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Studiul 5 27 octombrie-2 noiembrie

Creşterea în Hristos
Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Isaia 35:10; Marcu 10:45; 

Romani 6:12-23; Efeseni 6:12; Coloseni 1:16; 2:15; Galateni 4:1-11.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de 
ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.” 
(Coloseni 2:15)

Gândul central: Biruinţa obţinută de Domnul Hristos pe cruce ne arată 
cât de mare poate fi biruinţa creştinului.

Adăugirea adusă punctelor fundamentale de credinţă ale bisericii 
şi votată cu ocazia Sesiunii Conferinţei Generale din 2005, poartă titlul 
„Creşterea în Hristos”. Din această denumire putem desprinde următoa-
rele idei semnificative: Domnul Isus a înfrânt puterile demonice şi forţele 
răului; prin El, este posibilă biruinţa asupra acestor puteri şi asupra mani-
festărilor lor din trecutul unui om; există câteva condiţii necesare pentru 
ca omul să dobândească această biruinţă.

Vom studia aceste idei pe parcursul următoarelor trei studii. Săptămâ-
na aceasta, vom studia despre natura biruinţei câştigate de Hristos la cru-
ce. Prin această biruinţă asupra păcatului şi asupra tuturor forţelor care 
luptă împotriva omului şi împotriva lumii create de Dumnezeu, Domnul 
Hristos a dobândit mântuirea noastră.

Pe măsură ce înţelegem mai bine ce a făcut Hristos pentru noi, suntem 
mai bine pregătiţi să înţelegem binecuvântările de care ne putem bucura 
chiar şi în viaţa aceasta. Biruinţa Sa poate fi şi a noastră dacă o cerem 
personal, deoarece trebuie să ne însuşim tot ce a făcut Isus pentru noi. 
Biruinţa nu îi este oferită nimănui în mod automat.
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Duminică, 28 octombrie Răscumpărarea

Creştinismul este religia răscumpărării. El susţine că omul este salvat 
de degradarea adusă de păcat prin ceea ce a făcut pentru el altcineva, 
adică Domnul Isus. Religia creştină nu este o religie a legii, în care omul 
poate scăpa de condamnare prin eforturile sale de a face fapte bune. Este 
o religie a răscumpărării, întrucât, potrivit Bibliei, fără Hristos, noi sun-
tem robi ai păcatului (Ioan 8:34) şi ne aflăm sub condamnarea la moarte 
(Romani 6:23). Noi nu putem ieşi singuri din această stare. Situaţia în 
care se află păcătosul impune o intervenţie din exterior, iar intervenţia 
aceasta presupune plătirea unui preţ. Potrivit învăţăturii clare a Noului 
Testament, preţul acesta a fost moartea lui Isus pe cruce.

1.  Ce ne spun despre răscumpărare pasajele următoare? 

Isaia 35:10 ______________________________________________________

Marcu 10:45 ____________________________________________________

Galateni 4:4,5  __________________________________________________

Tit 2:14  ________________________________________________________

Evrei 9:12  ______________________________________________________

1 Petru 1:18,19 __________________________________________________

Din perspectiva Noului Testament, moartea răscumpărătoare a lui 
Isus Hristos este sacrificială şi înlocuitoare. El S-a aşezat în locul nostru, 
S-a jertfit în locul nostru şi a suferit de dragul nostru soarta noastră, pen-
tru ca noi să nu mai avem parte de ea. Unii resping ideea aceasta fiindcă 
nu pot accepta gândul ca un om să sufere în locul altui om (în special în 
locul unuia care este vinovat), dar ea este esenţa mesajului Evangheliei.

„Aşadar, când vorbeşte despre răscumpărare, Noul Testament vrea să 
spună că Hristos a plătit preţul de răscumpărare … În măsura în care 
preţul plătit trebuie să corespundă achiziţiei făcute, lucrul acesta indică o 
echivalenţă, o substituire.” (Leon Morris, The Apostolic Preaching of the 
Cross, pag. 61)

Gândeşte-te la câteva lucruri din viaţa ta pe care le consideri imposibil de 
schimbat, în dreptul cărora eşti convins(ă) că nu poţi face nimic. Gândeşte-te 
acum că nu putem face absolut nimic pentru a ne salva singuri. Cum ne ajută 
gândul acesta să înţelegem ce a făcut Domnul Hristos pentru noi pe cruce? 
Ce impact ar trebui să aibă asupra vieţii noastre conştientizarea acestui fapt? 
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Obiectivele instructorului
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să descrie biruinţa desăvârşită 

obţinută de Hristos pe cruce asupra păcatului şi asupra tuturor pu-
terilor şi tradiţiilor care îi ţin sclavi pe oameni.

La nivelul sentimentelor: Să se bucure de triumful lui Hristos asupra 
puterilor răului din lume şi din viaţa lor personală.

La nivel practic: Grupa să devină una cu Hristos, să se îmbrace cu ar-
mura Sa şi, în cooperare cu El, să lupte pentru salvarea oamenilor.

SCHIŢA STUDIULUI
I.  Cunoştinţe: Biruinţă desăvârşită

A.  Ce amăgiri ale lui Satana a demascat Hristos la cruce?
B.  Ce filosofii, tradiţii şi puteri sociale şi politice înşelătoare îi înrobesc 

pe locuitorii pământului? În ce mod ne oferă biruinţa lui Hristos 
puterea de a birui aceste forţe?

II.  Sentimente: Bucurie pentru biruinţa Sa
A.  Ce asigurare are credinciosul care îşi pune încrederea în triumful 

lui Hristos la cruce?
B.  Cu toate că mai avem încă de dus bătălii împotriva răului, ce mo-

tive avem să fim încrezători şi să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru 
biruinţa Sa în acest război universal?

III. Practic: Bătăliile Domnului
A.  Cum ne putem alătura lui Hristos în lupta finală împotriva forţelor 

rele?
B.  De ce este important pentru Hristos să-i trimită pe ucenicii Săi ca 

ambasadori şi ostaşi în conflictul care se desfăşoară aici, pe pământ? 

Rezumat: La cruce, Hristos a obţinut biruinţa asupra răului şi a demon-
strat că acuzaţiile aduse de Satana la adresa guvernării lui Dumnezeu sunt 
false. 
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Luni, 29 octombrie Sclavi eliberaţi

Când înţelegem că răscumpărarea este eliberarea dintr-o formă de 
sclavie care necesita o intervenţie exterioară, tragem concluzia că omul 
păcătos este ţinut ostatic de o forţă sau de o putere mai mare decât el. Dar 
trebuie mai întâi să răspundem la întrebarea următoare: Ce putere îl ţine 
rob pe omul păcătos?

2.  Studiază Romani 6:12-23. Observă că în versetele 18, 20 şi 22, Pavel 
vorbeşte despre libertate („slobozenie”). În ce context? Ce vrea să 
spună el aici?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Gândeşte-te ce spune Pavel în acest pasaj şi în Romani 6:1-11. La în-
ceput, el arată ce se întâmplă cu ocazia botezului creştin şi apoi prezintă 
câteva lucruri care trebuie să moară împreună cu Hristos la botez. După 
aceea, îl îndeamnă pe creştinul care a devenit una cu Hristos să dea do-
vadă că acum este robul lui Hristos, Cel care l-a eliberat de sub puterea 
păcatului.

Ideea principală transmisă aici de Pavel este aceea că, prin Hristos, 
putem fi eliberaţi de puterea înrobitoare a păcatului, oricât de mult a fost 
coruptă de păcat firea noastră. Există oare vreun om care să nu fi văzut 
cât de distrugătoare poate fi această robie, care să nu fi văzut oameni rui-
naţi de păcat, există vreun om care să nu se fi luptat cu puterea păcatului 
manifestată în viaţa lui? Păcatul este, cu siguranţă, cel mai mare duşman 
cu care avem de luptat.

Dar şi mai rău este faptul că robia aceasta nu a fost impusă în mod ex-
clusiv din exterior, ci vine şi din interiorul nostru. Cum putem fi eliberaţi 
de o robie care vine dinăuntrul nostru, din însăşi natura noastră?

După cum se afirmă în versetele de mai sus, soluţia se găseşte numai în 
puterea lui Isus care a obţinut biruinţa pentru noi şi care ne oferă puterea 
de a birui. Prin Hristos, noi suntem iertaţi de păcate şi, mai mult decât 
atât, murim faţă de ele şi suntem eliberaţi de ele. Ele nu ne mai domină. 
Făgăduinţele acestea sunt uimitoare, sunt impresionante şi fiecare om 
care mărturiseşte Numele lui Hristos trebuie să ceară împlinirea lor în 
dreptul lui.

Care a fost experienţa ta cu puterea înrobitoare şi brutală a păcatului? Cum 
te poţi deprinde să te prinzi de făgăduinţele minunate ale eliberării prin Isus? 
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PAŞII ÎNVĂŢĂRII
1.  MOTIVEAZĂ!

Ideea centrală pentru creştere spirituală: În cadrul marii lupte din-
tre bine şi rău, crucea este simbolul biruinţei asupra păcatului. Deşi lupta 
continuă şi devine tot mai intensă, credinciosul creşte în credinţă în cadrul 
acestui conflict, pe măsură ce revendică biruinţa lui Hristos.

Studiul din săptămâna aceasta se ocupă de diferitele aspecte ale jertfei 
aduse de Hristos pe cruce. Biruinţa Sa asupra păcatului a fost totală, dar 
creştinul se mai găseşte încă pe câmpul de luptă, confruntându-se zilnic cu 
păcatul şi cu multele lui consecinţe.

În secţiunea introductivă, este important să începeţi să analizaţi di-
namica acestei lupte şi să descoperiţi cum este posibil să ducem o viaţă 
creştină în pofida conflictului cu păcatul.

Discuţie introductivă: Există multe tipuri de provocări şi de lupte. Une-
le lupte sunt de tip individual. Mulţi consideră că persoanele dependente 
au de luptat cu obiceiurile lor rele şi se foloseşte expresia „omul acesta se 
luptă” cu fumatul, spre exemplu. De asemenea, există lupte colective, ca 
în cazul unui război pentru apărarea patriei.

Atât în cazul luptei individuale, cât şi în cazul războiului, scopul este 
obţinerea victoriei şi înfrângerea duşmanului.

Dacă luăm în considerare dinamica generală a luptei, observăm că 
există întotdeauna două forţe opuse care se confruntă pentru câştigarea 
„premiului”. O altă trăsătură comună este existenţa unui plan sau a unei 
strategii de luptă şi a unor participanţi angajaţi în război.

O etapă importantă a conceperii planului de luptă este realizarea unui 
inventar cu necesarul de mijloace pentru obţinerea biruinţei. Aceste mij-
loace împreună cu planul de luptă sunt cruciale pentru victorie.

Pe lângă strategia de luptă, echipamentul adecvat şi dorinţa de a 
obţine victoria, mai există alte câteva elemente importante care nu pot 
fi ignorate. Interviurile cu veteranii de război arată că rolul credinţei, al 
rezistenţei şi al spiritului de echipă sunt esenţiale pentru a birui în luptă.

Scriptura arată că lupta spirituală dintre Dumnezeu şi Satana a început 
în cer între Lucifer şi Mihail. După cum se arăta în una dintre lecţiile ante-
rioare, primii oameni s-au supus puterii răului şi păcatul a intrat în lumea 
noastră. Din acel moment, conform Bibliei, a intrat în vigoare un plan de 
luptă împotriva păcatului.
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Marţi, 30 octombrie Domniile şi stăpânirile (1)

Biblia arată că omenirea se află sub stăpânirea forţelor răului care cau-
tă să ne înrobească şi să ne distrugă. Marea luptă este urmarea intervenţiei 
Domnului împotriva lor. Vestea bună este că, după jertfa Sa, biruinţa îm-
potriva lor este asigurată, chiar dacă lupta continuă. Conflictul este dra-
matic, este universal şi este aprig, dar biruinţa este a lui Dumnezeu, iar noi 
putem avea parte de ea, prin credinţă.

3.  Ce ne spun următoarele versete despre realitatea acestei lupte? Ce 
speranţă şi ce făgăduinţe găsim în ele? 1 Ioan 3:8; 5:19; Ioan 12:31; 16:11; 
Efeseni 6:12; Coloseni 1:16; 2:15; Romani 8:38,39.

______________________________________________________________

Mulţi oameni din secolul al XXI-lea nu cred decât în ceea ce susţine 
ştiinţa. Ei privesc lucrurile dintr-o perspectivă strict naturalistă, singura pe 
care o consideră validă. Ideea că lumea ar fi populată de forţe ale răului 
şi că ar fi dominată de puteri demonice ostile este considerată de ei o ră-
măşiţă a unei epoci a superstiţiilor şi a ignoranţei. Totuşi Biblia aşază sub 
denumirea de „domnii” şi „stăpâniri” o varietate de forţe ostile, incluzân-
du-le în realitatea lumii noastre. Concepţia biblică încorporează concepte 
naturaliste şi ştiinţifice, dar nu le aşază la temelia tuturor cunoştinţelor 
despre realitate. Viziunea Bibliei asupra lumii este suficient de largă pen-
tru a cuprinde şi conceptul de supranatural.

Spre exemplu, în Romani 8:38, cuvântul grecesc tradus cu „stăpâniri” 
este archai, care poate avea sensul atât de „autorităţi civile”, cât şi de „pu-
teri supranaturale rele care încearcă să îi ia pe oameni în stăpânire”. În 
Efeseni 6:12, expresia „stăpânitorilor întunericului acestui veac” poate fi 
tradusă şi prin „conducătorilor acestei lumi întunecate”.

„Este clar că Pavel se referă la spiritele rele care exercită un anumit 
grad de autoritate asupra lumii. Compară cu expresia «stăpânitorul lumii 
acesteia», care îl descrie pe Satana, în Ioan 12:31; 14:30; 16:11. Faptul că 
Diavolul este o fiinţă era un fapt la fel de clar şi pentru Ioan (Apocalipsa 
2:10; 12:10).” (Comentariul biblic AZŞ, vol. 6, pag. 1044)

Ce forme de manifestare ia realitatea marii lupte în viaţa ta? În ce as-
pecte simţi intensitatea acestei lupte? Care este singura cale prin care poţi fi 
înfrânt(ă) în această luptă, deşi ai promisiunea biruinţei obţinute de Domnul 
Hristos în dreptul tău?
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Noi trăim în perioada de după cruce şi de după biruinţa lui Hristos 
asupra răului, păcatului şi morţii. Să luăm în considerare acum armele 
spirituale pe care le avem la dispoziţie în marea luptă dintre bine şi rău. 
Biruinţa este posibilă doar dacă ne dotăm cu echipamentul spiritual 
alcătuit din credinţă, rezistenţă şi conlucrare cu Isus Hristos, Biruitorul.

Întrebări pentru discuţie
1. Ce text biblic din studiul din săptămâna aceasta ne încurajează în 

lupta pe care o ducem împotriva răului?
2. Care este semnificaţia biruinţei lui Hristos pe cruce? Ce înseamnă 

aceasta pentru viaţa noastră zilnică? 

2.  APROFUNDEAZĂ!
Contextul istoric al epistolei lui Pavel către romani ne descoperă atitu-

dinea sa pastorală şi, de asemenea, calitatea sa de pedagog în activitatea 
de instruire a noilor convertiţi cu privire la viaţa nouă pe care trebuiau să 
o ducă prin Hristos. Instruirea aceasta face obiectul capitolului 6 din Ro-
mani. Citiţi câte un fragment din acest capitol şi discutaţi în grupă exem-
plele prin care Pavel încearcă să ilustreze modul în care putem să creştem 
în credinţă şi să trăim viaţa de creştin în lumina biruinţei obţinute pe cruce 
de Domnul nostru. 

Comentariu biblic
I. Botezul, moartea şi viaţa
(Reciteşte împreună cu grupa Romani 6:1-11.)
La începutul capitolului 6 din Romani, Pavel îşi exprimă dezacordul 

faţă de ideea greşită pe care se pare că o aveau la data aceea unii mem-
bri ai bisericii din Roma. Concluzia lor era că, dacă harul e revărsat în 
măsură mai mare de fiecare dată când cineva păcătuieşte, atunci trebuie 
să păcătuim ca să beneficiem de mai mult har. Pavel apelează la ilustraţia 
botezului pentru a respinge această concluzie greşită şi totodată pentru a 
arăta cum trebuie să fie viaţa nouă în Hristos.

În biserica primară, botezul era dovada mărturiei personale de credinţă 
şi a renunţării la vechiul stil de viaţă, viaţa fără Hristos.

Prin prezentarea acestei experienţe spirituale din viaţa celui convertit, 
Pavel îşi propune să discute mai detaliat concepţia despre stilul de viaţă de 
dinainte şi de după convertire şi implicaţiile acestei concepţii pentru noul 
credincios în Hristos.



70

St
ud

iu
l 5

Miercuri, 31 octombrie Domniile şi stăpânirile (2)

Cuvântul archai tradus cu „stăpâniri” poate avea sensul de „autorităţi 
civile”, dar şi de „puteri supranaturale care încearcă să ia în stăpânire via-
ţa oamenilor”. Un alt cuvânt este stoicheia – „elemente” sau „substanţe 
elementare ori principiu elementar”. Contextele ne dezvăluie alte aspecte 
ale lumii căzute din care am fost răscumpăraţi prin biruinţa de la cruce.

4.  De ce alte lucruri am fost eliberaţi prin Isus, în afară de eliberarea de 
puterile rele? Coloseni 2:8,14,20; Galateni 4:1-11, în special versetele 3 şi 9.

______________________________________________________________

Termenul „puteri” utilizat de Pavel, pare a adăuga lângă sensul de „fi-
inţe spirituale” şi pe cel de „forţe, sau puteri care stăpânesc peste viaţa oa-
menilor, dar nu sunt divine”: puterea politică sau socială, puterea tradiţiei 
şi chiar puterea religioasă. Cuvântul stoicheia („învăţături începătoare”) 
din Galateni 4:3,9 se referă la sistemul de învăţături păgâne din care fu-
seseră scoşi creştinii galateni. Este utilizat şi cu referire la unele aspectele 
ale sistemului de legi iudaice antice, iar în Coloseni 2:8,20, se referă meta-
foric la principiile filosofice ale lumii.

„În Isaia 24:21, expresia «pe pământ, pe împăraţii pământului» ne lasă 
să înţelegem că «în cer, oştirea de sus» se referă la Satana şi la îngerii răi. 
Pavel îl numeşte pe Satana «domnul puterii văzduhului» (Efeseni 2:2), iar 
pe conducătorii nevăzuţi ai răului îi numeşte «stăpânitorii întunericului 
acestui veac … care sunt în locurile cereşti» (Efeseni 6:12). În 1 Corin-
teni 15:24,25, Pavel vorbeşte despre faptul că Hristos a supus toate aceste 
puteri. Isaia prevede timpul în care îngerii răi şi oamenii răi vor suferi cu 
toţii pedeapsa – vezi Matei 25:41; 2 Petru 2:4,9; Apocalipsa 20:10-15.” 
(Comentariul biblic AZŞ, vol. 4, pag. 198, 199)

Biblia ne învaţă că viaţa este stăpânită de o varietate de puteri, atât 
personale, cât şi impersonale. Fără Hristos, omul rămâne la discreţia lor, 
indiferent de forma pe care o au. Presiunile momentului, frica de viitor şi 
exigenţele vieţii, ale societăţii, ale tradiţiei şi ale ideologiei pot exercita o 
influenţă care să ne despartă de Domnul. Însă, prin Hristos, noi am fost 
eliberaţi de păcate şi de robia faţă de aceste „puteri”. Avem nevoie să în-
ţelegem în ce constă biruinţa Sa şi să o cerem şi în dreptul nostru.

Pe lângă realităţile supranaturale din lumea noastră, cu ce alte forţe şi 
influenţe te lupţi, cu ce forţe şi puteri ostile ţie şi credinţei tale te confrunţi? Mai 
întâi, e nevoie să identifici care sunt ele şi apoi să ceri împlinirea făgăduinţelor 
pe care le ai prin Isus ca să poţi câştiga biruinţa asupra lor.
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Pavel spune că botezul înseamnă înmormântarea tuturor lucrurilor 
legate de viaţa anterioară. El este actul prin care credinciosul se uneşte cu 
Hristos. După cum Hristos a înviat din morţi „prin slava Tatălui”, tot la 
fel acum, prin botez, are loc o înmormântare a omului vechi şi, la fel ca la 
înviere, o înnoire a vieţii.

Versetul 11 prezintă atitudinea şi concepţia despre noul stil de viaţă: 
„Tot aşa şi voi înşivă socotiţi-vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumne-
zeu, în Isus Hristos, Domnul nostru.”

De discutat: De ce este greşită ideea că ar trebui să păcătuim mai mult 
ca să avem parte de mai mult har? Ce înseamnă să fim morţi faţă de păcat 
şi vii pentru Hristos? Cum se împlineşte acest adevăr la botez? 

II. Arme, unelte şi instrumente
(Reciteşte împreună cu grupa Romani 6:12-14.)
Invită-i pe membrii grupei să citească Romani 6:12-14 în mai multe 

versiuni ale Bibliei (dacă sunt disponibile). Observaţi cum sunt tra-
duse în aceste versiuni expresiile „unelte ale nelegiuirii” şi „unelte ale 
neprihănirii” din versetul 13. Noua Traducere Românească a Bibliei redă 
astfel acest pasaj: „Deci păcatul să nu mai domnească în trupurile voastre 
muritoare, aşa încât să ascultaţi de poftele lui! Să nu mai daţi mădularele 
voastre păcatului, ca unelte ale nedreptăţii, ci daţi-vă pe voi înşivă lui 
Dumnezeu, ca unii care aţi fost aduşi de la moarte la viaţă şi daţi-vă 
mădularele voastre lui Dumnezeu, ca instrumente ale dreptăţii, pentru ca 
păcatul să nu mai domnească asupra voastră, întrucât voi nu sunteţi sub 
Lege, ci sub har!”

De discutat: În ce fel ne ajută cuvintele unealtă, instrument, mădular fo-
losite în aceste versiuni ale Bibliei să înţelegem mai bine cât din noi înşine 
trebuie să-I predăm lui Dumnezeu şi cum ar trebui să ne trăim viaţa? 

III. Robi ai lui Dumnezeu
(Reciteşte împreună cu grupa Romani 6:15-23.)
Pavel întrebuinţează o ilustraţie sugestivă şi frapantă pentru a arăta ce 

înseamnă a trăi o viaţă nouă în Hristos. În zona în care trăia, la fel ca în 
multe părţi ale lumii de la data aceea, a fi sclav însemna a nu avea control 
asupra niciunui aspect al vieţii. Toată atenţia şi energia sclavului erau în-
dreptate spre stăpânul său. El nu avea niciun drept, ci era considerat un 
bun al stăpânului său.
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Joi, 1 noiembrie Descoperirea ucigaşului

Hristos a venit în lume ca să nimicească lucrările Diavolului (Evrei 
2:14) şi a făcut acest lucru la cruce. Dar, dacă El l-a înfrânt pe Diavol şi a 
înfrânt domniile şi stăpânirile, atunci noi de ce ne mai luptăm cu ele? De 
ce mai are Diavolul libertatea de a da târcoale ca un leu care răcneşte şi 
caută pe cine să înghită?

5.  Care sunt cele trei verbe folosite de Pavel în Coloseni 2:15 pentru a des-
crie ce s-a întâmplat la cruce? Ce înţelegem de aici?

Hristos „a dezbrăcat domniile” („a dezbrăcat de putere domniile” – 
NTR) Cuvântul apekduomai are sensul propriu de „a dezbrăca pe cineva 
de haine”. Putem înţelege că Hristos a luat armele domniilor, adică le-a 
dezarmat. Despre ce fel de arme este vorba aici? „Viaţa de biruinţă a lui 
Hristos, al cărei punct culminant a fost Calvarul, a rostit condamnarea în 
dreptul Diavolului. Masca lui a fost dată la o parte. Metodele lui de lucru 
au fost dezvăluite înaintea îngerilor şi înaintea întregului univers. El a dat 
în vileag adevăratul caracter al acestuia … Prin crucea Sa, Isus Hristos a 
dezbrăcat domniile şi puterile întunericului de haina poziţiei şi autorităţii 
lor ca domni ai acestei lumi şi de armura puterii lor în lupta împotriva 
binelui.” (Comentariul biblic AZŞ, vol. 7, pag. 205)

6.  Cum au fost făcute de ocară „puterile” la cruce? Ce realitate a fost des-
coperită? Ioan 8:44

Pavel foloseşte expresia thriambeuo, „sărbătoare”. Isus era pe cruce, 
suferind în aparenţă o mare înfrângere, dar Biblia o numeşte biruinţă! 
Biruinţa aceasta a dovedit că Satana este un ucigaş, aşa cum afirmase Isus. 
Datorită crucii, în curând stăpânirea puterilor se va încheia complet şi 
definitiv, când Hristos va nimici „orice domnie, orice stăpânire şi orice pu-
tere” (1 Corinteni 15:24), iar ultimul vrăjmaş care va fi distrus va fi moar-
tea (vers. 26). Până atunci, trebuie să rezistăm, să ducem lupta credinţei 
prin puterea lui Dumnezeu, care este oferită tuturor celor care o cer.

După moartea lui Hristos, „Satana a văzut că masca sa a fost smulsă. Gu-
vernarea sa fusese descoperită înaintea îngerilor necăzuţi şi înaintea universu-
lui ceresc. El se descoperise ca ucigaş. Vărsând sângele Fiului lui Dumnezeu, 
el s-a detaşat singur de simpatia fiinţelor cereşti … Şi, pentru binele omului, 
existenţa lui Satana trebuie să continue. Omul, ca şi îngerii, trebuie să vadă 
contrastul dintre Prinţul luminii şi prinţul întunericului. El trebuie să aleagă 
cui vrea să slujească.” (Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 761) 
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Demn de remarcat este versetul 16: „Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, 
ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba 
de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la 
neprihănire?” Revenind la ilustraţia botezului, Pavel afirmă că aceia care 
aleg să-L urmeze pe Isus iau această decizie neconstrânşi de nimeni. Ei 
aleg astfel un nou Stăpân şi o nouă relaţie – de supunere şi de slujire.

Remarcă diferenţa uriaşă dintre consecinţele vieţii de rob al păcatului 
şi consecinţele vieţii de rob al neprihănirii: „Şi ce roade aduceaţi atunci? 
Roade de care acum vă este ruşine, pentru că sfârşitul acestor lucruri este 
moartea. Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai 
lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit, viaţa veşnică. Fiindcă 
plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este 
viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (vers. 21-23). 

De discutat: Invită-i pe membrii grupei să descrie în cuvintele lor 
diferenţa dintre plata pe care o primeşte cel ce slujeşte păcatului şi „darul 
fără plată” pe care îl oferă Dumnezeu.

3.  APLICĂ!
Împarte grupa în echipe de 3-5 membri.
Activitate: Cere-le echipelor să conceapă pentru un anumit grup-

ţintă un plan de luptă care să-i ajute să trăiască o viaţă nouă, activă şi de 
continuă creştere în Hristos. Iată câteva exemple de grupuri-ţintă: tinerii, 
membrii noi ai bisericii, bunicii etc.

Includeţi în planul de luptă, la rubrica „Duşmanul”, domniile şi 
stăpânirile despre care am studiat săptămâna aceasta şi o listă cu mijloa-
cele prin care putem obţine biruinţa asupra lor.

La final, reuneşte echipele şi cere ca un reprezentant al fiecăreia să 
prezinte planul de luptă.

4.  ILUSTREAZĂ!
Materiale necesare: foi mici de hârtie, instrumente de scris.
Lipseşte astăzi vreun membru al grupei voastre? Invită-i pe membrii 

grupei să scrie individual câteva cuvinte de încurajare pentru membrul 
respectiv şi să i le înmâneze sau să i le trimită pe mail cât mai curând 
posibil. (Puteţi realiza activitatea oral şi le poţi propune membrilor să-i 
facă o vizită, să-i trimită un e-mail sau să-i dea un telefon persoanei care 
lipseşte.) Fiţi astăzi, fiecare dintre voi, un „instrument” al neprihănirii! 
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Vineri, 2 noiembrie Studiu suplimentar

Citeşte Ellen G. White, Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, 
cap. „Cartea cărţilor”; Istoria mântuirii, cap. „Spiritismul”; Tragedia vea-
curilor, cap. 31.

„Se dă o luptă nevăzută de ochii omului. Oştirea Domnului este pe 
teren, căutând să salveze suflete. Dar şi Satana şi oastea lui sunt la lucru, 
încercând orice cale cu putinţă să înşele şi să nimicească. […] Zi după 
zi, lupta merge înainte. Dacă ochii noştri s-ar putea deschide să-i vadă la 
lucru pe agenţii binelui şi pe cei ai răului, atunci n-ar mai fi flecăreală, 
uşurătate, glume şi zeflemea. Dacă toţi s-ar îmbrăca cu toată armura lui 
Dumnezeu şi ar purta bărbăteşte bătăliile Domnului, s-ar câştiga biru-
inţa care ar face să tremure împărăţia întunericului.” (Ellen G. White, 
Mărturii, vol. 6, pag. 41)

„Când caută să ajungă în armonie cu Dumnezeu, oamenii constată că 
vrăjmăşia împotriva crucii lui Hristos nu a încetat. Domniile şi stăpânirile 
spiritelor nelegiuite din locurile nevăzute sunt gata de luptă contra tu-
turor acelora care doresc să respecte Legea cerului. Aşadar, în loc să se 
întristeze din cauza persecuţiei, ucenicii lui Hristos ar trebui să se bucure, 
deoarece persecuţia constituie o dovadă că merg pe urmele Domnului 
lor.” (Ellen G. White, Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 29, 30)

Întrebări pentru discuţie
1.  Citeşte cu mai multă atenţie Evrei 2:14,15. Moartea este descrisă aici 

ca mijloc de înrobire. Observă, de asemenea, şi accentul pus pe frica 
noastră de moarte. De ce ne este atât de frică de moarte? În ce sens 
suntem robii morţii? Ce este moartea pentru creştinul liber în Hristos?

2.  Pentru unii oameni, ideea existenţei forţelor demonice este doar o 
superstiţie; alţii însă trăiesc toată viaţa lor cu frica de aceste forţe. Cum 
pot creştinii să aibă o concepţie echilibrată despre puterile demonice 
şi totodată să înţeleagă ce a făcut Hristos pentru noi în lupta împotriva 
lor?

3.  Ce exemple poţi să dai despre modul în care forţele răului controlează 
şi influenţează diferite puteri ale lumii?

4.  Cum ne ajută această concepţie despre marea luptă să înţelegem 
existenţa neîntreruptă a răului, chiar şi după biruinţa obţinută de 
Hristos pe cruce?



175

VEŞTI MISIONARE 3 noiembrie

Aruncă-ţi pâinea pe ape!
Lucrarea Bisericii Adventiste prin intermediul radioului şi al televizi-

unii este ilustrată foarte bine de cuvintele din Eclesiastul 11:1: „Aruncă-ţi 
pâinea pe ape şi, după multă vreme, o vei găsi iarăşi!” Noi aruncăm pâinea 
vieţii pe unde putem şi ne rugăm ca lumea să beneficieze de ea.

Augustin Martinez nu înţelegea cartea lui Daniel, deşi o studia de mai 
mult timp. Într-o noapte, a visat o fiinţă îmbrăcată în alb care i-a spus că 
în curând va înţelege. A doua zi de dimineaţă, când a deschis radioul, 
primele cuvinte pe care le-a auzit au fost: „După cum scrie în Daniel, 
capitolul 7…” Postul de radio era Vocea Speranţei, în limba spaniolă. 
Augustin a ascultat cu atenţie şi a găsit răspunsuri la multe dintre 
întrebările lui. După un timp, a trimis o scrisoare postului de radio în care 
anunţa că primise botezul împreună cu soţia şi cu fiul lor ca urmare a 
emisiunilor pe care le ascultase la radio.

Uneori, pâinea vieţii soseşte exact la timp pentru a salva un suflet dis-
perat. Elena plecase de acasă când era adolescentă, să găsească dragostea 
pe care tatăl ei nu i-o arătase niciodată. Dar a găsit doar durere. S-a 
îmbolnăvit de SIDA. Boala s-a agravat, nu se mai putea descurca, aşa că 
s-a întors la mama ei, singura persoană care o iubea necondiţionat.

Maria, mama ei, a fost foarte îndurerată să o vadă cum suferă. Pen-
tru că nu o putea ajuta, s-a hotărât să pună capăt suferinţei ei şi apoi 
să-şi pună capăt zilelor. A luat pistolul din dulap şi se îndrepta spre ca-
mera fetei, când a auzit la aparatul de radio, pe care atunci îl deschisese, 
următoarele cuvinte: „Isus îţi înţelege durerea şi suferinţa.” Uluită, Maria 
s-a oprit şi a ascultat emisiunea. Cuvintele vorbitorului au alinat-o. La 
sfârşit, realizatorul a dat un număr de telefon. Maria l-a format imediat.

Un angajat al postului de radio le-a vizitat pe cele două femei şi le-a 
citit făgăduinţele încurajatoare despre dragostea fără margini a lui 
Dumnezeu. Elena a murit cu speranţa de a-L vedea pe Isus venind a doua 
oară. Maria s-a botezat. Este convinsă că un înger a deschis aparatul de 
radio pentru ca şi ea să poată auzi mesajul vieţii şi al speranţei.

Darurile pentru misiune vor contribui la susţinerea lucrării prin tele-
viziune şi radio. Nu putem şti acum câte binecuvântări va aduce pâinea pe 
care o aruncăm pe ape prin darurile şi rugăciunile noastre. Dumnezeu le 
ştie însă pe toate!

Frank Gonzalez este prezentator şi director al postului de radio şi televiziune 
adventist din California.
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