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16-22 iulie 

Dreptatea şi mila  
în Vechiul Testament (2)

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Orice făptură vie care ____________________; 
căci ori pe unde va ajunge ______________________ şi pretutindeni 
pe unde va ______________________________.” (Ezechiel 47:9) 

Un cartier care în anii 1950–1960 era prosper ajunsese, spre sfârşitul ani
lor 1960 şi începutul anilor 1970, asemenea unui câmp de luptă. Majoritatea 
familiilor sau mutat în alte locuri, lăsând în urmă locuinţe părăsite, dărăpăna
te şi arse. Oamenii de afaceri sau retras, iar locul lor a fost luat de traficanţii 
de droguri şi de infractori, transformând cartierul întro zonă rău famată.

În 1986, o familie de creştini a plecat dintro casă bună şi sa mutat în 
această zonă afectată de criză. Li sa alăturat şi un pastor dintrun alt oraş. 
Împreună, au reconstruit două case incendiate şi sau mutat în ele. Apoi, au 
ieşit pe stradă ca săi cunoască pe locuitori şi să se împrietenească cu ei. Prin 
intermediul lor, Dumnezeu a înfiinţat o biserică prin care acest cartier mort a 
fost readus la viaţă şi transformat. Influenţa acestor credincioşi persistă până 
astăzi şi viaţa multor oameni de acolo sa schimbat.

Dumnezeu are un cuvânt de spus despre rolul bisericii Sale în astfel de 
situaţii aparent fără speranţă. Studiul din această săptămână continuă „să 
asculte” corul profeţilor din Vechiul Testament, care îndeamnă poporul lui 
Dumnezeu să reprezinte corect caracterul lui Dumnezeu înaintea lumii.

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

S T U D I U L 
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se mișcă, va trăi pretutindeni pe unde va curge râul, și vor fi o mulțime de pești 

apa aceasta, apele se vor face sănătoase 

ajunge rîul acesta va fi viață.”
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Duminică, 17 iulie Vii în Hristos

Harul lui Dumnezeu, carei readuce la viaţă pe cei morţi în fărădelegi şi 
păcate, este descris întrun tablou şocant în Ezechiel 37. Profetul Ezechiel este 
dus în viziune de Duhul Sfânt întro vale plină cu oseminte umane uscate, 
simbolul casei lui Israel. Dumnezeu îl întreabă: „Fiul omului, vor putea oare 
oasele acestea să învie?” (Ezechiel 37:3).

Profetul află răspunsul la această întrebare în timp ce le proroceşte oaselor.

1.  Ezechiel 37:1-14. Ce urma să facă Dumnezeu pentru poporul Său?

Viziunea primită de Ezechiel avea următoarele elemente: Israeliţii (1) „au 
înviat şi au stat în picioare: era ca o oaste mare” (Ezechiel 37:10); (2) au primit 
promisiunea că vor fi reaşezaţi în ţara lor; şi (3) aveau să ştie că Dumnezeu 
făcuse aceasta pentru ei.

Dar învierea nu este totul. Poporul lui Dumnezeu este readus la viaţă cu un 
scop, pentru o misiune: ca să fie lumină pentru popoare.

2.  Citeşte Efeseni 2:10. Cu ce scop suntem „readuşi la viaţă” din punct de 
vedere spiritual – recreaţi în Hristos?
„Acceptarea noastră de către Dumnezeu este sigură numai prin Fiul Său 

iubit, iar faptele bune sunt doar urmarea lucrării dragostei Sale care iartă pă
catul. Ele nu ne conferă niciun merit şi nimic din ce primim nu ne este dat pen
tru faptele noastre bune, în virtutea cărora am putea să pretindem că avem 
vreo contribuţie la mântuirea noastră. Mântuirea este darul fără plată al lui 
Dumnezeu dat celui credincios numai datorită lui Hristos. Sufletul tulburat 
poate să găsească pace prin credinţa în Hristos, iar pacea va fi proporţională 
cu credinţa lui. El nu poate săşi prezinte propriile fapte bune ca pe un merit 
pe baza căruia să primească mântuirea.

Şi atunci faptele bune nu au nicio valoare reală? Oare păcătosul care 
săvârşeşte păcatul în fiecare zi fără teama de consecinţe este privit cu ace
eaşi bunăvoinţă cu care este privit acela care se străduieşte, prin credinţa în  
Hristos, să lucreze pentru propria integritate? Scriptura răspunde: «Căci noi 
suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care 
lea pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.»

În rânduiala Sa divină, prin favoarea Sa nemeritată de noi, Domnul a sta
bilit ca faptele bune să fie răsplătite. Noi suntem primiţi numai prin meritele 
lui Hristos, iar faptele de milă şi de bunătate pe care le facem sunt roadele 
credinţei.” – Ellen G. White, Solii alese, cartea 3, ed. 2012, p. 165

Valea oaselor...

“Căci noi sîntem lucrarea Lui, și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune, pe cari le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.” Efeseni 2:10 VDC
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Obiectivele instructorului
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să descopere dragostea lui  

Dumnezeu pentru cei sărmani şi marginalizaţi şi responsabilitatea lor 
de ai ajuta.

La nivelul sentimentelor: Săşi înnoiască angajamentul de a I se alătura lui 
Dumnezeu în grija Sa faţă de cei săraci şi neajutoraţi.

La nivel practic: Săşi dovedească preocuparea faţă de cei săraci şi sufe
rinzi prin rugăciune, sprijin financiar şi slujire personală.

SCHIŢA STUDIULUI
I.  Cunoştinţe: Concepţia despre dreptate

A.  Ce vrea să spună Pavel când declară că noi am fost creaţi pentru fap
te bune (Efeseni 2:10)? Nu declarase el cu câteva versete mai sus că 
suntem mântuiţi prin credinţă şi nu prin fapte (Efeseni 2:8,9)? Şi apoi, 
nu sunt eforturile noastre cele mai bune ca nişte haine murdare (Isaia 
64:6)? Discutaţi.

B.  Ce fapte bune ar aduce schimbările cele mai semnificative în localita
tea ta?

C.  Ce veşti bune le putem duce noi, creştinii, celor nenorociţi (Isaia 61:1)?

II.  Sentimente: Manifestarea milei
A.  În Isaia 61 se vorbeşte despre înlocuirea plânsului cu bucuria şi a du

hului mâhnit cu haina de laudă (Isaia 61:3). Mulţi oameni – inclusiv 
adventişti de ziua a şaptea – îşi duc viaţa apăsaţi de depresie, de dez
nădejde, de singurătate. Mulţi sunt în doliu. Cum le putem arăta milă 
şi cum îi putem consola?

III.  Practic: Să acţionăm pentru dreptate
A.  Isaia 61:8 afirmă că Dumnezeu iubeşte dreptatea. Ce putem face pen

tru ca în localitatea noastră oamenii să aibă parte de mai multă drepta
te?

Rezumat: La sfârşitul timpului, Isus nu va separa oile de capre în funcţie de 
poziţia lor faţă de adevărul teologic profund dezbătut de cei mai mari cercetă
tori ai bisericii, ci în funcţie de faptele lor: „Căci am fost flămând şi Miaţi dat 
de mâncat, Mia fost sete şi Miaţi dat de băut…” (Matei 25:35,36).
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Luni, 18 iulie Apă vindecătoare

3.  Citeşte Ezechiel 47:1-8. Ce ar putea simboliza apa care — în viziunea lui 
Ezechiel — curgea de sub templu?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Se spune că apa aceasta curgea „spre ţinutul de răsărit”. La est de Ieru
salim, se află Marea de Sare (sau Marea Moartă), o întindere de apă situată 
la cea mai joasă altitudine de pe glob. Între Ierusalim şi Marea Moartă se 
întinde un teren deşertic pe o distanţă de aproximativ 34 de kilometri, care 
include şi Valea Arabah (sau Depresiunea Iordanului şi a Mării Moarte). Apa 
mării este atât de sărată, încât nicio vieţuitoare nu poate supravieţui în ea.

Textul spune, mai departe, că apa care iese din templu curge spre răsărit 
şi, când se varsă în mare, „vindecă” apele mării. Apa aceasta poate fi simbolul 
bisericii, templul lui Dumnezeu (1 Petru 2:4,5), a cărei influenţă „curge” în 
lume şi este o sursă de sănătate şi de vindecare pentru cei morţi în fărădelegi 
şi păcate.

4.  Citeşte Matei 5:16. Cu ce îi aseamănă Domnul Isus pe urmaşii Săi şi de ce?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Fluviul Zambezi din Zambia (Africa) izvorăşte de sub un copac, doar un 
firicel de apă. Pe măsură ce înaintează spre Cascada Victoria, se transformă 
dintrun pârâu (adânc până la gleznă), întro apă adâncă până la genunchi, 
apoi până la brâu, pentru a deveni, în final, un fluviu în care poţi înota. La fel, 
apa care iese din templu este mai întâi mică, dar apoi se adânceşte şi devine 
„atât de adâncă, încât trebuia să înot – un râu care nu se putea trece” (Eze
chiel 47:5).

Poate că la început biserica ta va avea o influenţă mică în localitatea sau 
zona în care se află, însă poţi fi sigur că va reuşi, cu timpul, să o transforme! 
„Lucrarea noastră mia fost înfăţişată ca fiind, la începuturile ei, asemenea 
unui mic, foarte mic pârâiaş.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 7, p. 171

Cum poate biserica să-şi mărească influenţa binefăcătoare şi vindecă-
toare în lumea aceasta?

“M’a adus înapoi la ușa casei.Și iată că ieșea apă de supt pragul casei, dinspre răsărit; căci fața casei era spre răsărit. Apa se pogora de supt partea dreaptă a casei în spre partea de miază-zi a altarului. M’a scos pe poarta de miază noapte, și m’a făcut să ocolesc pe din afară pînă la poarta de răsărit. Și iată că apa curgea din partea dreaptă. Cînd a înaintat omul acela spre răsărit, cu măsura în mînă, a măsurat o mie de coți, și m-a trecut prin apă; apa îmi venea pînă la glesne. 


A mai măsurat iarăș o mie de coți, și m’a pus să trec prin apă, și apa îmi venea pînă la genunchi. A măsurat iarăși o mie de coți, și m’a trecut prin ea, și apa îmi venea pînă la șolduri.” Ezechiel 47:1-4 VDC

“A măsurat iarăși o mie de coți, și atunci era un rîu pe care nu-l puteam trece, căci apa era atît de adîncă încît trebuia să înot – un rîu, care nu se putea trece. El mi-a zis: „Ai văzut, fiul omului?“ Și m’a luat și m’a adus înapoi pe malul rîului. Cînd m’a adus înapoi, iată că pe malul rîului erau o mulțime de copaci pe amîndouă părțile. El mi-a zis: „Apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se pogoară în cîmpie, și se varsă în marea și vărsîndu-se în mare, apele mării se vor vindeca.” Ezechiel 47:5-8 VDC

“Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sînteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfîntă, și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos." 1 Petru 2:4-5 VDC

“Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.” Matei 5:16 VDC

“A măsurat iarăși o mie de coți, și atunci era un rîu pe care nu-l puteam trece, căci apa era atît de adîncă încît trebuia să înot – un rîu, care nu se putea trece.” Ezechiel 47:5 VDC

Cât de mare este Dumnezeu....:)
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PAŞII ÎNVĂŢĂRII
1.  MOTIVARE

Pasajul central: Isaia 61
Ideea de bază: Ajutorarea celor săraci şi marginalizaţi nu este o chesti-

une care să fie dezbătută doar de politicieni. Ea este abordată frecvent în 
Scriptură şi chiar de Isus şi se referă la tratamentul corect şi uman pe care 
trebuie să ni-l aplicăm unii altora, la exprimarea practică a veştii bune a 
mântuirii.

Iaţi timp, cu această ocazie, să muţi conceptul de ajutorare a persoanelor 
în nevoie din sfera teoriei şi a retoricii politice în sfera practică: Cum ar trebui 
să tratăm noi, creştinii, persoanele defavorizate?

Discuţie introductivă: Dacă vei vizita Muzeul Memorial al Holocaustului 
din Statele Unite, care se află în Washington, D.C., vei găsi expus acolo un citat 
atribuit pastorului luteran german Martin Niemöller:

„La început, iau luat pe socialişti şi nam spus nimic,
Fiindcă nu eram socialist.
Apoi iau luat pe sindicalişti şi nam spus nimic,
Fiindcă nu eram sindicalist.
Apoi iau luat pe evrei şi nam spus nimic,
Fiindcă nu eram evreu.
Apoi au venit să mă ia şi pe mine, dar nu mai rămăsese nimeni
care să se ridice în apărarea mea.”
Niemöller a devenit criticul vocal al politicilor naziste şi a fost încarcerat 

din 1938 până la sfârşitul războiului.
Nu se cunosc cu exactitate cuvintele lui Niemöller, pentru că uneori im

proviza şi modifica lista, dar ideea este clară: dacă nu vorbim deschis şi nu 
acţionăm în apărarea altora, nici noi nu ne putem aştepta că alţii să acţioneze 
în apărarea noastră. 

De discutat: Ce iai răspunde cuiva care susţine că nu ar trebui să fim atât 
de preocupaţi de realizarea dreptăţii sociale, pe motiv că preocuparea aceas
ta near abate de la adevărata noastră chemare (predicarea Evangheliei)?
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Marţi, 19 iulie Biserica: o sursă de viaţă

5. Citeşte Ezechiel 47:9. Ce efect avea apa din viziunea lui Ezechiel asupra 
mediului în care ajungea?

_________________________________________________________________

Profeţia lui Ezechiel declară că râul care iese din Templul lui Dumnezeu 
va aduce viaţă pretutindeni pe unde va curge. Iar cea mai mare minune este 
descrisă în versetul 10. Ce surprinzător ar fi să vedem pe malurile Mării Moar
te, cu apa ei neprielnică vieţii, o mulţime de pescari careşi aruncă plasele de 
pescuit fiindcă au auzit că acolo se prind mulţi peşti!

Ideea este că Dumnezeu, lucrând prin poporul Său, va aduce viaţă acolo 
unde mai devreme nu era viaţă.

„Acolo unde Dumnezeu intervine, nu există situaţie fără ieşire, nu există 
categorie de oameni imposibil de mântuit, nu există moştenire a unui tre
cut nefericit care să ne condamne la un viitor umbrit de disperare.” – The 
Interpreter’s Bible (Nashville: Abingdon Press, 1956), vol. 6, p. 328

Harul uimitor al lui Dumnezeu face adevărate minuni – pentru oricine îl 
primeşte, desigur! Aceasta este Evanghelia: Prin noi, Dumnezeu le poate da 
speranţă celor disperaţi, căzuţi, secătuiţi de puteri şi aflaţi pe moarte, din 
punct de vedere spiritual şi fizic.

6. Compară Ezechiel 47:12 cu Apocalipsa 22:1,2. Ce spun aceste două pasaje 
despre destinaţia finală a celor vindecaţi şi aduşi la viaţă în Isus prin bise-
rica Sa? 

_________________________________________________________________

Întro zi, poporul lui Dumnezeu – din care vor face parte şi oamenii vin
decaţi şi aduşi la viaţă prin altruismul membrilor bisericii – va locui pe Noul 
Pământ, unde curge un alt râu, care iese de la tronul lui Dumnezeu. Acolo nu 
vor mai exista nici deşert, nici pământ sterp şi nici moarte.

Până atunci – în timp ce aşteptăm acea lume binecuvântată – Dumnezeu 
vrea ca biserica Lui să fie un loc de unde să se reverse vindecare şi viaţă îmbel
şugată către societate. El vrea să lucreze prin noi pentru a revigora şi transfor
ma „deşertul”, „câmpia” şi „apele moarte” din zona noastră în locuri pline de 
viaţă prin Isus (Ioan 10:10). Acesta este tot mesajul adventist exprimat întro 
singură frază.

Citeşte Amos 5:24. Ce face biserica ta ca să fie un „râu vindecător” pen-
tru localitatea în care se află?

                                                     “Orice făptură vie, care se mișcă, va trăi pretutindeni pe unde va curge rîul, și vor fi o mulțime de pești; căci ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase, și pretutindeni pe unde va ajunge rîul acesta va fi viață.” Ezechiel 47:9 VDC

“Pescarii vor sta pe malurile lui, dela En-Ghedi pînă la En-Eglaim, și vor întinde mrejile; vor fi pești de felurie soiuri, ca peștii mării celei mari, și vor fi foarte mulți.” Ezechiel 47:10 VDC

                        “Dar lîngă rîul acesta, pe malurile lui de amîndouă părțile, vor crește tot felul de pomi roditori. Frunza lor nu se va vesteji, și roadele lor nu se vor sfîrși; în fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieși din sfîntul Locaș. Roadele lor vor sluji ca hrană, și frunzele lor ca leac.“ Ezechiel 47:12 VDC

“Și mi-a arătat un rîu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului. În mijlocul pieții cetății, și pe cele două maluri ale rîului, era pomul vieții, rodind douăsprezece feluri de rod, și dînd rod în fiecare lună; și frunzele pomului slujesc la vindecarea Neamurilor.” Apocalipsa 22:1-2 VDC

“Ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare, și neprihăni-rea ca un pîrîu care nu seacă niciodată!” Amos 5:24 VDC

“Hoțul nu vine decît să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață, și s’o aibă din belșug.” Ioan 10:10 VDC
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2.  APROFUNDAREA STUDIULUI
Studiul de faţă, despre dreptate, aşa cum ne este prezentată ea în Scrip

tură, îţi oferă ocazia de ai ajuta pe membrii grupei să abordeze din punct de 
vedere creştin problemele şi provocările lumii contemporane. Încurajeazăi să 
delimiteze ideea de dreptate de orice nuanţă politică pe care au dobân dito 
în timp şi să se întrebe: Cum ne îndeamnă Dumnezeu, în Cuvântul Său, să 
reacţionăm faţă de nedreptăţile din jurul nostru?

Comentariu biblic
I. Isus şi „anul de îndurare”
(Recitiţi Isaia 61:1-11 în cadrul grupei.)
Vestea despre întoarcerea lui Isus în Galileea sa răspândit repede. Luca ne 

spune că El îi învăţa pe oameni în sinagogi şi că „era slăvit de toţi” (Luca 4:15).
După aceea, Isus Sa dus în locul Său natal şi a fost invitat să vorbească în 

sinagogă. Sa ridicat ca să citească şi imediat a dezvăluit legătura Sa strânsă cu 
profeţiile Vechiului Testament. A ales să citească din Isaia 61 şi a declarat că 
acest pasaj descria întocmai lucrarea Sa. Capitolul acesta subliniază importan
ţa slujirii oamenilor excluşi din societate şi marginalizaţi:

„Duhul Domnului este peste Mine,
pentru că Ma uns să vestesc săracilor Evanghelia…,
să propovăduiesc robilor de război
slobozirea
şi orbilor, căpătarea vederii,
să dau drumul celor apăsaţi,
şi să vestesc anul de îndurare al Domnului”
(Luca 4:18,19).
El anunţă astfel, încă de la începutul activităţii Sale publice, că grija faţă de 

oamenii aceştia avea să ocupe locul de frunte în misiunea Sa.
Merge până acolo încât vesteşte „anul de îndurare al Domnului”. Anul 

amintit aici are o semnificaţie precisă: este jubileul din Leviticul, anul noilor 
începuturi, când datoriile erau anulate, sclavii erau eliberaţi şi terenurile re
veneau la proprietarii iniţiali (Leviticul 25:1013). Isus Îşi încheie declaraţia de 
misiune astfel: „Astăzi sau împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care 
leaţi auzit” (Luca 4:21).

Locuitorii Nazaretului adunaţi la sinagogă sau bucurat de învăţătura dată 
de Isus, la fel ca locuitori din Galileea: „Şi toţi Îl vorbeau de bine, se mirau de 
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Miercuri, 20 iulie Făgăduinţele „anului de îndurare”

În Vechiul Testament, întâlnim des ideea că oamenii cu o stare materială şi 
spirituală bună vin în întâmpinarea nevoilor celor cu o stare mai puţin bună.

7.  Citeşte Isaia 61:1-11. Ce le spune aici Dumnezeu celor din poporul Său şi 
cum putem aplica aceste învăţături la viaţa noastră şi la chemarea noas-
tră? Vezi şi Luca 4:18.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Capitolul 61 al cărţii lui Isaia începe cu declaraţia că Duhul Domnului lu
crează prin Cel Uns pentru a le aduce veşti bune celor nenorociţi, pentru ai 
vindeca pe cei cu inima zdrobită, pentru a le vesti robilor slobozenia şi prin
şilor de război izbăvirea (Isaia 61:1). Toate acestea se împlinesc întrun „an 
de îndurare al Domnului”. Expresia aceasta face referire la anul jubiliar care, 
după cum am văzut deja, avea numeroase prevederi legate de împlinirea ne
voilor celor sărmani.

Astfel, cei ce plâng şi sunt mângâiaţi, cei întristaţi din Sion cărora li se dă 
„o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul 
plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit” (Isaia 61:3), sunt cei care 
„vor zidi iarăşi vechile dărâmături” şi „vor ridica iarăşi năruirile din vechime”. 
Beneficiarii jubileului mesianic devin agenţi de transformare ai societăţii, în
noind cetăţile pustiite (Isaia 61:4). Ei sunt numiţi preoţi şi slujitori ai lui Dum
nezeu şi sunt susţinuţi prin bogăţiile popoarelor din jur (Isaia 61:5,6).

Imaginile din acest capitol, în care Unsul Domnului transformă popoarele 
din jurul Israelului prin prosperitatea celor care au făcut legământ cu El (ver
setele 8,9), se aplică în dreptul celor care, astăzi, sunt chemaţi să fie preoţi şi 
slujitori în diferitele zone ale lumii. Să nu se simtă oare influenţa transforma
toare a acestei profeţii atunci când ne bucurăm în Domnul, când sufletul ne 
este plin de veselie în Dumnezeu şi când stăm îmbrăcaţi în hainele mântuirii 
în mijlocul concetăţenilor noştri (Isaia 61:10,11)?

Citeşte Isaia 61:9. Ce mărturie puternică despre ce poate face Dumnezeu 
prin poporul Său! Se poate spune acest lucru despre poporul Său de astăzi? 
De ce da sau de ce nu?

“„Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M’a uns să aduc vești bune celor nenorociți: El M’a trimes să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, și prinșilor de război izbăvirea; să vestesc un an de îndurare al Domnului, și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mîngîi pe toți cei întristați; să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un untdelemn de bucurie în locul plînsului, o haină de laudă în locul unui duh mîhnit, ca să fie numiți «terebinți ai neprihănirii,» «un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui.“ „Ei vor zidi iarăș vechile dărămături, vor ridica iarăș năruirile din vechime, vor înoi cetăți pustiite, rămase pustii din neam în neam. Străinii vor sta și vă vor paște turmele, și fiii străinului vor fi plugarii și vierii voștri. Dar voi vă veți numi preoți ai Domnului, și veți fi numiți slujitori ai Dumnezeului nostru, veți mînca bogățiile neamurilor, și vă veți făli cu fala lor. În locul ocării voastre, veți avea îndoită cinste; în locul rușinii, se vor veseli de partea lor, căci vor stăpîni îndoit în țara lor, și vor avea o bucurie vecinică. Căci Eu, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea și nelegiuirea; le voi da cu credincioșie răsplata lor, și voi încheia cu ei un legămînt vecinic. Sămînța lor va fi cunoscută între neamuri, și urmașii lor printre popoare; toți ceice-i vor vedea, vor cunoaște că sînt o sămînță binecuvîntată de Domnul.“ „Mă bucur în Domnul, și sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu; căci M’a îmbrăcat cu hainele mîntuirii, M’a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească, și ca o mireasă, împodobită cu sculele ei. Căci, după cum pămîntul face să răsară lăstarul lui, și după cum o grădină face să încolțească sămănăturile ei, așa va face Domnul, Dumnezeu, să răsară mîntuirea și lauda, în fața tuturor neamurilor.“”
Isaia 61:1-11 VDC
http://bible.com/191/isa.61.1-11.vdc

“„Duhul Domnului este peste Mine, pentrucă M’a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M’a trimes să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, și orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsați,” Luca 4:18 VDC

“Sămînța lor va fi cunoscută între neamuri, și urmașii lor printre popoare; toți ceice-i vor vedea, vor cunoaște că sînt o sămînță binecuvîntată de Domnul.“ Isaia 61:9 VDC
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cuvintele pline de har care ieşeau din gura Lui” (Luca 4:21). Numele lui era 
purtat din gură în gură şi oamenii se întrebau miraţi: „Oare nu este acesta 
feciorul lui Iosif?” Erau mai mult decât pregătiţi să primească minunile Lui.

Dar valul opiniei publice şia schimbat direcţia de îndată ce Isus a declarat 
că lucrarea Sa era mai amplă de atât. Spre marea lor dezamăgire, El nu avea în 
plan un spectacol al vindecărilor miraculoase, ci lea descoperit că misiunea 
Sa nu viza doar teritoriul Galileei sau al Israelului, ci întreaga planetă. Ca jus
tificare, a amintit două situaţii în care Dumnezeu a ales să facă minuni printre 
neevrei – cazul văduvei din Sarepta şi cazul lui Naaman Sirianul.

Oamenii din sinagogă au fost şocaţi să audă aşa ceva. Cuvintele de elogie
re au încetat. Lau scos afară din cetate şi au încercat săL arunce în prăpastie 
(Luca 4:2830).

De discutat: De ce a ales Isus să piardă bunăvoinţa de care Se bucura în 
Galileea? Din ce motiv se simţeau ascultătorii Săi ameninţaţi de mesajul Său 
despre dreptate şi mântuire pentru oamenii din orice popor?

II. Lucrarea lui Dumnezeu
(Recitiţi Efeseni 2:10 în cadrul grupei.)
Apostolul Pavel afirmă că noi suntem „lucrarea” lui Dumnezeu, iar pentru 

cuvântul tradus cu lucrare foloseşte termenul grecesc poiēma. Termenul mai 
apare o singură dată în Noul Testament, mai exact în Romani 1:20: „În adevăr, 
însuşirile nevăzute ale Lui, puterea lui veşnică şi dumnezeirea lui se văd lămu
rit de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcu
te de El. Aşa că [oamenii] nu se pot dezvinovăţi.” Aici, grecescul poiēma este 
tradus prin „lucrurile făcute”. Din poiēma derivă cuvântul „poem”, „poezie”. 
Nu putem şti cu certitudine dacă Pavel a avut în minte aici această asociere, 
dar ceea ce reiese clar este scopul pentru care am fost „zidiţi” sau creaţi: 
„pentru faptele bune”.

De discutat: La ce fel de fapte bune se referă Pavel aici?

3.  APLICAŢIA 
Nu este suficient să ne pară rău pentru situaţia în care se află oamenii 

săraci şi oprimaţi. La această secţiune, condu o discuţie despre ce puteţi face 
în mod concret pentru a veni în ajutorul acestora.

“Atunci a început să le spună: „Astăzi s’au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe cari le-ați auzit.“ Luca 4:21 VDC
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Joi, 21 iulie Biserica: un agent al schimbării

8.  Citeşte Mica 6. Ce lucruri dezaprobă Dumnezeu aici?
_________________________________________________________________

Mica este un alt profet din Vechiul Testament care subliniază faptul că 
formele religioase, dacă nu sunt însoţite de manifestarea dreptăţii şi a milei, 
cu smerenie şi în mod deliberat, nu sunt niciodată acceptate de Dumnezeul 
drept şi milostiv.

9. Care este ideea esenţială din Mica 6:8?
_________________________________________________________________

„Religia adevărată este practică. Ea include, fără îndoială, ritualurile şi ce
remoniile bisericii, dar... nu constă atât de mult în a ne abţine de la mâncare, 
cât în a ne împărţi hrana cu cel flămând. Evlavia practică este unicul tip de re
ligie recunoscut la bara de judecată a lui Dumnezeu (Matei 25:3436).” – Ellen 
G. White, Comentariul biblic AZŞ, vol. 4, p. 306

Dumnezeu refuză şi astăzi, la fel de mult ca în trecut, apostazia religiei ex
terioare care exclude evlavia practică menţionată în Mica 6:8. Formele religi
oase nu sunt un scop în sine, ci un mijloc care ne ajută să atingem un scop, iar 
scopul nostru este Hristos, pe care suntem chemaţi săL descoperim şi altora.

În introducerea studiului din această săptămână, am citit despre două fa
milii care sau mutat în mijlocul unor oameni care la prima vedere erau irecu
perabili, cu intenţia de a se îngriji de nevoile lor. Şi iau făcut prieteni pe unii 
dintre ei, iau invitat în casa lor şi au format o mică grupă. Membrii acestei 
grupe, care, cu timpul, a devenit tot mai numeroasă, sau rugat ca Dumnezeu 
să le arate cum să readucă viaţa în cartierul lor. În parteneriat cu o agenţie de 
dezvoltare creştină, au început să recruteze voluntari care săi ajute să recon
struiască locuinţele dărăpănate din jurul lor.

Dacă ai avea ocazia să le faci o vizită, ai găsi acolo un cartier nou şi prosper, 
cu o situaţie mult mai bună decât înainte. Toate aceste roade frumoase au 
fost obţinute pentru că o biserică mică şia dorit să manifeste dragostea lui 
Isus în mod practic. Iată o metodă minunată prin care Hristos a ajuns la inimile 
altora prin intermediul credincioşilor Săi!

În acest pasaj, Dumnezeu Se adresează poporului Său în ansamblu. To-
tuşi, în versetul 8 El Se adresează fiecăruia, individual, folosind persoana a 
II-a singular. În ce măsură reflectă viaţa ta binele descris aici de Domnul?

“Ascultați dar ce zice Domnul; „Scoală-te, judecă-te înaintea munților, și dealurile să-ți audă glasul!… Ascultați, munți, pricina Domnului, și luați aminte, temelii tari ale pămîntului! Căci Domnul are o judecată cu poporul Său, și vrea să Se judece cu Israel. – „Poporul Meu, ce ți-am făcut și cu ce te-am ostenit? Răspunde-Mi! Căci te-am scos din țara Egiptului, te-am izbăvit din casa robiei, și am trimes înaintea ta pe Moise, Aaron și Maria! Poporul Meu, adu-ți aminte ce plănuia Balac împăratul Moabului, și ce i-a răspuns Balaam, fiul lui Beor, și ce s’a întîmplat din Sitim pînă la Ghilgal, ca să cunoști binefacerile Domnului!“ „Cu ce voi întîmpina pe Domnul, și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului Celui Prea Înalt? Îl voi întîmpina oare cu arderi de tot, cu viței de un an? Dar primește Domnul oare mii de berbeci, sau zeci de mii de rîuri de untdelemn? Să dau eu pentru fărădelegile mele pe întîiul meu născut, rodul trupului meu pentru păcatul sufletului meu?“ – „Ți s’a arătat, omule, ce este bine, și ce alta cere Domnul dela tine, decît să faci deptate, să iubești mila, și să umbli smerit cu Dumezeul tău?“ Glasul Domnului strigă cetății, și omul înțelept se teme de Numele Tău. Ascultați pedeapsa și pe Celce o trimete! Mai sînt în casa celui rău comori nelegiuite, și blestemata efă mică? Pot socoti Eu curat pe celce are o cumpănă nedreaptă și greutăți strîmbe în sac? Pentrucă bogații lui sînt plini de sîlnicie, locuitorii lui spun minciuni, și limba lor este numai înșelătorie în gura lor, de aceea, și Eu te voi lovi cu suferința, te voi pustii pentru păcatele tale. Vei mînca și tot nu te vei sătura, ci foamea va rămînea în tine; ce vei lua dinaintea vrăjmașului nu vei scăpa, căci ce vei scăpa, voi da pradă săbiei. Veți sămăna, dar nu vei secera, vei stoarce măsline dar nu te vei unge cu untdelemnul lor, vei face must, dar nu vei bea vin! Căci ei păzesc toate orînduirile lui Omri, și lucrează tocmai cum a lucrat casa lui Ahab, și umblă după sfaturile lor, de aceea te voi face de pomină, îți voi face locuitorii de batjocură, și veți purta ocara poporului Meu.”
Mica 6:1-16 VDC
http://bible.com/191/mic.6.1-16.vdc

“„Ți s’a arătat, omule, ce este bine, și ce alta cere Domnul dela tine, decît să faci deptate, să iubești mila, și să umbli smerit cu Dumezeul tău?“ Mica 6:8 VDC
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De discutat:
1. Cu ce propuneri de politici publice în beneficiul persoanelor defavoriza

te pot veni adventiştii de ziua a şaptea? Ar fi mai bine ca adventiştii să nu se 
amestece în politică? Argumentaţi.

2. Se implică biserica voastră în acţiuni de sponsorizare sau în programe
le adresate cauzei persoanelor în nevoie? Dacă nu se implică, ar trebui să o 
facă? Argumentaţi. Cum aţi demara o astfel de implicare?

3. Ce înseamnă să ducem o viaţă simplă şi modestă? Ce rol are acest stil de 
viaţă în abordarea problemelor sociale?

4.  PRACTIC
Dacă Isus vine curând ca să facă dreptate pentru totdeauna, aceasta nu 

înseamnă că noi nu avem nimic de făcut, pe considerentul că Dumnezeu Se 
va ocupa de toate. La această ultimă secţiune, îndreaptă discuţia spre bene
ficiile pe care le aduce ajutorarea celor în nevoie atât pentru cei care primesc 
ajutorul, cât şi pentru cei care îl oferă.

Sugestie practică: Desenează, pe o tablă sau pe o coală de hârtie carto
nată, un tabel cu două coloane. (Dacă nu dispui de aceste materiale, condu o 
discuţie pe această temă.) În prima rubrică scrie „Furnizorul ajutorului”, iar în 
a doua, „Beneficiarul ajutorului”. Notează pe scurt răspunsurile participanţi
lor în coloana potrivită.

Punele întrebări de tipul:
– Ce schimbări au loc în viaţa creştinului atunci când are grijă de persoane

le în nevoie şi când acţionează pentru dreptate?
– Poţi fi creştin şi fără să ai grijă de astfel de persoane? De ce da sau de 

ce nu?
Invităi pe membrii grupei să ofere exemple din experienţa personală sau 

din ceea ce au observat la alţii.
După ce aţi precizat care sunt efectele slujirii asupra celui care slujeşte, 

treceţi la efectele ei asupra celui slujit. Cum să ne purtăm cu aceia pe care îi 
ajutăm, astfel încât să nui facem să simtă că sunt obiectul unui act caritabil? 
Ce să facem ca să le protejăm demnitatea? Cum să le vorbim despre religia 
noastră fără ca ei să se simtă obligaţi în vreun fel să adere la convingerile 
noastre?

La final, invităi pe participanţi să alcătuiască o listă cu activităţile în care 
se pot implica pentru a împlini misiunea pe care avem în această lume. 
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Vineri, 22 iulie Studiu suplimentar

Pentru a afla mai multe informaţii despre subiectul acestui studiu, citeşte Ieremia 
22:116; Ezechiel 16:49; Zaharia 7:9,10. De asemenea, citeşte din Comentariul biblic 
AZŞ, vol. 4, Comentariile lui Ellen G. White, pp. 1165–1166; iar din cartea Mărturii, vol. 6, 
 capitolul „Planul lui Dumnezeu pentru casele noastre de sănătate”, pp. 227–228.

„Ți sa arătat, omule, ce este bine şi ce alta cere Domnul de la tine, decât să 
faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” (Mica 6:8). 
Putea Domnul săŞi exprime cerinţele mai clar deatât? El nea arătat ce este bine. 
Cuvântul utilizat aici pentru „bine” apare în mod repetat în Geneza 1, cu referire 
la lumea noastră de dinaintea căderii în păcat. Astfel, suntem trimişi, în mod indi
rect, înapoi la ideal, la lumea perfectă pe care Dumnezeu a creato pentru noi şi 
pe care neo va reda la revenirea lui Isus. Expresia tradusă cu „ce alta cere Domnul 
de la tine” poate fi redată (mai fidel poate) cu „ce alta caută Domnul la tine”. Ce 
caută Domnul la noi, poporul Său pe care la răscumpărat şi peste care a revăr
sat harul lui Hristos? Răspunsul este dat de calitatea relaţiei noastre cu ceilalţi 
oameni şi cu Dumnezeu. Prima cerinţă este să facem dreptate. Studiul din acest 
trimestru, care îşi propune să caute răspunsuri la întrebarea „Cum să ajutăm vic
timele nedreptăţii?”, ne oferă cadrul perfect pentru a dezbate această cerinţă. 
A doua cerinţă este să iubim mila. Lumea în care trăim poate fi uneori extrem 
de crudă. Cât de puternică ar fi mărturia noastră, dacă am iubi mila şi dacă am 
manifesta această iubire prin gesturi de milă faţă de alţii! A treia cerinţă este să 
umblăm smeriţi cu Dumnezeul nostru. În Mica 6:4, Domnul Îşi îndeamnă poporul 
să fie smerit înaintea Lui şi săI fie credincios pentru că la eliberat din Egipt. Cu 
cât mai valabil este acest îndemn pentru noi, care am fost eliberaţi din păcat prin 
sângele lui Isus! Jertfa Sa pe cruce şi preţul pe care La plătit pentru răscumpăra
rea noastră ar trebui să ne determine să fim tot timpul smeriţi înaintea Domnului.

   BIBLIA ŞI CARTEA ANULUI – STUDIU LA RÂND

  Biblia: 

1. Cum au stabilit muzicienii ordinea slujirii?
2. Cine era mai mare peste vistieria templului? 
3. Pe cine numeşte cronicarul „prietenul împăratului” David? 
4. Unde era cortul întâlnirii la începutul domniei lui Solomon? 

  Viaţa lui Iisus, capitolul 82

5. De ce se închiseseră ucenicii în camera de sus?  
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   SUPLIMENT PENTRU DISCUȚIA ÎN GRUPE

 
ÎNTREBĂRI ŞI SUGESTII PENTRU PĂRTĂŞIE

1.  Ce răspunsuri aţi avut la rugăciune săptămâna care a trecut? Împărtă
şiţile cu grupa!

2. Povestiţi în grupă un eveniment pe care laţi trăit sau de care aţi auzit 
săptămâna trecută! De ce îl consideraţi important pentru a fi împărtă
şit? Ce lecţie spirituală aţi descoperit în acel eveniment?

3. În ce fel aţi conştientizat prezenţa lui Dumnezeu în viaţa personală, 
săptămâna trecută?

 
ÎNTREBĂRI PENTRU DEZBATERE

EXPLICAȚIE APLICAȚIE

1
La ce fel de înviere se referă viziu
nea dată lui Ezechiel (cap. 37)?

Prin analogie, cum poate învia, în 
prezent, o biserică moartă?

2
Ce ar putea simboliza apa care, în 
viziunea lui Ezechiel, ieşea de sub 
templu?

Cum poate biserica săşi mărească 
influenţa binefăcătoare în lume?

3
Cum trebuie înţelese viziunile din 
Ezechiel 47 şi din Apocalipsa 22: 
simbolic sau literal?

Ce face, în prezent, biserica ta, 
pentru vindecarea societăţii?

4

Care sunt făgăduinţele Domnului 
pentru „anul de îndurare” (jubi
leul) mesianic?

Cum ni se aplică aceste făgăduinţe 
astăzi?

5
Care sunt reproşurile aduse de 
Domnul în capitolul 6 din cartea 
lui Mica?

Ce învăţăm personal şi ca grup/
biserică din acest capitol şi, în 
special, din versetul 8?
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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.  Ce puteţi face, concret, pentru a schimba în bine o persoană, o stradă, 

un cartier?
3.  Care este planul misionar al grupei voastre? În timp ce ascultaţi sau vi

zionaţi ştirea misionară pentru Sabatul acesta, culegeţi eventuale idei 
misionare pe care să le aplicaţi.

 
SUGESTII PENTRU RUGĂCIUNE

1.  SăI mulţumim lui Dumnezeu pentru dreptatea şi mila Sa!
2. Să ne rugăm pentru o influenţă binefăcătoare în societate!
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  _________________________________________________

_________________________________________________________________




