Rezumatul Studiului 13 - Educaţie continuă
A Învăţarea continuă şi dincolo:
 Cât timp vom învăţa?
— Ultima etapă a învăţării noastre va începe cu învierea.
— Isus a clarificat cerinţele: (1) mâncaţi trupul [aveţi părtăie cu El] şi (2) beţi-i sângele
[acceptaţi jertfa pe cruce în favoarea noastră] (Ioan 3:16).
— În Ioan 6:45, Isus a lăsat clare condiţiile învierii: (1) mâncaţi trupul [aveţi părtăşie cu El] şi
(2) beţi-i sângele [acceptaţi jertfa pe cruce în favoarea noastră] (Ioan 3:16).
— Spre deosebire de timpul limitat pe care îl avem în această viaţă, Isus ne va oferi timp
nelimitat pentru învăţare nelimitată în compania Sa.
 În ce mediu vom învăţa?
— În prezent există multe obstacole care ne limitează învăţarea: profesori imperfecţi,
programe cu erori, capacitate intelectuală limitată, probleme personale şi familiale ...
— Odată cu sfârşitul păcatului şi al morţii, mediul în care vom studia va fi un mediu perfect.
Noi înşine vom fi transformaţi şi perfecţionaţi de Dumnezeu, care ne va înzestra cu o
capacitate intelectuală incomparabil superioară celei actuale (1 Cor. 15:42-49).
B Şcoala de dincolo:
 Înscrierea.
— După acest scurt hiatus cauzat de păcat, intenţia lui Dumnezeu este să redeschidă şcoala
Edenului. Suntem cu toţii invitaţi să ne înscriem pentru aceasta (Ioan 3:16).
— Ce presupune înscrierea şi acceptarea noastră la această şcoală?
(1) A-L accepta prin credinţă pe Isus ca Mântuitor (Fapte 16:13).
(2) Încredere în făgăduinţele Sale (Evrei 10:23).
(3) A trăi în concordanţă cu lumina primită (Iacov 1:21-22).
(4) A persevera până la sfârşit (Matei 24:13).
 Programa.
— Într-o lume lipsită de efectele păcatului, programele noastre şi conţinutul „manualelor”
noastre vor fi foarte diferite de cele de astăzi.
— Dar materia principală care ne va ocupa atenţia va fi planul Mântuirii şi marea iubire a lui
Dumnezeu (Zaharia 13:6).
 Învăţătorul.
— În universitatea de dincolo, Isus va continua să fie profesorul nostru, care ne va îndruma
studiile şi ne va conduce la o cunoaştere din ce în ce mai mare a caracterului Său şi a
Creaţiei Sale (Isaia 54:13).
— Cu un timp nelimitat pentru a învăţa, vom primi o revelaţie din ce în ce mai glorioasă a
lui Dumnezeu. Cu cât aflăm mai multe despre caracterul Său, cu atât Îl vom admira şi
cântecele noastre de laudă vor creşte.
— Atunci, „De la atomul minuscul şi până la lumile cele mari, toate lucrurile, însufleţite şi
neînsufleţite, în frumuseţea lor neumbrită şi într-o bucurie desăvârşită, [vor] declara că
Dumnezeu este iubire.” (Elen G. White, Tragedia Veacurilor, pag. 678).
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