoşilor condamnaţi la 
moarte veşnică în păcatele lor, avem nevoie şi de un Răscumpărător (vezi 
Isaia 48:1317). De la El, în dublul Său rol, ne vine această mare speranţă 
a vieţii veşnice.

2.  Citește Ioan 1:1-14. Care sunt cele două aspecte ale lucrării Domnului Isus 
menţionate de Ioan?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Aluzia la Geneza 1:1, Dumnezeu în calitate de Creator, este evidentă în 
Ioan 1:1. Însă cuvintele acestea: „El era în lume şi lumea a fost făcută prin 
El… Dar tuturor celor ce Lau primit, adică celor ce cred în Numele Lui, lea 
dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:1012) leagă strâns 
calitatea lui Isus de Creator de cea de Răscumpărător. Şi, întradevăr, doar 
în virtutea faptului că ne este Creator, poate să ne fie şi Răscumpărător.

Ce îți spune răspunsul tău despre motivul pentru care calitatea lui 
Isus de Răscumpărător este atât de importantă pentru noi? 

“Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că Se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea şi chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuşi pe Dumnezeu. Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, şi nu ai altuia. Sufletul meu tânjeşte de dorul acesta înăuntrul meu.” Iov 19:25-27 VDC

“Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El.
A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. 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;” Ioan 1:3, 11-12 VDC
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Obiectivele instructorului
La nivelul cunoștinţelor: Membrii grupei să descopere că moartea în

locuitoare a lui Hristos pe cruce oferă răspunsul suprem la toate 
întrebările despre suferinţa umană.

La nivelul sentimentelor: Să conştientizeze faptul că Dumnezeu a sufe
rit când La văzut pe Fiul Său suferind pe cruce.

La nivel practic: Să ducă o viaţă de oameni răscumpăraţi, trăind aşa 
cum a trăit Hristos.

SCHIŢA STUDIULUI
I.  Cunoştinţe: Moartea înlocuitoare a lui Hristos

A.  Ce relaţie există între moartea lui Hristos pe Golgota şi suferinţa lui 
Iov?

B.  De ce este mântuirea noastră posibilă numai prin moartea înlocui
toare a lui Isus Hristos?

II.  Sentimente: Tatăl și Fiul pe cruce

A.  A fost răstignirea doar „un rol” întro piesă cu final cunoscut sau a 
fost o suferinţă reală? Discutaţi.

B.  Poate Dumnezeu să sufere? De ce da sau de ce nu?

III.  Practic: O viaţă de om răscumpărat
A.  Ce atitudine avem faţă de suferinţă atunci când căpătăm convinge

rea că Răscumpărătorul nostru este viu?
B.  Cum putem duce o viaţă de oameni răscumpăraţi, chiar şi atunci 

când trecem prin suferinţă?

Rezumat: Cu mult timp înainte ca Isus să vină pe pământ, să trăias
că şi să moară pentru noi, Iov a avut convingerea că Răscumpărătorul lui 
era viu. Noi avem un avantaj faţă de el pentru că Domnul Isus a fost răs
tignit deja acum două mii de ani. Noi ştim despre moartea înlocuitoa
re a Răscumpărătorului nostru care a suferit cât pentru toţi oamenii la 
un loc. Cunoaşterea aceasta ne determină să ducem o viaţă de oameni 
răscumpăraţi, chiar şi atunci când trecem prin suferinţe.
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Luni, 12 decembrie Fiul omului

În primele capitole din Iov, ni se permite să întrezărim realitatea marii 
lupte dintre Hristos şi Satana. După cum ştim, lupta aceasta sa declanşat 
în cer şi apoi a coborât pe pământ (vezi Apocalipsa 12:712). La fel se în
tâmplă şi în cartea lui Iov: conflictul din cer coboară pe pământ. Însă, din 
nefericire pentru Iov, conflictul acesta la avut „în vizor” pe el.

3.  Citește Iov 10:4,5. Care era plângerea lui? Era îndreptăţită? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Obiecţia lui Iov pare a fi următoarea: Tu eşti Dumnezeu, Suveranul uni
versului, Creatorul. Cum ai putea să ştii ce înseamnă să fii om şi să suferi?

4.  Ce răspuns oferă următoarele texte la aparenta „obiecţie” a lui Iov? Luca 
2:11; Ioan 1:14; Luca 19:10; Matei 4:2; 1 Timotei 2:5; Evrei 4:15.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Obiecţia lui Iov că Dumnezeu nu era om şi nu putea şti ce înseamnă 
suferinţa omului a primit răspunsul deplin prin venirea Domnului Isus în 
natură umană. Fiul lui Dumnezeu Şia păstrat divinitatea, dar a fost om în 
sensul deplin al cuvântului şi a cunoscut personal ce înseamnă să înduri 
necazuri şi greutăţi. Cele patru evanghelii ne vorbesc clar despre natura 
Sa umană şi despre suferinţele pe care lea îndurat în natura umană. Isus 
a răspuns obiecţiei lui Iov.

„Natura umană pe care Hristos a luato asupra Sa nu era una ireală. El 
a luat natura umană şi a trăit în natura umană. (…) El nu doar că Sa făcut 
trup, ci Sa făcut şi după o fire asemănătoare cu a păcatului.” – Comenta
riile lui Ellen G. White, CBAZŞ, vol. 5, p. 1124

Gândește-te ce înseamnă faptul că Isus a luat asupra Sa natura 
umană. Cât de mult Se poate identifica cu tine în problemele cu care te 
confrunți acum?

“Oare ai ochi de carne, sau vezi cum vede un om? Zilele Tale sunt ca zilele omului şi anii Tăi ca anii lui,” Iov 10:4-5 VDC

“Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.” Evrei 4:15 VDC

“Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,” 1 Timotei 2:5 VDC

“Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit.” Matei 4:2 VDC

“Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” Luca 19:10 VDC

“Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.” Ioan 1:14 VDC

“astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.” Luca 2:11 VDC
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PAŞII ÎNVĂŢĂRII
1.  MOTIVARE

Pasajul central: Iov 19:25 și 1 Corinteni 15:20
Ideea de bază: Iov a trebuit să privească în viitor, peste mai bine de 

două mii de ani şi să se prindă prin credinţă de adevărul că Răscumpărătorul 
lui era viu. Noi trebuie să privim înapoi, în urmă cu două mii de ani, şi să 
ne întemeiem speranţa pe acelaşi Mântuitor înviat, dar ştiind mai mult 
despre moartea Sa înlocuitoare pe cruce. Cunoaşterea aceasta a suferinţei 
Sale ne oferă dezlegarea la problema suferinţei umane.

Pentru Iov, discuţia despre suferinţă nu era o dezbatere teologică  
abstractă, dusă întrun cerc de prieteni la Şcoala de Sabat. De aceea, în ca
drul dezbaterii noastre, să nu uităm că acesta este strigătul unui om aflat 
în agonie, care îşi pune speranţa în Răscumpărătorul său. Să folosim şi noi 
ocazia oferită de studiul de faţă pentru a ne exprima acest dor!

Discuţie introductivă: George Frederic Händel (1685–1759) este cu
noscut în special pentru Oratoriul Mesia, probabil cea mai apreciată piesă 
muzicală clasică religioasă a civilizaţiei occidentale. Lucrarea a fost com
pusă în numai 24 de zile şi a fost interpretată întâi în Dublin, în 1742, şi, 
un an mai târziu, în Londra. Înainte să moară, Händel şia exprimat dorinţa 
de a fi înmormântat în Catedrala Westminster din Londra. Mormântul lui 
se găseşte şi astăzi în transeptul sudic sau în Colţul Poeţilor, cum mai este 
cunoscut. Deasupra mormântului său, pe peretele clădirii, se găseşte o 
statuie creată de artistul Roubiliac, carel înfăţişează pe compozitor în mă
rime naturală, stând lângă nişte instrumente muzicale şi lângă o partitură 
din Oratoriul Mesia, fiind vegheat de sus de un înger care cântă la harpă.

Partitura este din aria pentru soprană „I Know that My Redeemer Liveth” 
(Ştiu că Răscumpărătorul meu este viu), chiar cuvintele prin care Iov şia 
exprimat speranţa învierii. Textul acestei piese muzicale înălţătoare este 
inspirat din Iov 19:25,26 şi din 1 Corinteni 15:21,22. Sculptorul a surprins 
perfect esenţa oratoriului lui Händel când a aşezat speranţa lui Iov în 
Răscumpărătorul său în centrul monumentului. Sar putea ca întrebarea 
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Marţi, 13 decembrie Moartea lui Hristos

5.  Ce ne spun textele următoare despre Isus și despre ce ar trebui să fie El 
pentru noi? 1 Ioan 2:6; Galateni 4:19.

_________________________________________________________________

Isus este Omulmodel. Viaţa Sa, caracterul Său, constituie exemplul pe 
care toţi urmaşii Săi ar trebui să se străduiască săl urmeze, prin harul 
divin. Isus este unicul nostru model desăvârşit de viaţă trăită la înălţimea 
chemării lui Dumnezeu.

Dar El na venit pe pământ numai ca să ne fie model. Starea noastră 
de fiinţe păcătoase impunea mai mult decât dezvoltarea caracterului, mai 
mult decât refacerea caracterului nostru şi modelarea noastră după chi
pul Său. Acestea sunt doar o parte din lucrarea Sa de Răscumpărător. Noi 
avem nevoie de un Înlocuitor, de Cineva care să sufere pedeapsa pentru 
păcatele noastre. El na venit numai ca să trăiască o viaţă desăvârşită şi să 
ne fie exemplu, ci şi ca să sufere moartea pe care noi o meritam, astfel ca 
viaţa Sa desăvârşită să fie pusă în contul nostru.

6.  De ce a murit Domnul Isus pentru noi? De ce trebuia să moară? Marcu 
8:31; Luca 9:22; Luca 24:7; Galateni 2:21.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Isus a trebuit să moară fiindcă ascultarea de Lege, deşi esenţială pen
tru viaţa creştină, nui poate mântui pe cei căzuţi. „Atunci, oare Legea este 
împotriva făgăduinţelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Dacă sar fi dat o Lege 
care să poată da viaţa, întradevăr, neprihănirea ar veni din Lege” (Galateni 
3:21). Dacă ar putea vreo lege săl mântuiască pe păcătos, atunci aceea ar 
fi Legea lui Dumnezeu, dar nici chiar Legea Sa nu ne poate mântui. Numai 
viaţa desăvârşită a Domnului Isus Hristos, Modelul nostru desăvârşit, ne 
putea mântui şi din acest motiv a venit El, ca să aducă „o singură jertfă 
pentru păcate, pentru totdeauna” (Evrei 10:12, NTR).

Ce îți spune modul în care ai păzit Legea până acum despre nevoia ta 
de un Înlocuitor?

“Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.” 1 Ioan 2:6 VDC

“Copilaşii mei, pentru care iarăşi simt durerile naşterii până ce va lua Hristos chip în voi!" Galateni 4:19 VDC

“Atunci a început să-i înveţe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoţii cei mai de seamă şi de cărturari, să fie omorât şi după trei zile să învieze.” Marcu 8:31 VDC

“Apoi, a adăugat că Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoţii cei mai de seamă şi de cărturari, să fie omorât şi a treia zi să învieze.” Luca 9:22

“când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoşilor, să fie răstignit şi a treia zi să învieze.” Luca 24:7 VDC

“Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.” Galateni 2:21 VDC
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următoare să ţi se pară morbidă, dar este totuşi importantă: Ce verset 
biblic ai vrea să fie scris pe piatra ta funerară?

2.  APROFUNDAREA STUDIULUI
Comentariu biblic
Răscumpărătorul nostru, Domnul Isus, şi viaţa şi moartea Sa pe pământ 

au fost prefigurate tipologic în Vechiul Testament. Tipologia poate fi 
definită drept studiul despre persoanele, evenimentele şi instituţiile 
din istoria mântuirii pe care Dumnezeu lea stabilit în mod expres să 
prefigureze împlinirea lor finală în Hristos şi în realităţile Evangheliei adu
se de El. Comentatorii nau ajuns la un consens dacă referirea lui Iov la 
Răscumpărătorul său ar fi o dovadă că el ştia despre Mesia. Totuşi nar 
trebui să subestimăm competenţa teologică profetică a oamenilor din 
timpul Vechiului Testament, întrucât Mesia a fost promis încă din Eden, de 
la căderea omului (vezi Geneza 3:15).

I. Goel
(Revedeţi împreună în grupă Iov 19:25 și Luca 2:11.)
Cuvântul ebraic goel, tradus în Iov 19:25 cu „Răscumpărător”, este un 

cuvânt important din Vechiul Testament care descrie lucrarea lui Dumnezeu 
de mântuire, pornind de la o instituţie omenească ce oferea o soluţie le
gitimă de ieşire dintro situaţie socială nefericită. El este cuvântulcheie 
din cartea lui Rut. Goel sau „dreptul de răscumpărare” apare de zece ori în 
Rut (Rut 2:20; 3:9,12,13; 4:1,3,4,6,8,14), o carte cu numai patru capitole, 
şi este, prin urmare, un cuvânt esenţial al ei.

În unele contexte din Vechiul Testament, Dumnezeu îndeplineşte 
acţiunea exprimată de termenul goel; El este cel care izbăveşte (Exodul 
15:13). De asemenea, goel este un epitet al lui Dumnezeu în cartea Psal
milor (Psalmii 19:14; 69:18; 72:14; 74:2 etc.). Însă termenul acesta este 
utilizat şi în contextul juridic din care a fost preluat (Leviticul 25:2334, 
în contextul legii răscumpărării; Numeri 5:8, în contextul legii restituirii;  
Numeri 35:12,19,21,24,25,27, în legătură cu cetăţile de scăpare, unde 
goel este redat prin „răzbunătorul sângelui”). Ce trebuie să reţinem totuşi 
este faptul că elementul mântuitor a însoţit întotdeauna cerinţele legii 
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Miercuri, 14 decembrie Suferinţele lui Hristos

7.  Citește Isaia 53:1-6. Ce spune profetul că avea să experimenteze Domnul 
întrupat?
În Isaia 53:4 se spune că Isus a purtat suferinţele şi durerile noastre, 

deci şi pe ale lui Iov! Şi nu numai pe ale lui, ci şi pe ale întregii lumi. El a 
murit pe cruce pentru păcatul tuturor oamenilor care au trăit vreodată.

Aşadar, numai prin prisma jertfei lui Isus putem vedea cartea lui Iov în ade
vărata ei perspectivă. Acolo, Dumnezeul care i Sa descoperit lui Iov, Acela la 
a cărui poruncă se înalţă vulturii şi care menţine ordinea în interiorul atomi
lor – a suferit mai mult decât a suferit sau ar putea suferi vreodată vreun om. 
Suferinţele şi durerile pe care noi le cunoaştem individual, El Şi lea asumat pe 
toate la un loc; de aceea, nuI poate ţine nimeni predici despre suferinţă Aceluia 
care a purtat, în natura Sa umană, greul tuturor nenorocirilor produse de păcat 
pe tot pământul. Noi cunoaştem numai durerea proprie, numai suferinţa pro
prie, dar, pe cruce, El a purtat, a trăit suferinţele noastre, ale tuturor.

Dumnezeul care la întrebat pe Iov: „Cunoşti tu legile cerului? Sau tu îi 
orânduieşti stăpânirea pe pământ?” (Iov 38:33) ni Se înfăţişează a fi şi mai 
minunat când ne gândim că El, care a adus la existenţă „legile cerului”, a 
luat asupra Sa trup omenesc şi a murit în acest trup ca „să nimicească pe 
cel ce are puterea morţii, adică pe Diavolul” (Evrei 2:14).

Privită prin prisma jertfei lui Isus, cartea lui Iov capătă mai mult sens, de
oarece jertfa Sa oferă răspuns la multele întrebări neclarificate. Iar cea mai 
mare întrebare dintre toate e aceasta: Este drept ca Dumnezeu să rămână în 
cer în timp ce Iov este obligat să sufere pe pământ atât de mult, doar pentru a 
fi respinse acuzaţiile lui Satana? Sacrificiul de la Golgota ne arată că, oricât de 
mult a suferit Iov sau altcineva în lumea aceasta, Domnul nostru a suferit de 
bunăvoie cu mult mai mult, pentru a ne oferi speranţa şi făgăduinţa mântuirii.

Pentru Iov, Dumnezeu era Creatorul; pentru noi, astăzi, El este şi Crea
torul, şi Răscumpărătorul sau, mai bine zis, este Creatorul care a devenit 
Răscumpărător (Filipeni 2:68). Pentru aceasta, El a trebuit să sufere din 
cauza păcatului atât de mult, cât nicio fiinţă umană, nici chiar Iov, na sufe
rit şi nici nar putea suferi vreodată. În faţa scenei patimilor Sale nu putem 
decât să exclamăm asemenea lui Iov: „Mie scârbă de mine şi mă pocăiesc 
în ţărână şi cenuşă” (Iov 42:6).

Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor.” Isaia 53:1-6 VDC

“Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul Domnului? El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă.
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din Vechiul Testament. Spre exemplu, în Isaia 49:26; 60:16; 63:9, cuvântul 
ebraic pentru „a mântui” face pereche cu termenul „a răscumpăra”.

În tipologia mesianică, Isus Hristos este goel şi îndeplineşte condiţiile 
legale necesare: (1) trebuie să fie rudă de sânge (Rut 2:20) – Hristos Sa 
făcut om; (2) trebuie să deţină mijloacele necesare pentru a cumpăra pro
prietatea (Rut 4:10) – numai Hristos avea posibilitatea de a plăti preţul 
pentru păcătoşi; (3) trebuie să fie dispus să cumpere proprietatea (Rut 
4:9) – Hristos Şia dat viaţa de bunăvoie; (4) trebuie să fie dispus să se 
căsătorească cu soţia rudei decedate (Rut 4:10) – relaţia soţsoţie simbo
lizează relaţia dintre Hristos şi biserica Sa.

De discutat: Cum îndeplineşte Hristos condiţiile legale necesare? Găsiţi 
texte biblice care arată acest lucru. Ce sens al cuvântului goel crezi că se 
potriveşte cel mai bine cu viaţa şi cu situaţia ta?

II. Suferinţa lui Dumnezeu
(Revedeţi împreună în grupă Luca 9:22 și Matei 27:46.)
Când strigă în agonie pe cruce, „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, 

pentru ce Mai părăsit?” (Matei 27:46), Isus simte despărţirea de Tatăl 
Său cauzată de mulţimea păcatelor omenirii (2 Corinteni 5:21). Satana 
pare a fi învingător. Hristos atârnă între cer şi pământ, pe crucea din 
mijloc de pe Golgota. Ucenicii care au avut curajul săL urmeze urmăresc 
suferinţele Fiului lui Dumnezeu şi îşi pierd orice urmă de speranţă. Răul 
pare a învinge în final. Natura se învăluie în beznă şi suferă împreună 
cu Creatorul ei. Dumnezeu Însuşi pare că tace. Aceasta trebuie să fie 
suferinţa supremă.

Totuşi scena aceasta tristă poate fi privită şi din altă perspectivă: „Cu 
uimire, îngerii erau martori la agonia plină de disperare a Mântuitorului. 
Oştile cerului şiau acoperit feţele înaintea acestei scene îngrozitoare. 
Natura neînsufleţită şia manifestat împreuna ei simţire cu batjocoritul şi 
muribundul ei Autor. Soarele a refuzat să privească la această teribilă sce
nă. Razele lui strălucitoare de la amiază luminau pământul, când, deodată, 
parcă cineva lea luat. O întunecime adâncă, asemenea unui giulgiu de în
mormântare, a îmbrăcat crucea. (…) În întunericul acela dens, era ascunsă 
prezenţa lui Dumnezeu. (…) Dumnezeu şi îngerii Săi sfinţi se aflau în jurul 
crucii. Tatăl era cu Fiul Său.” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, ed. 2015, p. 654 
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Joi, 15 decembrie Satana demascat

8.  Citește Ioan 12:30-32. Ce a declarat Domnul Isus cu privire la Satana, doar 
cu puţin înainte de a fi răstignit?

_________________________________________________________________

După ce descrie moartea lui Isus pe cruce, Ellen G. White notează ur
mătoarele cu privire la impactul pe care aceasta la avut asupra locuitorilor 
universului: „Acuzaţiile mincinoase ale lui Satana la adresa caracterului lui 
Dumnezeu şi a guvernării divine au apărut acum în adevărata lor lumină. 
El Îl acuzase pe Dumnezeu că urmăreşte doar să Se înalţe pe Sine atunci 
când pretinde supunere şi ascultare din partea fiinţelor create şi declarase 
că, deşi cere din partea tuturor un spirit de jertfire de sine, El nu manifestă 
acest spirit şi nu face niciun sacrificiu. Acum sa văzut că, pentru mântu
irea omenirii decăzute şi păcătoase, Conducătorul universului făcuse cel 
mai mare sacrificiu pe care putea săl facă iubirea, căci „Dumnezeu era în 
Hristos, împăcând lumea cu Sine” (2 Corinteni 5:19). De asemenea, sa 
văzut că, în timp ce Lucifer deschisese uşa pentru intrarea păcatului prin 
dorinţa lui de onoare şi supremaţie, Hristos, pentru a distruge păcatul, Sa 
umilit şi Sa făcut ascultător până la moarte.” – Ellen G. White, Tragedia 
veacurilor, ed. 2011, p. 413

9.  Cum a împăcat moartea lui Hristos lumea cu Dumnezeu? 2 Corinteni 5:19

_________________________________________________________________

Lumea noastră a căzut în păcat, în răzvrătire; ia deschis uşa lui Satana, 
care a venit cu tot felul de intrigi, cum observăm şi în cartea lui Iov. Dar 
când a luat asupra Sa natura umană, Fiul lui Dumnezeu a refăcut pentru 
totdeauna legătura dintre cer şi pământ şi a garantat cu moartea Sa anihi
larea definitivă a păcatului şi a lui Satana. La cruce, Isus a plătit pedeapsa 
pentru păcat cerută de Lege, împăcând astfel lumea căzută cu Dumnezeu. 
Noi suntem nişte păcătoşi condamnaţi la moarte, dar putem avea, prin 
credinţă, făgăduinţa vieţii veşnice în Isus.

Isus a plătit pe cruce pedeapsa deplină pentru păcatele pe care le-ai 
săvârșit. De ce ar trebui ca adevărul acesta uimitor să-ți schimbe viața și 
să-ți dea dorința de a trăi în ascultare de El? 

“Isus a răspuns: „Nu pentru Mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.” Ioan 12:30-32 VDC

“că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.” 2 Corinteni 5:19 VDC
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Tatăl a suferit împreună cu Fiul Său, iar suferinţa aceasta face posibilă 
întoarcerea omenirii la Dumnezeu. Toată suferinţa umană îşi găseşte răs
punsul acolo.

De discutat: Meditează la suferinţa lui Dumnezeu de pe Calvar. Ce per
spectivă îţi oferă ea asupra suferinţei tale? 

III. Hristos, Înlocuitorul nostru
(Revedeţi împreună în grupă Isaia 53:1-6 și Galateni 3:13; 4:19.)
Viaţa lui Hristos este un model pentru noi. Aspiraţia noastră este să 

trăim cum a trăit El. Însă simpla aspiraţie nu ne aduce mântuirea. Numai 
moartea înlocuitoare a lui Hristos ne aduce mântuirea. Ispăşirea este fă
cută numai de Hristos, care a luat locul meu, a luat asupra Sa păcatul meu 
şi mia dat neprihănirea Sa.

De discutat: De ce este esenţial să subliniem caracterul înlocuitor al 
jertfei lui Hristos?

3.  APLICAȚIA
Studiul din această săptămână are ca subiect Evanghelia: Isus Hristos, 

în calitatea Sa de Înlocuitor şi Răscumpărător.
Întrebări 
1. Ce exemple din sfera umană ilustrează ce a făcut Domnul Hristos 

pentru noi pe cruce?
2. În ce situaţii din viaţă ţia devenit mai scump Isus, Răscumpărătorul 

tău?

4.  ACTIVITATE
Ascultaţi Oratoriul Mesia de Händel şi în special aria amintită.
Oferiţi o înregistrare cu câteva părţi din oratoriul Mesia sau câteva im

nuri care aduc speranţă, întrun loc în care oamenii au nevoie de speranţă.



176 STUDIUL 12 

Vineri, 16 decembrie Un gând de încheiere

„«’Acum are loc judecata lumii acesteia’, a continuat Hristos, ’acum 
stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Şi, după ce voi fi înălţat 
de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.’ Vorbind astfel, ară
ta cu ce moarte avea să moară.» Aceasta era criza lumii. Dacă Eu devin 
ispăşire pentru păcatele oamenilor, lumea va fi luminată. Stăpânirea lui 
Satana asupra sufletelor oamenilor va fi zdrobită. Chipul lui Dumnezeu în 
oameni, deformat din cauza păcatului, va fi refăcut şi o familie de sfinţi 
credincioşi va moşteni în cele din urmă căminul ceresc. Aceasta avea să 
fie urmarea morţii lui Hristos. Mântuitorul era adâncit în contemplarea 
scenei de triumf aduse în faţa Lui. El vedea crucea, cruda şi înjositoarea 
cruce, strălucind de slavă în ciuda grozăviilor ei. 

Dar lucrarea de mântuire a oamenilor nu este singurul lucru realizat 
prin cruce. Iubirea lui Dumnezeu se manifestă în univers. Domnul acestei 
lumi este alungat. Acuzaţiile aduse de Satana împotriva lui Dumnezeu se 
dovedesc a fi mincinoase. Ocara pe care el o aruncase este îndepărtată 
pentru totdeauna. Atât îngerii, cât şi oamenii sunt atraşi către Mântuitorul.” 
– Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, ed. 2015, p. 537– 538 

   BIBLIA ŞI CARTEA ANULUI – STUDIU LA RÂND

  Biblia:  Psalmii 32–38

1. Ce spune psalmistul că trebuie să facă orice om evlavios?
2. Ce spune psalmistul că trebuie să facă omul care vrea să aibă parte 

de zile fericite? 
3. Ce obişnuia psalmistul să facă pentru cei care îi întorceau binele cu 

rău? 
4. Către ce conduce întotdeauna supărarea? 

  Cugetări de pe Muntele Fericirilor, capitolul 3

5. Ce le oferă Evanghelia celor care au găsit amărăciune şi dezamăgire 
acolo unde nădăjduiau să afle tovărăşie şi bucurie?
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   SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

 
ÎNTREBĂRI ȘI SUGESTII PENTRU PĂRTĂȘIE

1.  Ce răspunsuri aţi avut la rugăciune săptămâna aceasta? Împărtăşiţile 
cu grupa!

2. Povestiţi ceva ce aţi trăit sau auzit săptămâna trecută! Ce semnifi
caţie are lucrul respectiv pentru dumneavoastră?

 
ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

EXPLICAȚIE APLICAȚIE

1
Ce speranţă a exprimat Iov în 
timpul încercării prin care a 
trecut?

Cum este întărită speranţa noas
tră de faptul că Domnul Isus este 
Creator şi Răscumpărător?

2
Ce plângere a îndreptat Iov către 
Dumnezeu?

De ce ni se pare uneori că 
Dumnezeu nu ne înţelege sau că 
se poartă aspru cu noi?

3
Care este scopul vieţii şi luptei 
creştinului?

De ce trebuie să avem un ca
racter ca al lui Isus pentru a fi 
mântuiţi?

4
Ce a scris Isaia că avea să experi
menteze Domnul întrupat?

Ce efect are asupra noastră com
pararea suferinţelor noastre cu 
ale Domnului Isus?

5
Cum să înţelegem textul: 
„…stăpânitorul lumii acesteia va 
fi aruncat afară”?

Care este rolul nostru în împăca
rea lumii cu Dumnezeu?
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   SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

 
SUGESTII PRACTICE

1. Ce lucru practic aţi învăţat din acest studiu şi cum îl veţi aplica?
2. Care este planul misionar al grupei voastre? În timp ce ascultaţi sau 

vizionaţi vestea misionară pentru Sabatul acesta, culegeţi eventua
le idei misionare pe care să le aplicaţi!

 
SUGESTII PENTRU RUGĂCIUNE

1. Să mulţumim pentru speranţa învierii!
2. Să ne rugăm pentru desăvârşirea caracterelor noastre!
3. Să ne rugăm pentru persoanele de pe lista noastră de rugăciune:

Cineva din familie  __________________________________________________

_________________________________________________________________

Cineva dintre rude  _________________________________________________

_________________________________________________________________

Cineva dintre prieteni  ______________________________________________

_________________________________________________________________

Cineva dintre vecini  ________________________________________________

_________________________________________________________________

Cineva din biserică  _________________________________________________

_________________________________________________________________




