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INTRODUCERE 
 

A trebuit vreodată să fii departe de familie și de cei dragi? Cum 

te-ai simțit? Ai putut suporta despărțirea pe o perioadă lungă de timp? 

Cât de bucuros te-ai simțit când i-ai auzit, când le-ai auzit vocile și 

când ai știut sigur că sunt bine? După o discuție cu ei, care ți-a fost 

dorința? Cu siguranță îți doreai să se încheie lunga separare și să te 

poți întoarce acasă pentru a-i îmbrățișa pe cei dragi și a te bucura de 

afecțiunea și tandrețea lor. În același fel, dar infinit mai mult, Domnul 

se bucură de comuniunea cu noi și de a fi în noi și cu noi. El le-a dat 

următoarele instrucțiuni pentru că a vrut să fie aproape de poporul 

Său: “Să-Mi facă un locaș sfânt și Eu voi locui în mijlocul lor.” 

Exodul 25:8. Dorința Sa a fost: „Voi așeza Locașul Meu în mijlocul 

vostru și sufletul Meu nu vă va urî. Voi umbla în mijlocul vostru; Eu 

voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul Meu.” Levitic 26:11,12. 

Unii oameni cred că pentru a se apropia de Dumnezeu trebuie să 

facă primul pas – și poate chiar mai mult de unul. Există oameni care 

fac sacrificii, fac penitențe și trec prin suferință și durere pentru a 

ajunge la Dumnezeu prin rugăciunile, jertfele și puterea lor umană. 

Cu toate acestea, chiar dacă aceste eforturi arată că persoana este 

interesată să-l găsească pe Domnul, textele citate arată că inițiativa 

vine de la Dumnezeu; El caută compania și comuniunea omului. 

Dumnezeu face întotdeauna primul pas pentru a se apropia de 

poporul Său și a rămâne cu el, considerându-i fiii și fiicele Sale foarte 

dragi. 

De aceea este scris: “… Dar tu, Israele... sămânța lui Avraam, 

prietenul Meu, tu, pe care te-am luat de la marginile pământului și pe 

care te-am chemat dintr-o țară depărtată...  

„Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci 

Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îți vin în ajutor. Eu te 

sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” Isaia 41:8-10. 

O modalitate ca Israeliții să fie aproape de Dumnezeu și să aibă 

părtășie cu poporul Său a fost prin Sanctuar. Pe Muntele Sinai, 

Dumnezeu i-a arătat lui Moise modelul perfect al cortului și i-a 

prezentat funcționarea completă: serviciile, darurile și jertfele pentru 

a comunica cu El. Mai mult, a oferit poporului Său posibilitatea să-L 

consulte și să primească răspunsuri la probleme dificile. El a fost 
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personal prezent în Sanctuar în lumina Șechinei și afară în stâlpii de 

nor și foc care i-a umbrit, le-a luminat tabăra și i-a îndrumat în 

călătoriile lor. A fost un privilegiu cu adevărat minunat ca ei să știe 

că speranța și mântuirea lor erau sigure în El și că El era întotdeauna 

acolo cu ei. 

Despre importanța Sanctuarului Spiritul Profetic scrie: „Serviciul 

solemn de la sanctuar preînchipuia marile adevăruri care urmau să fie 

descoperite de-a lungul generațiilor ce aveau să vină. Norul de tămâie 

ce se înălța o dată cu rugăciunile poporului Israel reprezenta 

neprihănirea Lui, singura care poate face ca rugăciunea păcătosului 

să fie vrednică de primit înaintea lui Dumnezeu; victima însângerată 

de pe altarul jertfelor mărturisea despre un Răscumpărător ce avea să 

vină; iar din Sfânta Sfintelor, semnul vizibil al prezenței lui 

Dumnezeu strălucea cu putere. În felul acesta, prin veacurile de 

întuneric și apostazie, credința a fost păstrată vie în inimile 

oamenilor, până când a sosit timpul pentru venirea lui Mesia cel 

făgăduit.” –Patriarhi și Profeți, p. 367. 

Psalmistul dorea să se afle în curtea Casei Domnului mai mult 

decât în orice alt loc: „Căci mai mult face o zi în curțile Tale decât o 

mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul Casei 

Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății!” Acolo a 

găsit putere și slavă continuu: „Așa Te privesc eu în Locașul Tău cel 

Sfânt, ca să-Ți văd puterea și slava.” Iar el a primit ajutor și sprijin: 

„Să îți trimită ajutor din sanctuar și să te întărească din Sion;” 

„Dumnezeule, tu ești înfricoșător din locurile tale sfinte, Dumnezeul 

lui Israel este Cel ce dă tărie și putere poporului Său.” Binecuvântat 

fie Dumnezeu.” Psalmii 84:10; 63:2; 20:2; 68:35. Timp de secole, așa 

a fost pentru toți credincioșii care au străbătut distanțe lungi să 

meargă la casa lui Dumnezeu. 

Inițial, Sanctuarul consta dintr-un cort detașabil, transportabil. 

Începând de la Muntele Sinai, Leviții au putut dezasambla și apoi 

reasambla casa de închinare în diferitele locații către care Dumnezeu 

și-a îndrumat poporul. După ce s-au stabilit în Canaan, cortul a avut 

o locație mai stabilă; cu toate acestea, chiar și atunci a fost mutat. 

Abia pe vremea lui Solomon "cortul" portabil al Tabernacolului a fost 

transferat în "templul" permanent construit în Ierusalim. 

Cu toate acestea, Israelul nu a apreciat întotdeauna marele 

privilegiu de a avea templul, locul prezenței Creatorului, în mijlocul 
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lor. Au fost momente când a încetat să mai fie locul de atracție și 

binecuvântare pentru oameni. În vremuri de apostazie, a fost chiar 

profanat. Din această cauză și, de asemenea, din cauza stării spirituale 

degenerate a poporului, Domnul a permis ca sacra clădire să fie 

distrusă de armatele babiloniene. După decenii de inactivitate, pe 

vremea lui Ezra, templul a fost reconstruit și serviciile au fost 

restabilite, susținute cu un mare sacrificiu personal în mijlocul unei 

împotriviri dure. Totuși, spiritualitatea profundă lipsea, iar Isus a 

găsit templul profanat și adevăratul său înțeles pierdut din vederea 

oamenilor. Când Și-a dat viața ca Unică Jertfă adevărată pentru 

păcatul lumii, îndeplinind astfel simbolismul profetic al templului și 

serviciilor sale, perdeaua care separa Locul Sfânt de Locul Preasfânt 

a fost ruptă de sus până jos fără intervenția vreunei mâini, încheind 

astfel serviciile templului. 

După înălțarea la cer, Isus și-a început slujirea ca Mare Preot 

conform rânduielii lui Melhisedec, mai întâi, în Locul Sfânt și, apoi, 

în Locul Preasfânt. El trăiește pentru a face mijlocire pentru poporul 

Său, iertându-le păcatele și curățindu-i de orice nelegiuire. Fie ca 

Lecțiunile Școlii de Sabat despre acest subiect fascinant și important 

să fie o inspirație pentru toți cei care le studiază. Dorința scriitorului, 

editorilor și corectorilor este ca poporul lui Dumnezeu să fie 

binecuvântat și atras mai aproape de El. 

 

-Frații și surorile din Conferința Generală 
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Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi pentru  

ADUNAREA MONDIALĂ A CONFERINȚEI GENERALE 

 

Dumnezeu să binecuvânteze darul tău generos dat Împărăției Lui! 
 

1. 

Sabatul din 2 iulie 2022 

ANUNȚAREA MIELULUI LUI DUMNEZEU 
 

"Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și 

sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul." 

Geneza 3:15. 

 

„Profeții lămurite și speciale fuseseră date cu privire la venirea 

Celui făgăduit. Lui Adam i s-a dat asigurarea despre venirea 

Răscumpărătorului. Sentința rostită asupra lui Satana: “Vrăjmășie voi 

pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți 

va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul” (Geneza 3:15) a fost 

pentru primii noștri părinți o făgăduință a răscumpărării, adusă la 

îndeplinire prin Hristos.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 222. 

 

Comunicarea la început  

1. Cum a comunicat Domnul cu omul, la început? Cum era 

această comunicare? Geneza 1:28-30, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Înainte de intrarea păcatului în lume, Adam se bucura de o 

comuniune liberă cu Făcătorul său, dar după ce omul s-a despărțit de 

Dumnezeu prin păcătuire, neamul omenesc a pierdut acest înalt 

privilegiu. Însă, prin Planul de Mântuire, a fost deschisă o cale prin 

care locuitorii pământului să poată avea iarăși legătură cu cerul.” –

Tragedia Veacurilor, p. v, Introducere. 

„Genealogia rasei noastre, așa cum este dată de inspirație, își are 

originea, nu într-o linie de germeni, moluște și patrupede în curs de 

dezvoltare, ci în Marele Creator. Deși a fost format din țărână, Adam 

a fost 'fiul lui Dumnezeu'.... 
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"Natura lui era în armonie cu voia lui Dumnezeu. Mintea lui era 

capabilă să înțeleagă lucrurile divine. Sentimentele lui erau curate; 

poftele și pasiunile lui erau sub controlul rațiunii. El a fost sfânt și 

fericit în purtarea chipului lui Dumnezeu și în ascultare perfectă față 

de voința Sa.” –Conflict and Courage, p. 11.  

 

2. Ce a asigurat Dumnezeu pentru bunăstarea fizică a omului, și 

ce i s-a interzis să mănânce? Ce mijloc de comunicare a folosit 

Domnul după intrarea păcatului? Geneza 2:15-17; Numeri 12:6-8, 

prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„În nevinovăția sa, Adam se bucurase de comuniunea deschisă cu 

Făcătorul său; dar păcatul a adus despărțirea între Dumnezeu și om 

și numai jertfa ispășitoare a lui Hristos, numai ea putea face punte 

peste abis, făcând posibilă comunicarea binecuvântării sau a 

mântuirii, din ceruri, pe pământ. Omul era încă lipsit de o legătură 

directă cu Creatorul său, dar Dumnezeu avea să comunice cu El prin 

Hristos și prin îngeri….” –Patriarhi și Profeți, p. 67. 

 

Rezultatele păcatului 

3. Cine a luat inițiativa după ce omul a căzut în păcat? Ce 

gânduri ciudate au afectat comunicarea directă dintre el și 

Dumnezeu? Geneza 3:8-11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Dar Marele Dătător al Legii era gata să facă cunoscut lui Adam 

și Evei consecințele păcatului lor. Prezența divină se manifestă în 

grădină. În nevinovăția și sfințenia lor, ei salutau cu bucurie 

apropierea Creatorului lor; dar acum ei au fugit plini de groază, 

căutând să se ascundă în cele mai retrase colțuri ale grădinii.” –

Patriarhi și Profeți, p. 57. 

„În timp ce el [Adam] era angajat în lucrul său, niciodată nu s-a 

gândit să se ascundă de Dumnezeu, ci răspundea imediat ce auzea 

pașii Lui în grădină și se grăbea să se întâlnească cu Făcătorul său. 

Ce părtășie prețioasă a avut cu Dumnezeu! Dar după ce a păcătuit, s-

a temut de fiecare sunet care putea fi pasul lui Dumnezeu. El nu dorea 
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să-l vadă pe Dumnezeu și, când L-a auzit venind, nu s-a grăbit să-L 

întâlnească, ci s-a ascuns.” –Review and Herald, 26 ianuarie 1897  

 

4. Care au fost alte rezultate inevitabile ale căderii omului în 

păcat? De ce Adam și Eva nu mai puteau rămâne în locul care 

era căminul lor înainte de a păcătui? Geneza 3:17-19,23,24; 4:7. 

 

„Trebuia să existe cooperare între om și Dumnezeu. Dar acest plan 

a fost afectat într-o mare măsură de căderea lui Adam. Satana l-a dus 

la păcat și Domnul nu a mai comunicat cu el după ce a păcătuit așa 

cum o făcea când era fără păcat.... 

„Fără ispășirea Fiului lui Dumnezeu nu ar fi existat nici o 

comunicare a binecuvântării sau mântuirii dinspre Dumnezeu spre 

om. Dumnezeu era gelos pentru onoarea legii Sale. Călcarea acestei 

legi a pricinuit o teribilă despărțire între Dumnezeu și om. „Lui 

Adam, în nevinovăția sa, i s-a acordat o comuniune directă, liberă și 

fericită cu Creatorul său. Dar după păcatul lui, Dumnezeu avea să 

comunice cu omul numai prin intermediul lui Hristos și a îngerilor.” 

–Conflict și Curaj, p. 20. 

„Adam și Eva, prin neascultarea de Dumnezeu, au pierdut Edenul, 

iar datorită păcatului, pământul întreg a ajuns sub blestem.” Pildele 

Domnului Hristos, p. 289.  

 

5. De-a lungul timpului, până la ce nivel spiritual au căzut ființele 

umane? Ce efect are păcatul asupra relației dintre Dumnezeu și 

om? Geneza 6:3; Isaia 59:1,2; Ieremia 5:25. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Nu pentru că nu vrea să ierte Își întoarce El privirea de la cel 

nelegiuit; ci pentru că păcătosul refuză să folosească măsurile 

îmbelșugate ale harului, Dumnezeu nu-l poate elibera de păcat. “Nu, 

mâna Domnului nu era prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui 

prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire 

între voi și Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Fața lui 

și-L împiedică să vă asculte!” Isaia 59:1,2.” –Profeți și Regi, p. 323. 
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Promisiunea eliberării și a victoriei  

6. În marea Sa milă, ce a promis Domnul omului, în ciuda 

neascultării și slăbiciunii lui morale? Ce plan a oferit eliberarea 

de puterea răului? Geneza 3:15; Evrei 2:14,15; Efeseni 2:16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

  „Când Adam și Eva au fost puși în grădina Edenului, erau 

nevinovați și fără păcat, în perfectă armonie cu Dumnezeu. Ura nu 

exista în mod natural în inimile lor. Dar când au păcătuit, natura lor 

nu a mai fost fără păcat. Ei s-au făcut răi, căci s-au așezat de partea 

vrăjmașului căzut, făcând chiar lucrurile pe care Dumnezeu le-a 

specificat că nu ar trebui să le facă. Dacă nu ar fi existat nicio 

interferență din partea lui Dumnezeu, oamenii căzuți ar fi format o 

alianță fermă cu Satana împotriva cerului. Dar când s-au spus 

cuvintele: 'Voi pune dușmănie între tine și femeie, și între sămânța ta 

și sămânța ei; aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul', 

Satana știa că, deși a reușit să facă pe oameni să păcătuiască, deși i-a 

determinat să creadă minciuna lui și să se îndoiască de Dumnezeu, 

deși a reușit să depraveze natura umană, s-a făcut un aranjament prin 

care ființele care au căzut vor fi așezate pe un teren avantajos, iar 

natura lor va fi reînnoită în evlavie. El a văzut că acțiunile sale de a-i 

ispiti se vor întoarce asupra sa și el nu va putea fi învingător.” –Christ 

Triumphant, p. 28. 

 

Sângele vărsat al Mielului lui Dumnezeu  

7. Ce înseamnă "îi vei zdrobi călcâiul"? Cine va înfrunta într-o 

zi forțele răului și va fi rănit? De ce a fost necesară această jertfă 

enormă, esențială în planul lui Dumnezeu de a-l salva pe om? 

1 Petru 1:19,20; Apocalipsa 13:8, ultima parte; Evrei 9:22. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

  „Domnul Isus este Jertfa noastră de ispășire. Noi nu putem să 

aducem nicio jertfă de ispășire pentru noi înșine, dar putem să primim 

prin credință, jertfa care a fost adusă. „Hristos, de asemenea, a suferit 

o dată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne 

aducă la Dumnezeu” 1 Petru 3:18. „Căci știți că nu cu lucruri 

pieritoare… ați fost răscumpărați…, ci cu sângele scump al lui 
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Hristos, Mielul fără cusur și fără prihană” 1 Petru 1:18,19. Prin jertfa 

infinită și prin suferința Sa de nedescris, Răscumpărătorul a pus 

mântuirea la îndemâna noastră. El nu a fost recunoscut și onorat în 

lumea aceasta, pentru ca, prin umilința și mila Sa minunată, să-l poată 

înălța pe om, așa încât să primească bucuriile nepieritoare și cinstea 

veșnică în curțile cerești. În timpul celor treizeci de ani de viață pe 

pământ, inima Sa a fost frântă de o durere de neconceput. Drumul de 

la staul și până la Golgota a fost umbrit de întristare și necaz. El a fost 

un om al durerii și obișnuit cu suferința, îndurând un asemenea chin 

sufletesc, încât nicio limbă omenească nu poate să îl descrie.” –Solii 

alese, vol. 1, pp. 321, 322. 

 

Cel Nevinovat a purtat pedeapsa 

„El a putut să spună cu adevărat: „Vedeți dacă este vreo durere ca 

durerea mea” Plângerile lui Ieremia 1:12. El a simțit o ură deplină 

față de păcat, și totuși a adunat asupra sufletului Său păcatele întregii 

lumi. Deși a fost fără vină, El a suportat pedeapsa în locul celor 

vinovați. Deși n-a avut păcat, El S-a oferit ca înlocuitor al celor 

păcătoși. Vina tuturor păcatelor a apăsat greu asupra sufletului divin 

al Răscumpărătorului lumii. Pedeapsa pentru gândurile rele, 

cuvintele rele și faptele rele ale fiecărui fiu și ale fiecărei fiice a lui 

Adam a trebuit să fie plătită de El, deoarece El era înlocuitorul 

omului. Deși vina păcatului nu Îi aparținea, sufletul Său a fost sfâșiat 

și zdrobit de nelegiuirile oamenilor, iar Acela care nu a cunoscut 

păcatul S-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să putem fi făcuți 

neprihănirea lui Dumnezeu în El.” –Solii alese, vol. 1, pp. 321, 322. 

 

* * * 
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2. 

Sabatul din 9 iulie 2022 

SÂNGELE MIELULUI 
 

“Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de 

sus al caselor unde îl vor mânca.” Exodul 12:7. 
 

„Israeliților li s-a cerut să stropească ușorii casei cu sângele unui 

miel sacrificat, ca să scape de nimicire atunci când îngerul morții va 

trece prin țară. Dar dacă, în loc să facă acest simplu act de credință și 

ascultare, ar fi baricadat ușa și ar fi luat toate măsurile de precauție 

ca să-l țină afară pe îngerul morții, eforturile lor ar fi fost în zadar.... 

Când sângele a fost văzut pe stâlpul ușii, a fost suficient.” –Fii și fiice 

ale lui Dumnezeu, p. 227. 
 

Alegerea unui miel 

1. Ce instrucțiuni a dat Domnul lui Moise și prin el poporului, 

când a sosit sfârșitul sclaviei evreilor și ziua eliberării? Exodul 

12:3,4. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  „Domnul a dat îndrumări copiilor lui Israel cu privire la plecarea 

lor din Egipt și, în mod deosebit, cu privire la ocrotirea lor de 

pedeapsa care avea să vină. Fiecare familie, singură sau împreună cu 

altele, trebuia să “junghie” un miel sau un ied “fără cusur” și, cu un 

mănunchi de isop, să stropească sângele lui pe “pragul de sus și cei 

doi stâlpi ai ușii” casei, pentru ca îngerul nimicitor, venind la miezul 

nopții, să nu intre în acea locuință. Ei trebuia să mănânce carnea 

“friptă la foc” cu “azimi și verdețuri amare”, noaptea, după cum 

spusese Moise: “Să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și 

toiagul în mână; și să-l mâncați în grabă, căci sunt Paștele 

Domnului”.” –Patriarhi și Profeți, p. 274.  
 

2. Ce animal trebuiau să aleagă? Ce trebuiau să facă cu creatura 

nevinovată? De ce trebuiau să-l omoare chiar în momentul 

eliberării lor? Exodul 12:5,6,21; 1 Petru 1:18,19. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 



pentru Semestrul II, 2022 [13] 

„Ținerea Paștelor a început o dată cu nașterea națiunii iudaice. În 

ultima noapte a sclaviei lor din Egipt, când nu se întrezărea nici un 

semn al eliberării, Dumnezeu le-a poruncit să se pregătească pentru 

o imediată eliberare. El îl avertizase pe Faraon cu privire la cea din 

urmă judecată asupra egiptenilor și le dăduse directive evreilor să-și 

adune familiile în locuințele lor. După ce au stropit ușorii casei cu 

sângele mielului junghiat, trebuiau să mănânce mielul fript, cu pâine 

nedospită și cu ierburi amare.” –Hristos Lumina Lumii. pag. 76, 77. 

 

Sângele era un semn  

3. Unde trebuiau să pună sângele mielului jertfit? Cu ce scop? 

Exodul 12:7,13,22, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

  „Paștele trebuia să fie atât un act comemorativ, cât și un act 

preînchipuitor, care să arate nu numai înapoi, la eliberarea din Egipt, 

ci și înainte, la marea eliberare pe care Isus Hristos avea s-o aducă la 

îndeplinire în eliberarea poporului Său din sclavia păcatului. Mielul 

de jertfă Îl reprezintă pe “Mielul lui Dumnezeu”, în care este unica 

noastră nădejde de mântuire. Apostolul spune: “Căci Hristos, Paștele 

nostru, a fost jertfit”. 1 Corinteni 5:7. Nu a fost de ajuns ca mielul 

pascal să fie junghiat; ci sângele lui trebuia să fie stropit pe stâlpii 

ușii; tot astfel este nevoie ca meritele sângelui lui Hristos să fie 

aplicate sufletului. Noi trebuie să credem nu numai că El a murit 

pentru lume, ci că a murit pentru fiecare dintre noi, în mod individual. 

Noi trebuie să ne însușim meritele jertfei ispășitoare.” –Patriarhi și 

Profeți, p. 277. 

 

Mielul era un simbol  

4. Pe cine reprezenta mielul de Paște al cărui sânge l-au stropit 

israeliții pe ușorii ușilor lor? Ioan 1:29. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

  „Iudeii se pregăteau să serbeze Paștele la Ierusalim, în amintirea 

nopții în care a fost eliberat Israel, când îngerul nimicitor a lovit 

casele Egiptului. În mielul pascal, Dumnezeu voia ca ei să-L vadă pe 

Mielul lui Dumnezeu și, prin acest simbol, să-L primească pe Acela 
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care Se dăruia pentru viața lumii. Dar iudeii ajunseseră să dea 

simbolului toată importanța, în timp ce însemnătatea lui o treceau cu 

vederea. Ei nu puteau să deosebească trupul Domnului. Adevărul 

simbolizat prin serviciul pascal era prezentat acum în cuvintele lui 

Hristos. Dar era încă neînțeles.” –Hristos Lumina Lumii, pag. 388, 

389.  

 

5. Ce pregătiri trebuiau să facă înainte de a mânca mielul de 

Paște? Ce reprezintă toate aceste lucruri? Exodul 12:8-11; Ioan 

6:51,54-56. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

  „Nimeni de pe pământ nu poate să dea ceea ce va potoli foamea și 

setea sufletului. Dar Isus zice: “Iată, Eu stau la ușă și bat; dacă aude 

cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el 

cu Mine.” “Eu sunt Pâinea vieții. Cine vine la Mine, nu va flămânzi 

niciodată, și cine crede în Mine nu va înseta niciodată.” Apocalipsa 

3:20; Ioan 6:35. 

„După cum avem nevoie de hrană, pentru susținerea puterii 

noastre corporale, tot așa avem nevoie de Hristos, pâinea din ceruri, 

pentru a ne susține viața spirituală și a ne da putere să facem faptele 

lui Dumnezeu. După cum corpul primește continuu mâncarea care 

susține viața și vigoarea, tot așa și sufletul trebuie să comunice 

continuu cu Hristos, supunându-se Lui și depinzând în totul de El.” –

Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 18, 19. 

 

Un moment decisiv  

6. În noaptea aceea, ce urma să se întâmple cu egiptenii care nu 

credeau în Dumnezeu și care nu erau sub harul răscumpărător 

al Domnului? Exodul 12:12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„În timp ce judecățile lui Dumnezeu cădeau asupra țării Egiptului, 

Domnul a poruncit israeliților nu numai să-și țină copiii în casă, dar 

să își aducă și vitele de la pășune....  

„Așa cum israeliții și-au ținut copiii înlăuntrul caselor lor când 

judecățile lui Dumnezeu erau în țara Egiptului, tot astfel, în acest timp 
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de pericol serios, noi trebuie să ne ținem copiii separați și deosebiți 

de lume. Trebuie să-i învățăm că poruncile lui Dumnezeu înseamnă 

mult mai mult decât ne dăm noi seama. Aceia care le păzesc nu vor 

imita practicile călcătorilor legii lui Dumnezeu.” - Îndrumarea 

copilului, p. 304. 

 

7. Ce semn a fost pus pe toți ușorii ușilor israeliților credincioși? 

Ce însemnătate avea aceasta pentru fiecare dintre ei? Ce asigura 

protecția și viața poporului credincios al lui Dumnezeu? Exodul 

12:13,22, ultima parte, 23; Evrei 11:28; Apocalipsa 9:4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

  „Ar trebui să ne însușim această lecție. Îngerul distrugător va 

trebui să treacă din nou prin țară. Trebuie să fie pus un semn asupra 

poporului lui Dumnezeu, iar acel semn este păzirea Sabatului Său cel 

sfânt. Nu trebuie să ne urmăm propria voință și judecată și să ne 

amăgim că Dumnezeu va accepta condițiile noastre.... Ceea ce pare 

neimportant pentru tine poate avea cea mai mare consecință în 

planurile speciale ale lui Dumnezeu pentru păstrarea vieții tale sau 

mântuirea sufletului tău. Dumnezeu ne pune credința la încercare 

dându-ne o lucrare de făcut în legătură cu mijlocirea Lui în dreptul 

nostru. Promisiunea Lui va fi îndeplinită cu cei care respectă 

condițiile.” –In Heavenly Places, p. 150. 

 

Meritele sângelui Său 

„Hristos a făcut ispășire de păcat și a purtat toată rușinea, ocara și 

pedeapsa omului; și totuși, în timp ce purta păcatul, El a adus 

neprihănirea veșnică, astfel încât credinciosul este fără pată înaintea 

lui Dumnezeu.... Prin meritele sângelui Său, tu poți învinge orice 

dușman spiritual și remedia orice defect de caracter.” –Fii și fiice ale 

lui Dumnezeu, p. 227. 

 

* * * 
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3. 

Sabatul din 16 iulie 2022 

SÂNGELE LEGĂMÂNTULUI 
 

„Moise a luat sângele și a stropit poporul, zicând: „Iată sângele 

legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor 

acestor cuvinte.” ” Exodul 24:8. 

 

„Ascultarea de Legea lui Dumnezeu i-ar fi dus la o uimitoare 

prosperitate în comparație cu națiunile pământului. El, care putea să 

le dea înțelepciune și iscusință în toate lucrările dificile, putea fi, în 

continuare, Învățătorul lor și putea să-i înnobileze, să-i înalțe prin 

ascultarea de Legea Sa. Dacă rămâneau ascultători, ei ar fi fost 

ocrotiți de bolile ce bântuiau în celelalte națiuni și ar fi fost 

binecuvântați cu o deosebită vigoare intelectuală. Slava lui 

Dumnezeu, maiestatea și puterea Sa trebuia să fie descoperită în toată 

deplinătatea Sa. Ei trebuiau să fie o împărăție de preoți și 

conducători." Dumnezeu le-a dat tot ceea ce le era necesar pentru a 

ajunge națiunea cea mai mare de pe pământ.” –Pildele Domnului 

Hristos, p. 288.  

 

1. Unde găsim pentru prima dată cuvântul "sanctuar" în Sfânta 

Scriptură? Exodul 15:13,17. (*Notă: În ebraică: locașul sfințeniei = 

Sanctuar.) 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

Prețios ca o comoară  

2. Ce legătură profundă și strânsă a dorit Domnul să aibă cu 

poporul Său în orice moment? Care a fost marea Lui dorință față 

de ei? Geneza 17:7; Exodul 19:5,6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Dumnezeu dorea să facă din poporul Său, Israel, o pricină de 

slavă și de laudă. Lor le-a fost dată plinătatea binecuvântărilor 

spirituale. Dumnezeu n-a reținut de la ei nimic care să-i ajute la 

formarea caracterului, care să-i facă reprezentanți ai Săi.” –Pildele 

Domnului Hristos, p. 288. 
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„Se pregătiră pentru ratificarea legământului, după îndrumările lui 

Dumnezeu... Aici poporul a primit condițiile legământului. Ei au 

făcut un legământ solemn cu Dumnezeu, preînchipuind legământul 

făcut între Dumnezeu și fiecare om care crede în Isus Hristos. 

Condițiile au fost clar puse înaintea poporului. Ei n-au fost lăsați să 

le înțeleagă greșit. Când li s-a cerut să hotărască dacă ar fi de acord 

cu toate condițiile puse, ei au consimțit în mod unanim să ducă la 

îndeplinire fiecare îndatorire. Ei consimțiseră deja să asculte de 

poruncile lui Dumnezeu. Principiile Legii au fost acum specificate, 

ca ei să știe ce cuprinde legământul de a asculta de Lege, și ei au 

acceptat condițiile clare ale Legii. 

„Dacă israeliții ar fi ascultat de cerințele lui Dumnezeu, ei ar fi 

fost creștini practicanți. Ei ar fi fost fericiți; căci ar fi păzit căile lui 

Dumnezeu și nu ar fi urmat înclinațiile inimii lor naturale. Moise ... 

a scris toate cuvintele Domnului într-o carte, ca să poată fi studiate 

mai târziu. El le-a scris pe munte, așa cum le-a dictat Hristos Însuși.” 

–(Manuscript 126, 1901) Seventh-day Adventist Bible Commentary, 

vol. 1, p. 1107. 

 

3. Ce a dat Domnul poporului său prin Moise, după ce a pus capăt 

sclaviei și i-a eliberat? Ce instrucțiuni le-a dat Moise? Exodul 

24:3-5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Mințile oamenilor din popor, orbite și degradate în urma robiei, 

nu au fost pregătite să aprecieze pe deplin principiile 

atotcuprinzătoare ale Celor Zece Precepte. Pentru ca obligațiile 

Decalogului să poată fi pe deplin înțelese și înfăptuite, au mai fost 

date și alte precepte, care ilustrau și aplicau preceptele cuprinse în 

Cele Zece Porunci. Spre deosebire de Decalog, aceste rânduieli i-au 

fost date lui Moise, care avea să le transmită poporului.” –Principiile 

fundamentale ale educației creștine p. 506. 

„Izraeliții au spus cuvinte curajoase, făgăduind ascultare de 

Domnul după auzirea citirii legământului Lui înaintea lor. Ei au spus: 

„Vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul”. Apoi poporul a fost 

pus deoparte și sigilat pentru Dumnezeu. S-a adus o jertfă Domnului. 

O parte din sângele jertfei a fost stropit pe altar. Aceasta înseamnă că 
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poporul s-a consacrat – trup, cuget și suflet – lui Dumnezeu. O parte 

din sânge a fost stropit asupra poporului. Aceasta însemna că prin 

stropirea sângelui lui Hristos, Dumnezeu i-a primit îndurător, ca o 

comoară deosebită a Lui. În felul acesta au intrat izraeliții într-un 

legământ solemn cu Dumnezeu.” –(Manuscript 126, 1901) Seventh-

day Adventist Bible Commentary, vol. 1, p. 1107. 

 

Sângele Legământului  

4. Ce a făcut Moise cu cealaltă jumătate rămasă din sânge după 

ce jertfele arderilor de tot și jertfelor de mulțumire au fost 

finalizate? Exodul 24:6,7. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu poporul Său la Sinai 

trebuie să fie refugiul și apărarea noastră.... Acest legământ are tot 

atâta putere astăzi ca atunci când Domnul l-a încheiat cu vechiul 

Israel.... 

„Acesta este promisiunea pe care poporul lui Dumnezeu trebuie 

să o facă în aceste zile din urmă. Acceptarea lor de către Dumnezeu 

depinde de o împlinire cu credincioșie a condițiilor înțelegerii 

încheiate cu El. Dumnezeu îi include în legământul Său pe toți aceia 

care Îl ascultă. Tuturor celor care vor face dreptate și judecată, 

păzindu-și mâna de la orice rău, făgăduința este: 'le voi da în Casa 

Mea și înăuntrul zidurilor Mele un loc și un nume mai bune decât fii 

și fiice; le voi da un nume veșnic, care nu se va stinge.’ Isaia 56:5.” 

–Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 142.  

 

5. Pe lângă consimțământul poporului, ce a inclus ratificarea 

Legământului? Ce însemna vărsarea de sânge? Exodul 24:8; 

Evrei 9:18-21. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Tatăl Își revarsă dragostea asupra poporului Său ales, care 

trăiește în mijlocul oamenilor. Aceștia sunt oamenii pe care Hristos 

i-a răscumpărat cu prețul propriului Său sânge; și, deoarece răspund 

atracției lui Hristos, prin mila suverană a lui Dumnezeu, ei sunt aleși 

să fie mântuiți ca și copiii Săi ascultători. Asupra lor se manifestă 
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harul fără plată al lui Dumnezeu, iubirea cu care El i-a iubit. Oricine 

se va smeri asemenea unui copilaș, care va primi și va respecta 

Cuvântul lui Dumnezeu cu simplitatea unui copil va fi printre aleșii 

lui Dumnezeu. 

„Pentru a ne însuși harul lui Dumnezeu, trebuie să facem ce ține 

de noi. Domnul nu Se oferă să exercite în locul nostru nici voința, 

nici înfăptuirea. Harul Său ne este dat să lucreze în noi voința și 

înfăptuirea, însă niciodată ca înlocuitor al propriilor noastre 

strădanii.” –Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 142. 

„În acest fel, printr-unul dintre cele mai solemne servicii, copiii 

lui Israel au fost puși deoparte ca popor deosebit. Stropirea sângelui 

reprezintă sângele vărsat de Domnul Isus, prin care ființele omenești 

sunt curățite de păcat.” –Principiile fundamentale ale educației 

creștine, p. 507. 

 

Părtășia de după jertfă  

6. Ce slavă li s-a arătat lui Moise, Aaron, Nadab, Abihu și celor 

șaptezeci de bătrâni ai lui Israel? Cu ce s-a încheiat această 

experiență minunată? Exodul 24:9-11, ultima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Când au primit multă lumină, când, asemenea părinților lui Israel, 

s-au urcat pe munte, oamenii au avut privilegiul de a avea comuniune 

cu Dumnezeu și au locuit în lumina slavei Sale. Ei nu trebuiau să se 

mângâie cu gândul că după aceea pot păcătui fără să fie pedepsiți și 

că, întrucât au fost astfel onorați, Dumnezeu nu va fi atât de strict, 

încât să pedepsească nelegiuirea lor. Aceasta este o înșelăciune fatală. 

Lumina cea mare și marile privilegii acordate cer să se aducă roade 

ale virtuții și sfințeniei pe măsura luminii primite. Dumnezeu nu 

poate primi nimic mai puțin. Marile binecuvântări și privilegii n-ar 

trebui niciodată să-l adoarmă pe vreun om, să-l facă să se simtă în 

siguranță sau să fie nepăsător. Ele n-ar trebui niciodată să dea 

libertatea de a păcătui sau de a-i face pe cei care le primesc să creadă 

că Dumnezeu nu va fi strict cu ei. Toate avantajele pe care le dă 

Dumnezeu sunt mijloace ale Sale, ca să pună foc în spirit, zel în 

eforturi și putere în aducerea la îndeplinire a sfintei Sale voi.” –

Patriarhi și profeți, pag. 359, 360.  
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7. În mod similar, ce este necesar pentru a pecetlui Noul 

Legământ? În acest caz, al cui sânge vărsat a făcut posibil 

legământul? Matei 26:26-29; 1 Corinteni 10:16; 1 Petru 1:2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Legământul acesta urma să fie validat prin însuși sângele lui 

Hristos, preluând locul jertfelor din vechime, care aveau rolul de a 

păstra mereu jertfa Sa în atenția celor din poporul Său ales. Domnul 

Hristos a rânduit ca această Cină Sfântă să fie comemorată adesea, cu 

scopul de a ne aminti de sacrificiul Său pe care l-a făcut prin faptul 

că și-a dat viața pentru iertarea păcatelor tuturor acelora care vor 

crede în El și Îl vor primi.” –Review and Herald, 22 iunie 1897; 

Evanghelizare, p. 276. 

 

Un legământ cu Dumnezeu 

„Un legământ este un acord prin care părțile se leagă pe sine și 

reciproc la împlinirea anumitor condiții. În felul acesta, instrumentul 

omenesc intră în înțelegere cu Dumnezeu de a împlini condițiile 

specificate în Cuvântul Său. Purtarea lui arată dacă el respectă sau nu 

condițiile.  

„Omul câștigă totul prin ascultarea de Dumnezeu care ține 

legământul. Atributele lui Dumnezeu sunt atribuite omului, făcându-

l în stare să exercite mila și compătimirea. Legământul lui Dumnezeu 

ne asigură cu privire la caracterul Lui neschimbător. Atunci de ce cei 

care pretind a crede în Dumnezeu, sunt atât de schimbători, 

nestatornici, nevrednici de încredere? Pentru ce nu servesc ei din 

inimă, ca având obligația de a plăcea lui Dumnezeu și a-L proslăvi?” 

–(Manuscript 148, 1897) Seventh-day Adventist Bible Commentary, 

vol. 7, p. 932. 

 

* * * 
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4. 

Sabatul din 23 iulie 2022 

„SĂ-MI FACĂ UN SANCTUAR” 
 

„Să-Mi facă un Sanctuar; și Eu voi locui (astfel) în mijlocul lor.” 

BVA Exodul 25:8. 
 

„Poporul însă era leneș în privința învățării lecției. După cum 

fuseseră obișnuiți în Egipt cu reprezentările materiale ale 

Dumnezeirii, și acestea de cea mai degradantă speță, le era greu să 

conceapă existența sau caracterul Celui Nevăzut. Fiindu-I milă de 

slăbiciunea lor, Dumnezeu le-a dat un simbol al prezenței Sale. “Să-

Mi facă un locaș sfânt”, a spus Domnul; “și Eu voi locui în mijlocul 

lor.” Exodul 25:8.” –Educație, p. 35. 
 

Venind la Dumnezeu pentru sfat  

1. Ce posibilitate exista dacă cineva dorea să cunoască voia 

Domnului înainte de construirea sanctuarului? Cu ce respect l-a 

urmat poporul pe Moise la tabernacol? Exodul 33:7-11. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Tabernacolul menționat aici era un cort temporar amenajat pentru 

închinarea la Dumnezeu. Tabernacolul, modelul pe care Dumnezeu i 

la dat lui Moise, nu fusese încă construit. 

„Toți cei ce s-au pocăit sincer de păcatele lor, s-au rugat lui 

Dumnezeu mărturisindu-și păcatele cu mare smerenie. Apoi Moise a 

intrat în cort. Poporul privea cu cel mai profund interes să vadă dacă 

Dumnezeu va accepta mijlocirea sa în favoarea lor; dacă ar fi binevoit 

să se întâlnească cu Moise, atunci puteau spera că nu vor fi complet 

consumați. Când stâlpul de nor a coborât și a stat la ușa cortului, 

atunci tot poporul a plâns de bucurie, s-a ridicat și s-a închinat, fiecare 

om la ușa cortului său. Ei s-au închinat cu fața la pământ în umilință. 

În timp ce stâlpul de nor, semnul prezenței lui Dumnezeu, a continuat 

să se odihnească la ușa cortului, ei știau că Moise pledează în 

favoarea lor înaintea lui Dumnezeu. 'Domnul vorbea cu Moise față în 

față, cum vorbește un om cu prietenul lui.’” –Signs of the Times, 

June 3, 1880. 
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Locuind printre oameni  

2. Ce dorință și-a exprimat Domnul, în mod repetat, referindu-se 

la relația Sa cu poporul Său? Exodul 29:45; 1 Împărați 6:13; 

1 Corinteni 3:16,17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Prin Hristos avea să fie împlinit scopul pentru care tabernacolul 

era un simbol — acea clădire glorioasă, cu pereții săi de aur 

strălucitor, care aruncau curcubee de culoare, cu perdele brodate cu 

heruvimi, cu aroma tămâii perpetuu aprinse, care ajungea în fiecare 

ungher, cu preoții înveșmântați într-un alb fără pată, iar în taina 

adâncă din locașul cel mai ascuns, deasupra tronului îndurării, între 

chipurile îngerilor plecați, care se închinau, slava Celui Preasfânt. În 

toate acestea, Dumnezeu dorea ca poporul Său să citească țelul pe 

care-l avea în vedere pentru sufletul omenesc. Mult timp după 

aceasta, apostolul Pavel aducea înaintea noastră același scop, vorbind 

prin Duhul Sfânt: “Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu și 

că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva 

Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci 

Templul lui Dumnezeu este sfânt: și așa sunteți voi.” 1 Corinteni 

3:16, 17.” –Educație, p. 36.  

 

3. Ce însărcinare a dat Dumnezeu poporului Său pentru a stabili 

această relație? Cât de important a fost faptul că această practică 

a venit de la Domnul? Exodul 25:8; 2 Corinteni 6:16, ultima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„La întrebarea: “Ce este sanctuarul?”, s-a răspuns lămurit în 

Scripturi. Termenul “sanctuar”, așa cum este întrebuințat în Biblie, 

se referă mai întâi la cortul construit de Moise, ca o preînchipuire a 

lucrurilor cerești; iar în al doilea rând, la “adevăratul cort” din ceruri, 

către care arăta sanctuarul pământesc. –Tragedia Veacurilor, p. 417. 

„Cortul și templul lui Dumnezeu de pe pământ au fost construite 

după originalul din cer. În jurul Sanctuarului și a serviciilor sale 

solemne s-au adunat în mod mistic adevăruri grandioase care urmau 

să fie aprofundate de-a lungul generațiilor următoare.... Manifestările 

Împăratului invizibil erau mărețe și nespus de sublime. Un sceptru a 
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fost purtat, dar care nu a fost ținut de nicio mână omenească.” –

Credința prin care trăiesc, p. 194. 

 

Prezența Sa personală  

4. În afară de Sanctuarul din pustie, cum a locuit Domnul între 

oameni? Ioan 1:14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Dumnezeu i-a poruncit lui Moise pentru Israel: “Să-Mi facă un 

locaș sfânt și Eu voi locui în mijlocul lor” (Exod 25:8) și El a locuit 

în sanctuar, în mijlocul poporului Său. Prin toată rătăcirea lor 

obositoare din deșert, simbolul prezenței Sale era cu ei. Deci Hristos 

și-a așezat cortul în mijlocul taberei noastre omenești. El și-a așezat 

cortul lângă corturile oamenilor, ca să locuiască printre noi și să ne 

obișnuiască cu caracterul și viața Lui dumnezeiască. „Și Cuvântul S-

a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am 

privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din 

Tatăl.” Ioan 1:14.” –Hristos Lumina Lumii, pp. 23, 24. 

 

5. Cum au știut artizanii să creeze planul și obiectele cortului? Ce 

înseamnă un model? Exodul 25:9,40; 39:42. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Pentru construirea sanctuarului ca locuință a lui Dumnezeu, lui 

Moise i s-au dat instrucțiuni să facă toate lucrurile după modelul 

lucrurilor din ceruri. Dumnezeu l-a chemat pe munte și i-a descoperit 

lucrurile cerești, iar tabernacolul, cu tot ceea ce ținea de el, a fost 

lucrat după chipul celor văzute acolo. 

„Așadar lui Israel, în mijlocul căruia a dorit să locuiască, i-a 

dezvăluit gloriosul Său caracter desăvârșit. Modelul le-a fost arătat 

pe munte când Legea a fost dată de pe Sinai, când Dumnezeu a trecut 

pe dinaintea lui Moise și a rostit: “Domnul Dumnezeu este un 

Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de 

bunătate și credincioșie”. Exodul 34:6.” –Educație, p. 35. 

„Apoi, cortul construit de Moise a fost făcut după un model. 

Domnul îl instruise astfel: “Să faceți cortul și toate vasele lui după 

chipul pe care ți-l voi arăta”. Și din nou i-a fost dată însărcinarea: 
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“Vezi să faci după chipul, care ți s-a arătat pe munte”. Exodul 

25:9,40. Iar Pavel spune că primul tabernacol “era o asemănare 

pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe”, că locașurile 

lui sfinte erau “chipurile lucrurilor care sunt în ceruri”; că preoții care 

aduceau daruri după lege slujeau după “chipul și umbra lucrurilor 

cerești” și că “Hristos n-a intrat într-un locaș făcut de mână 

omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat 

chiar în cer ca să Se înfățișeze acum, pentru noi, înaintea lui 

Dumnezeu”. Evrei 9:9,23; 8:5; 9:24.” –Tragedia veacurilor, p. 413. 

 

Cele trei secțiuni  

6. Ce înconjura cortul pe toate părțile și ce scop avea? Exodul 

27:9; 40:33. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Cortul cel sfânt era așezat într-un loc liber, numit curte, care era 

împrejmuit cu pânză de in răsucit, prinsă de stâlpi de aramă. Intrarea 

în curtea aceasta era prin partea de la răsărit. Ea era închisă cu 

covoare dintr-un material prețios și lucrate frumos, deși erau 

inferioare celor din sanctuar. Pânzele împrejmuitoare ale curții, fiind 

numai pe jumătate înalte față de pereții tabernacolului, clădirea putea 

să fie bine văzută de poporul ce era afară.” –Patriarhi și Profeți, p. 

347.  

 

7. Cum se numeau cele două despărțituri sau apartamente ale 

sanctuarului pământesc? Exodul 26:33; Evrei 9:2,3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Clădirea era împărțită în două încăperi, printr-o perdea bogată și 

frumos lucrată, prinsă de stâlpi îmbrăcați în aur; iar o perdea 

asemănătoare închidea intrarea în prima încăpere. Acestea, ca și 

covorul acoperitor dinăuntru, care forma tavanul, erau din culorile 

cele mai strălucitoare, albastru, purpuriu și cărămiziu, aranjate 

frumos, iar în țesătură erau cusuți cu fire de aur și de argint heruvimi, 

reprezentând oastea îngerească ce este în legătură strânsă cu lucrarea 

din Sanctuarul ceresc; ei sunt duhuri slujitoare ce slujesc poporului 

lui Dumnezeu de pe pământ.” –Patriarhi și Profeți, p. 347. 
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„Mi-a fost arătat un sanctuar de pe pământ care avea două 

despărțituri. Semăna cu cel din cer și mi s-a spus că era o reprezentare 

a celui ceresc. Mobilierul din prima încăpere a sanctuarului 

pământesc era asemenea celui din prima despărțitură a celui ceresc.” 

–Experiențe și Viziuni, PP. 252, 253. 

 

Altă lecție 

„Ei însă nu aveau în ei înșiși nici o putere pentru a atinge acest 

ideal. Descoperirea de la Sinai nu putea să-i conștientizeze decât în 

ce privea starea lor de nevoie și neajutorare. O altă lecție, 

tabernacolul, urma să-i învețe, prin serviciul jertfei, lecția iertării 

păcatului și a puterii de a fi ascultători, prin Mântuitorul.” –Educație, 

p. 36. 

* * * 
 

5. 

Sabatul din 30 iulie 2022 

CURTEA 
 

„Isus le-a mai zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Eu sunt Ușa 

oilor.” „Eu sunt Ușa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; 

va intra și va ieși și va găsi pășune.” Ioan 10:7, 9. 
 

„Lucrarea preotului în cursul anului din prima despărțitură a 

sanctuarului, “dincolo de perdea”, care constituia ușa și despărțea 

Sfânta de curte, reprezintă lucrarea de slujire în care a intrat Hristos 

la înălțarea Sa. Lucrarea preotului în slujba zilnică era de a prezenta 

înaintea lui Dumnezeu sângele jertfei pentru păcat împreună cu 

tămâia care se înălța o dată cu rugăciunile lui Israel. Tot astfel, 

Hristos mijlocește cu sângele Său înaintea Tatălui în favoarea 

păcătoșilor și aduce, împreună cu parfumul prețios al propriei 

neprihăniri, rugăciunile credincioșilor pocăiți. Aceasta a fost lucrarea 

de slujire în prima despărțitură a Sanctuarului din ceruri.” –Tragedia 

veacurilor, p. 420, 421. 
 

Curtea și perdeaua de in  

1. Ce dimensiuni avea Curtea? Ce culoare avea perdeaua de in 

înconjurătoare? Ce reprezintă această culoare? Exod 27:9-15,18; 
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Isaia 61:10; Apocalipsa 19:8; Romani 5:18, ultima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Câte intrări avea Curtea? Pe cine reprezenta? Exodul 27:16; 

Ioan 10:7,9. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Noi avem acces la Dumnezeu prin meritele numelui lui Hristos, 

iar Dumnezeu ne invită să ne aducem înaintea Lui încercările și 

ispitele noastre; pentru că El le înțelege pe toate. El nu dorește să 

spunem problemele noastre la urechile oamenilor. Prin sângele lui 

Hristos putem veni la tronul harului să găsim har pentru a fi ajutați la 

vreme de nevoie. Putem veni cu siguranță, spunând: 'Tăria mea este 

în Cel Preaiubit.’ 'Căci prin El și unii, și alții avem intrare la Tatăl, 

într-un Duh.' 'În El avem, prin credința în El, slobozenia și apropierea 

de Dumnezeu cu încredere.' Efeseni 2:18; 3:12.” –In Heavenly 

Places, p. 18. 

 

Altarul Arderii de tot  

3. Care a fost primul obiect văzut în curte? Exodul 27:1,2,6-8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Să facem eforturi sârguincioase pentru a-I sluji lui Dumnezeu. 

Trebuie să atingem un standard mai înalt. Adevărul nu trebuie păstrat 

în curtea exterioară. Aduceți principiile sale în sanctuarul interior al 

sufletului. Faceți din Hristos ghidul fiecărei acțiuni. Dați la o parte 

din suflet orice egoism. Urâți-l, căci el este distrugătorul păcii și al 

evlaviei. „Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în 

Numele Domnului Isus și mulțumiți, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.” 

Harul Mântuitorului nostru este influența măreață, vindecătoare, care 

modelează viața cu viața lui Dumnezeu.” –Review and Herald, 

7 ianuarie 1902.  

 

4. Cu ce era acoperit? Pentru ce slujea și, prin urmare, care era 

numele lui? Exodul 38:30; 30:28; (Vezi și exodul 31:9; 35:16.) 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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„În curte, chiar lângă intrare, se afla altarul de aramă pentru 

arderile de tot. Pe acest altar se ardeau toate jertfele aduse Domnului 

și mistuite de foc, iar coarnele lui erau stropite cu sângele ispășitor.  

„Serviciul în sanctuar era împărțit în două, și anume un serviciu 

zilnic și unul anual. Serviciul zilnic era adus la îndeplinire la altarul 

arderii de tot din curtea sanctuarului și în locul sfânt, în timp ce 

serviciul anual se îndeplinea în locul prea sfânt.” –Patriarhi și 

profeți, PP. 347, 351.  

 

5. La ce s-a folosit acest altar? Ce se înălța continuu la cer de pe 

el? Levitic 17:11; Evrei 9:22; Exodul 29:38-42. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„În curte, chiar lângă intrare, se afla altarul de aramă pentru 

arderile de tot. Pe acest altar se ardeau toate jertfele aduse Domnului 

și mistuite de foc, iar coarnele lui erau stropite cu sângele ispășitor.” 

–Patriarhi și Profeți, p. 347. 

„Curățirea, atât în serviciul tipic, cât și în cel real, trebuie să fie 

realizată cu sânge: în primul, cu sângele animalelor; în cel din urmă, 

cu sângele lui Hristos…. Curățirea nu era o îndepărtare a necurățiilor 

fizice, pentru că aceasta trebuia să fie făcută cu sânge și, prin urmare, 

trebuia să fie o curățire de păcat.” –Credința prin care trăiesc, 206. 

 

Ligheanul pentru spălare  

6. Care era al doilea obiect din curtea Cortului? De la cine cere 

Domnul curățirea în afară de preot și de slujitori? Exodul 

30:18,19; Iacov 4:8. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Între altar și ușa sanctuarului se afla ligheanul, care era de 

asemenea din aramă, făcut din oglinzile care fuseseră darul de 

bunăvoie al femeilor lui Israel. În ligheanul acesta preoții trebuia să-

și spele mâinile și picioarele ori de câte ori intrau în încăperile sfinte 

sau se apropiau de altar pentru a aduce Domnului o jertfă mistuită de 

foc.” –Patriarhi și profeți, PP. 347, 348.  
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7. Ce trebuiau să facă preoții înainte de a prezenta jertfa înaintea 

Domnului? Ce curățire poruncește El astăzi poporului Său, ca El 

să poată locui printre ei? Exod 30:20,21; Isaia 52:11, ultima parte; 

Efeseni 5:25, ultima parte, 26. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Preoților nu le era permis să intre în sanctuar cu încălțămintea în 

picioare, deoarece particulele de praf care se lipeau de ea ar fi 

profanat locul sfânt. Înainte de a intra în sanctuar, ei trebuiau să-și 

lase încălțămintea în curte și de asemenea să-și spele mâinile și 

picioarele înainte de a sluji în sanctuar sau la altarul pentru aducerea 

jertfelor. În felul acesta, era transmisă în permanență învățătura că 

aceia care voiau să vină în prezența lui Dumnezeu trebuiau să 

îndepărteze orice întinare.” –Slujitorii Evangheliei, p. 173. 

 

Curățirea și apropierea de Dumnezeu 

„Potrivit cu slujba lor, preoților le era rânduită o îmbrăcăminte 

specială. “Fratelui tău Aaron să-i faci haine sfinte, ca să-i slujească 

de cinste și podoabă” (Exod 28:2), era porunca divină dată lui Moise. 

Haina preotului obișnuit era din in alb, țesută dintr-o bucată. Era 

lungă până aproape de gleznă, strânsă la mijloc cu un cordon de in 

alb, brodat cu albastru, purpuriu și cărămiziu. Un turban sau o mitră 

de in completa îmbrăcămintea lui exterioară. La rugul ce ardea, lui 

Moise i s-a poruncit să-și scoată sandalele, căci pământul pe care 

stătea era sfânt. Tot astfel, nici preoții nu puteau intra încălțați în 

sanctuar. Particulele de praf lipite de încălțăminte ar fi profanat locul 

sfânt. Ei trebuia să-și lase încălțămintea în curte, înainte de a intra în 

sanctuar, și să-și spele atât mâinile, cât și picioarele înainte de a sluji 

în sanctuar sau la altarul jertfelor arse de foc. În felul acesta, se dădea 

totdeauna învățătura că orice întinăciune trebuie să fie îndepărtată de 

la aceia care vor să se apropie de prezența lui Dumnezeu.” –Patriarhi 

și Profeți, p. 350. 

 

* * * 
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6. 

Sabatul din 6 august 2022 

LOCUL SFÂNT (SFÂNTA) 
 

“Aaron va arde pe el tămâie mirositoare; va arde tămâie în 

fiecare dimineață, când va pregăti candelele; va arde și seara când 

va așeza candelele. Astfel se va arde necurmat din partea voastră 

tămâie înaintea Domnului din neam în neam.” Exodul 30:7,8. 
 

„În Sfânta se găsea candelabrul așezat spre miazăzi, cu cele șapte 

candele care luminau sanctuarul atât ziua, cât și noaptea; la 

miazănoapte era masa cu pâinile prezenței, iar înaintea perdelei care 

despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor era altarul tămâierii, din aur, de 

pe care norul de tămâie împreună cu rugăciunile lui Israel se înălțau 

zilnic înaintea lui Dumnezeu.” –Tragedia veacurilor, p. 412.  
 

1. Cum a fost descris prima încăpere sau secțiune a sanctuarului? 

Ce obiecte erau în el? Evrei 9:2; Exodul 30:27; 31:8; 40:4,5. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Masa cu pâinea prezenței Sale  

2. Ce se spune despre masa așezată în locul sfânt? Care era scopul 

ei? Exodul 25:23-30. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Ce reprezintă pâinea care era mereu în prezența lui 

Dumnezeu? Ioan 6:35,48,51. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Pâinea pentru punerea înainte era ținută în permanență înaintea 

Domnului, ca o jertfă perpetuă. … Era numită pâinea punerii înainte 

sau “pâinea prezenței”, pentru că era continuu înaintea feței 

Domnului. Era o recunoaștere a dependenței omului de Dumnezeu 

atât pentru hrana temporară, cât și pentru cea spirituală, care erau 

primite numai prin mijlocirea Domnului Hristos. Atât mana, cât și 

pâinea punerii înainte arătau spre Hristos, Pâinea cea vie, care stă 

pururea în prezența lui Dumnezeu pentru noi.” –Patriarhi și Profeți, 354. 
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Sfeșnicul cu șapte brațe  

4. Ce material au folosit israeliții pentru a construi sfeșnicul? 

Câte lămpi avea? Cât timp trebuia să ardă după ce a fost aprins 

pentru prima dată? Exod 25:31, prima parte, 32,36-40; 37:24; 

27:20. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Spre sud se afla sfeșnicul cu șapte brațe, cu cele șapte lămpi ale 

lui. Brațele lui erau împodobite cu flori frumos lucrate, care înfățișau 

crini, totul fiind făcut dintr-o singură bucată de aur masiv. Pentru că 

sfântul locaș nu avea ferestre, niciodată nu se stingeau toate lămpile, 

ci își revărsau lumina zi de zi și noapte de noapte.” –Patriarhi și 

profeți, p. 348.  

 

5. Descrieți sfeșnicul. Pe cine reprezenta? Ioan 8:12; 9:5; 

12:35,36, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 „În Sfânta se găsea candelabrul așezat spre miazăzi, cu cele șapte 

candele care luminau sanctuarul atât ziua, cât și noaptea; la 

miazănoapte era masa cu pâinile prezenței, iar înaintea perdelei care 

despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor era altarul tămâierii, din aur, de 

pe care norul de tămâie împreună cu rugăciunile lui Israel se înălțau 

zilnic înaintea lui Dumnezeu.” –Tragedia veacurilor, p. 412. 

 

Altarul tămâierii  

6. Cum a fost făcut al treilea obiect din Sfânta, altarul tămâierii? 

Unde a fost așezat și care era scopul său? Exodul 30:1-3,6. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„În prima despărțitură, sau locul sfânt, se aflau: masa punerii 

pâinilor înainte, sfeșnicul, sau suportul lămpilor, și altarul 

tămâierii… Chiar înaintea perdelei ce despărțea Sfânta de Sfânta 

sfintelor și în imediata apropiere a prezenței lui Dumnezeu, se afla 

altarul de aur al tămâierii. Pe acest altar, preotul trebuia să ardă tămâie 

în fiecare dimineață și în fiecare seară; coarnele altarului erau atinse 

cu sângele jertfei pentru păcat și erau stropite cu sânge în ziua cea 
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Mare a Ispășirii. Focul de pe acest altar a fost aprins de Dumnezeu 

Însuși și era îngrijit și păstrat cu sfințenie. Zi și noapte tămâia sfântă 

împrăștia parfumul ei frumos mirositor în toate încăperile sfinte și în 

afară, până departe, în jurul cortului întâlnirii.” –Patriarhi și Profeți, 

p. 348.  

 

7. Cât de des se ridica în fiecare zi mireasma dulce înaintea 

Domnului, de pe acest altar? Cine mijlocește acum pentru popor, 

asemenea jertfei de tămâie care se ridica în prezența lui 

Dumnezeu? Exodul 30:7,8; Romani 8:34; Evrei 7:25. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Tămâia care se înălța cu rugăciunile lui Israel reprezintă meritele 

și mijlocirea Domnului Hristos, perfecta Lui neprihănire, care, prin 

credință, îi este atribuită poporului Său, singura care face ca 

închinarea ființelor păcătoase să fie primită înaintea lui Dumnezeu. 

Înaintea perdelei locului prea sfânt era un altar al continuei mijlociri, 

iar înaintea locului sfânt, era un altar al continuei ispășiri. Prin sânge 

și prin tămâie trebuia să se facă apropierea de Dumnezeu — 

simboluri ce arătau spre Marele Mijlocitor, prin care păcătoșii se pot 

apropia de Dumnezeu și Singurul prin care harul și mântuirea pot fi 

acordate celui ce se pocăiește și crede...” –Patriarhi și Profeți, p. 353. 

„Lucrarea preotului în cursul anului din prima despărțitură a 

sanctuarului, “dincolo de perdea”, care constituia ușa și despărțea 

Sfânta de curte, reprezintă lucrarea de slujire în care a intrat Hristos 

la înălțarea Sa. Lucrarea preotului în slujba zilnică era de a prezenta 

înaintea lui Dumnezeu sângele jertfei pentru păcat împreună cu 

tămâia care se înălța o dată cu rugăciunile lui Israel. Tot astfel, 

Hristos mijlocește cu sângele Său înaintea Tatălui în favoarea 

păcătoșilor și aduce, împreună cu parfumul prețios al propriei 

neprihăniri, rugăciunile credincioșilor pocăiți. Aceasta a fost lucrarea 

de slujire în prima despărțitură a Sanctuarului din ceruri.” –Tragedia 

veacurilor, p. 420, 421. 

 

Înalță constant rugăciuni către Tatăl 

„Când ardea tămâie, preotul era adus mult mai direct în prezența 

lui Dumnezeu decât în oricare alt act al serviciului zilnic. Cum 
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perdeaua dinăuntru a sanctuarului nu ajungea până la tavanul clădirii, 

slava lui Dumnezeu care se manifesta deasupra milostivitorului era 

în mod parțial vizibilă din prima încăpere. Când preotul aducea 

tămâie înaintea Domnului, privea spre chivot; și când norul de tămâie 

se ridica, slava divină cobora asupra milostivitorului și umplea locul 

prea sfânt. Adesea ea umplea atât de mult ambele încăperi, încât 

preotul era nevoit să se retragă la ușa tabernacolului. După cum în 

serviciul acela preînchipuitor preotul privea prin credință către 

capacul milei, pe care nu-l putea vedea, tot astfel copiii lui Dumnezeu 

trebuie să-și îndrepte acum rugăciunile către Hristos, slăvitul lor 

Mare Preot care, nevăzut de ochi omenesc, mijlocește pentru ei în 

sanctuarul de sus.” –Patriarhi și Profeți, p. 353. 
 

* * * 

 

7. 

Sabatul din 13 august 2022 

LOCUL PREASFÂNT (SFÂNTA SFINTELOR) 
 

„Acolo Mă voi întâlni cu tine; și de la înălțimea capacului ispășirii, 

dintre cei doi heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate 

poruncile Mele pentru copiii lui Israel.” Exodul 25:22. 

 

„Tabernacolul era compus din două încăperi, despărțite printr-o 

perdea sau văl. Tot mobilierul era din aur solid sau acoperit cu aur. 

Perdelele tabernacolului erau de diferite culori aranjate foarte frumos, 

pe ele fiind lucrați cu fir de aur și de argint heruvimi, care să 

reprezinte oastea îngerească, implicată în lucrarea din sanctuarul 

ceresc; aceștia sunt îngeri ce slujesc sfinților de pe pământ.  

După al doilea văl, care era o perdea frumoasă și bogată, se afla 

chivotul mărturiei. Această perdea nu ajungea la tavan. Slava lui 

Dumnezeu, care era deasupra tronului harului, putea fi văzută din 

amândouă încăperile, dar mult mai puțin din prima.” –Istoria 

mântuirii, p. 154. 

 

Perdeaua dintre Sfânta și Sfânta Sfintelor  

1. Ce despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor? Ce reprezintă 

aceasta, conform epistolei către Evrei? Ce s-a întâmplat cu acest 
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obiect despărțitor când a murit Isus? Exodul 26:31-33; Evrei 

10:19,20; Matei 27:51. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Clădirea [Cortului] era împărțită în două încăperi, printr-o perdea 

bogată și frumos lucrată, prinsă de stâlpi îmbrăcați în aur; iar o perdea 

asemănătoare închidea intrarea în prima încăpere. Acestea, ca și 

covorul acoperitor dinăuntru, care forma tavanul, erau din culorile 

cele mai strălucitoare, albastru, purpuriu și cărămiziu, aranjate 

frumos, iar în țesătură erau cusuți cu fire de aur și de argint heruvimi, 

reprezentând oastea îngerească ce este în legătură strânsă cu lucrarea 

din Sanctuarul ceresc; ei sunt duhuri slujitoare ce slujesc poporului 

lui Dumnezeu de pe pământ.” –Patriarhi și Profeți, p. 347. 

„La răstignirea lui Hristos, perdeaua dinăuntrul templului a fost 

sfâșiată de sus până jos, dând dovadă că marele sacrificiu final fusese 

adus și că sistemul jertfelor se terminase pentru totdeauna.” –Hristos 

Lumina Lumii, p. 165. 
 

2. Ce era în Sfânta Sfintelor? Cum a fost proiectat și cu ce era 

îmbrăcat? Exodul 26:33; 25:10,11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Dincolo de perdeaua dinăuntru se afla Sfânta sfintelor, unde era 

concentrat serviciul simbolic al ispășirii și mijlocirii și care alcătuia 

inelul de legătură dintre cer și pământ. În această încăpere se afla 

chivotul, o ladă din lemn de salcâm, poleită pe dinăuntru și pe 

dinafară cu aur și având un chenar, ca o coroană, în partea de sus. El 

a fost făcut ca să păstreze tablele de piatră, pe care Dumnezeu 

personal scrisese Cele Zece Porunci. De aceea, era numit chivotul 

testamentului lui Dumnezeu, deoarece Cele Zece Porunci stăteau la 

baza legământului, sau chivotul legământului făcut între Dumnezeu 

și Israel.” –Patriarhi și Profeți, p. 348. 
 

Tabelele mărturiei  

3. Ce i-a instruit Dumnezeu pe conducătorii lui Israel să pună în 

Chivotul Legământului? După cinci secole, în timpul dedicării 

templului, ce era încă în interiorul Chivotului Legământului? 

Exodul 25:16; Evrei 9:4, ultima parte; 1 Împărați 8:9. 
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Legea lui Dumnezeu, cuprinsă în chivot, era marea regulă a 

neprihănirii și a judecății. Legea îl osândea la moarte pe cel ce o 

călca, dar deasupra Legii era tronul milei, pe care se descoperea 

prezența lui Dumnezeu și de unde, în virtutea ispășirii, păcătosului ce 

se pocăia îi era acordată iertarea. Astfel, în lucrarea Domnului Hristos 

pentru mântuirea noastră, simbolizată prin serviciul de la sanctuar, 

“bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută”. 

Psalmul 85:10.” –Patriarhi și Profeți, p. 349.  

 

4. Cum a fost scrisă această mărturie? Legea scrisă a fost un 

produs al omului sau un dar de la Dumnezeu? Ce însemnătate 

are faptul că mâinile omenești au creat alte obiecte pentru cort, 

dar nu tabelele legii? Exodul 24:12; 31:18; 32:16; 25:21, ultima 

parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Iehova a săpat Cele Zece Porunci ale Sale pe tablele de piatră, 

pentru ca toți locuitorii pământului să poată înțelege caracterul Său 

veșnic și neschimbător.” –Sfaturi pentru Părinți, Educatori și Elevi, 

p. 248. 

„Trebuie să înțelegem cu claritate cerințele pe care Dumnezeu le 

adresează poporului Său. Nimeni nu trebuie să dea greș în a înțelege 

Legea care este transcrierea caracterului Său. Cuvintele scrise de 

degetul lui Dumnezeu pe tablele de piatră descoperă voința Sa cu 

privire la poporul Său într-un mod atât de clar, încât nimeni nu trebuie 

să facă vreo greșeală. Legile Împărăției Sale au fost făcute cunoscute 

în mod categoric pentru a le fi descoperite după aceea oamenilor din 

toate națiunile și limbile, ca fiind principiile guvernării Sale. Am face 

bine să studiem legile scrise în capitolul 20 și capitolul 31, versetele 

12-18, din Exodul.” - Solii alese, vol. 1, p. 225. 

„Lui Moise i s-a cerut să așeze tablele de piatră în chivotul 

pământesc. Acestea erau numite tablele mărturiei, iar chivotul a fost 

numit chivotul mărturiei, deoarece conținea mărturia lui Dumnezeu 

în cele Zece Porunci.” –Istoria mântuirii, p. 154. 
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5. Ce era la fiecare capăt al tronului milei? Ce reprezintă poziția 

acestor obiecte de aur? Exodul 25:17-20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Însă Dumnezeu mi-a dat o viziune cu privire la sanctuarul din 

ceruri. Templul lui Dumnezeu s-a deschis în cer și mi s-a arătat 

chivotul lui Dumnezeu acoperit de tronul harului. Doi îngeri stăteau 

la cele două capete ale chivotului, cu aripile întinse peste tronul 

harului, cu fețele îndreptate spre acesta. Îngerul meu însoțitor mi-a 

explicat că acestea reprezentau faptul că întreaga oștire cerească 

privea cu teamă plină de respect legea cea sfântă care fusese scrisă de 

însuși degetul lui Dumnezeu.” - (1T, p. 76). 
 

Tronul harului  

6. Pe lângă mărturia care a fost pusă în chivot, ce era deosebit cu 

privire la capac? Ce reprezenta? Exodul 25:17,21; 26:34; Evrei 

4:16. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Chivotul a fost făcut pentru a se pune în el tablele de piatră pe 

care săpase Dumnezeu cu degetul Lui cele Zece Porunci. Avea forma 

unei lăzi.... Capacul acestui cufăr sacru reprezenta tronul harului și 

era făcut din aur masiv. La cele două capete ale sale era câte un 

heruvim din aur curat, cu fața unul către altul. Ei priveau în jos cu 

respect, către tronul harului, simbolizându-i pe toți îngerii cerești 

privind cu interes și reverență la Legea lui Dumnezeu, păstrată în 

chivotul din sanctuarul ceresc. Acești heruvimi aveau aripi. Câte o 

aripă a fiecărui înger era ridicată, în timp ce cealaltă le acoperea 

trupul. Chivotul din sanctuarul pământesc era o copie a adevăratului 

chivot, din cer. Acolo, lângă chivotul ceresc, se află îngeri reali, la 

ambele capete. Fiecare din ei umbrește tronul harului cu o aripă 

întinsă în sus, în timp ce cealaltă este lăsată în jos peste trupul lor, în 

semn de umilință și venerație.” –Istoria mântuirii, pag. 153, 154.  
 

7. Ce era deosebit la tronul harului? Cum este posibil să intrăm 

astăzi în Sfânta Sfintelor? Exodul 25:22; 30:6; Evrei 10:19-22. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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„Nici un limbaj omenesc nu poate descrie slava scenei dinăuntrul 

sanctuarului, pereții îmbrăcați în aur, reflectând lumina de la 

sfeșnicul de aur, scânteierile vii ale perdelelor brodate cu bogăție, cu 

îngerii lor strălucitori, masa și altarul tămâierii, în măreția aurului 

strălucitor; dincolo de cea de-a doua perdea, chivotul cel sfânt, cu 

heruvimii lui plini de mister, iar deasupra lui, Șechina cea sfântă, 

manifestarea vizibilă a prezenței lui Iehova; dar toate acestea erau 

numai o slabă reflectare a măririi Templului lui Dumnezeu din cer, 

marele centru al lucrării pentru mântuirea omului.” –Patriarhi și 

Profeți, p. 349. 

 

Șechina - prezența divină 

„Deasupra tronului milei se afla Șechina, manifestarea prezenței 

divine, iar dintre heruvimi, Dumnezeu făcea cunoscut voia Lui. 

Soliile divine erau uneori aduse la cunoștința marelui preot printr-o 

voce din nor. Alteori, o lumină se odihnea asupra îngerului din 

dreapta, ceea ce însemna aprobare sau primire, sau o umbră, un nor, 

se așeza pe cel din stânga, pentru a descoperi dezaprobarea sau 

respingerea.” –Patriarhi și Profeți, p. 349. 
 

* * * 
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8. 

Sabatul din 20 august 2022 

CONSTRUCȚIA ȘI SFINȚIREA CORTULUI 
 

„Astfel au fost isprăvite toate lucrările locașului cortului întâlnirii. 

Copiii lui Israel au făcut tot ce poruncise lui Moise Domnul: așa au 

făcut.” Exodul 39:32. 

 

„Cortul a fost construit astfel încât să poată fi dezmembrat și purtat 

împreună cu Israeliții în toate călătoriile lor. Cu toate acestea, era o 

structură de o măreție extraordinară. Pereții constau din scânduri 

verticale placate cu aur pur. Clădirea sacră era compusă din două 

încăperi, separate de o perdea bogată și frumoasă. O perdea similară 

închidea intrarea primei încăperi. Aceste perdele cu cea care forma 

tavanul cortului erau de diferite culori aranjate foarte frumos, pe ele 

fiind lucrați cu fir de aur și de argint heruvimi, care să reprezinte 

oastea îngerească, implicată în lucrarea din sanctuarul ceresc; aceștia 

sunt îngeri ce slujesc sfinților de pe pământ. –Signs of the Times, June 

24, 1880. 

 

Alte nume date Sanctuarului  

1. Ce alte nume apar în Scripturi cu privire la Sanctuar sau o 

parte din el? Ce însemnătate au? Exodul 25:9; 26:36; 28:43, prima 

parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Cu ce erau acoperite scândurile de lemn ale zidurilor 

sanctuarului? Descrieți perdelele și modul în care au fost făcute. 

Exod 26:1,2,6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Dumnezeu a pus Duhul Său peste clăditorii sanctuarului 

pământesc. Îndemânarea artistică, manifestată în construirea lui, era 

o dovadă a înțelepciunii divine. Pereții aveau aspectul aurului masiv, 

reflectând în toate părțile lumina celor șapte candele ale 

candelabrului de aur. Masa cu pâinile pentru punerea înainte și altarul 

tămâierii străluceau ca aurul aprins. Covoarele mari, care formau 
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tavanul, brodate cu figuri de îngeri în albastru, purpuriu și cărămiziu, 

se adăugau la frumusețea scenei. Iar dincolo de perdeaua a doua se 

afla sfânta Șechină, manifestarea vizibilă a slavei lui Dumnezeu, 

înaintea căreia nimeni, în afară de marele preot, nu putea să intre și 

să trăiască.” –Tragedia Veacurilor, p. 414. 
 

Acoperitorile tabernacolului  

3. Deasupra tavanului din in subțire, răsucit erau trei tipuri de 

piei pentru a acoperi cortul. Din ce erau făcute? Ce etapă a vieții 

lui Isus au simbolizat acoperitorile? Exodul 26:7,14; Isaia 53:2,3. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 

„Timp de peste o mie de ani, poporul iudeu așteptase venirea 

Mântuitorului făgăduit. Cele mai strălucite nădejdi ale lor se 

sprijiniseră pe acest eveniment. Timp de o mie de ani, în cântec și 

proorocie, în ritualul templului și în rugăciunea din familie, Numele 

Său fusese păstrat cu evlavie și, cu toate acestea, atunci când a venit, 

nu L-au recunoscut ca Mesia după care așteptaseră atât de mult. “A 

venit la ai Săi și ai săi nu L-au primit”. Ioan 1:11. Pentru inimile lor 

iubitoare de lume, Cel Prea Iubit al cerului era ca “o rădăcină într-un 

loc uscat”. În ochii lor, El nu avea “nici frumusețe și nici strălucire”; 

n-au văzut în El nici o frumusețe care să atragă privirile. Isaia 53:2.” 

–Profeți și Regi, p. 710. 
 

4. Cum au realizat israeliții planul detaliat a sanctuarului? Prin 

urmare, ce au primit când lucrarea lor a fost finalizată? Exod 

39:32,33,42,43. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„A fost nevoie de aproape jumătate de an pentru construirea 

tabernacolului, a sfântului locaș. Când a fost terminat, Moise a 

cercetat toată lucrarea constructorilor, comparând-o cu modelul ce îi 

fusese arătat pe munte și cu dispozițiile pe care le primise din partea 

lui Dumnezeu. “Moise a cercetat toate lucrările; și iată, le făcuseră 

cum poruncise Domnul, așa le făcuseră. Și Moise i-a binecuvântat”.” 

–Patriarhi și Profeți, p. 349. 

„Odată temelia pusă, avem nevoie de înțelepciunea necesară 

pentru a ști să construim. Când era aproape să ridice sanctuarul în 
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pustie, Moise a fost atenționat: “Ia seama să faci totul după chipul 

care ți-a fost arătat pe munte”. Evrei 8:5. Dumnezeu ne-a lăsat 

modelul în Legea Sa. Zidirea caracterului nostru trebuie să urmeze 

“chipul care ți-a fost arătat pe munte”. Legea este marele standard al 

neprihănirii. Ea reprezintă caracterul lui Dumnezeu și este testul 

credincioșiei noastre față de guvernarea Sa, fiindu-ne descoperită în 

toată frumusețea și perfecțiunea ei, în viața lui Hristos.... –Sfaturi 

pentru Părinți, Educatori și Elevi, p. 62. 
 

5. Când au fost adunate pentru prima dată diferitele părți ale 

sanctuarului? Exod 40:1,2,16,17. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Dumnezeu a putut să-și manifeste puterea Lui cea mare prin 

Moise datorită credinței sale permanente în puterea și intențiile pline 

de iubire ale Eliberatorului lor. Această credință deplină în 

Dumnezeu a făcut din Moise ceea ce era. El a făcut totul după cum 

i-a poruncit Domnul. Toată înțelepciunea oamenilor învățați nu ar fi 

putut face din el un om prin care Domnul să poată lucra, până când 

el nu a lăsat la o parte încrederea în sine, nu și-a dat seama de propria 

stare de neajutorare și și-a pus încrederea în Dumnezeu; până când a 

vrut să se supună poruncilor lui Dumnezeu, fie că erau pe plac 

judecății sale omenești, fie că nu.” –Principiile fundamentale ale 

educației creștine, p. 344. 
 

Slava Domnului  

6. Ce lucru minunat s-a întâmplat când sanctuarul a fost 

asamblat și sfințit? Exodul 40:34,35. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Când Domnul l-a invitat pe Israel să contribuie la construirea 

cortului în pustie, a fost un răspuns din inimă. Poporul, “toți cei cu 

tragere de inimă și bunăvoință, au venit și au adus un prinos 

Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii.” Au venit atât bărbați, 

cât și femei, toți câți erau binevoitori. Bărbații au adus darurile lor de 

aur și argint, țesături alese și lemn scump. Mai marii au adus pietre 

prețioase, mirodenii scumpe și ulei pentru candele. “Toate femeile 

iscusite au tors cu mâinile lor și au adus lucrul lor”. Ei aduceau “în 
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fiecare dimineață daruri de bunăvoie”, până ce lui Moise i s-a adus 

vestea: “Poporul aduce mult mai mult decât trebuie pentru facerea 

lucrărilor, pe care a poruncit Domnul să le facem”. Exodul 35:21-25; 

36:3,5. Acest serviciu din toată inima și binevoitor a plăcut lui 

Dumnezeu; și când cortul s-a terminat, El a dat dovadă că primește 

darul. “Norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut 

cortul”. Exodul 40:34.” –6T, p. 468.  
 

7. Cum și-a îndeplinit Domnul făgăduința că va fi mereu cu copiii 

lui Israel? Ce promisiune similară este dată poporului lui 

Dumnezeu de astăzi? Exodul 40:36-38; Matei 18:19,20. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Ziua, stâlpul de nor stătea deasupra cortului întâlnirii, iar noaptea, 

stâlpul de foc, ca asigurare că Dumnezeu continua să fie Sprijinitorul 

și Conducătorul lor, dacă ei aveau să umble pe calea poruncilor Lui.”  

„Cu un viu interes, mulțimile lui Israel s-au adunat împrejur ca să 

privească construcția cea sfântă. În timp ce contemplau scena cu o 

satisfacție plină de respect, stâlpul de nor plutea deasupra 

sanctuarului și, coborând, l-a învăluit. “Și slava Domnului umplea 

cortul”. (Exod 40, 34.) Avea loc o descoperire a măririi divine și, 

pentru un timp, nici chiar Moise nu a putut intra. Cu o profundă 

emoție, poporul privea semnul ce arăta că lucrarea mâinilor lor a fost 

primită. N-a avut loc o demonstrare zgomotoasă a bucuriei. O teamă 

sfântă îi stăpânea pe toți. Dar bucuria inimilor lor se revărsa în lacrimi 

de bucurie și, în taină, ei șopteau cuvinte solemne de mulțumire 

pentru că Dumnezeu a binevoit să locuiască cu ei.” – Patriarhi și 

Profeți, pp. 481, 349, 350. 
 

* * * 
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Vă rugăm citiți Raportul Misionar din Zambia de la pagina 45. 

 

9. 

Sabatul din 27 august 2020 

JERTFE PENTRU PĂCAT 
 

„Dacă cineva din poporul de rând a păcătuit ... și ajunge să 

descopere păcatul pe care l-a făcut, să aducă jertfă .... Să-și pună 

mâna pe capul jertfei de ispășire și s-o înjunghie în locul unde se 

înjunghie arderile-de-tot. Preotul să ia cu degetul din sângele 

jertfei, să ungă coarnele altarului pentru arderile-de-tot, iar tot 

celălalt sânge să-l verse la picioarele altarului. ...și i se va ierta.” 

Leviticul 4:27-31. 
 

„Dar iertarea are un înțeles mai cuprinzător decât își închipuie 

mulți. Atunci când Dumnezeu făgăduiește că “nu obosește iertând”, 

ca și când înțelesul acelei făgăduințe ar întrece tot ce putem noi 

pricepe, adaugă: “Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre și 

căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. Ci, cât sunt de sus 

cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile Mele față de căile 

voastre și gândurile Mele față de gândurile voastre.” Isaia 55:7-9. 

Iertarea lui Dumnezeu nu este un simplu act juridic, prin care ne 

scapă de osândă. Nu este numai iertare de păcat, ci smulgere din 

păcat. Este revărsarea iubirii răscumpărătoare, care transformă inima. 

David avea adevărata idee despre iertare, când se ruga: “Zidește în 

mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și 

statornic.” Psalmul 51:10. Și iarăși zice: “Cât este de departe răsăritul 

de apus, atât de mult îndepărtează El fărădelegile noastre de la noi.” 

Psalmul 103:12.” –Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 114. 
 

Mărturisirea păcatului  

1. Ce cere legea unei persoane care a păcătuit? Levitic 5:5; Numeri 

5:5-7; Ezra 10:1,11, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„“Cine își ascunde fărădelegile nu propășește, dar cine le 

mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare”. Proverbe 28:13. 

Condițiile pentru obținerea milei lui Dumnezeu sunt simple, drepte și 
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raționale. Domnul Dumnezeu nu cere de la noi să facem unele lucruri 

greu de îndeplinit pentru a putea primi iertarea de păcat. Nu este 

nevoie să facem pelerinaje lungi și obositoare sau să ne supunem unor 

penitențe dureroase spre a recomanda astfel ființa noastră 

Dumnezeului cerului sau pentru a ispăși în acest fel păcatele noastre; 

pentru că acela care mărturisește și părăsește păcatul său capătă 

îndurare.” –Calea către Hristos, p. 37. 
 

2. În cazul unui jaf, ce i s-a cerut păcătosului pocăit în plus? 

Levitic 6:1-5; Numeri 5:7, ultima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Zacheu auzise de Isus. Vestea despre Acela care Se purta cu 

amabilitate și bunăvoință față de clasele neluate în seamă se 

răspândise în toate părțile. În acest mai mare al vameșilor s-a trezit 

dorința după o viață mai bună. Numai la câțiva kilometri de Ierihon, 

Ioan Botezătorul predicase la Iordan și Zacheu auzise chemarea la 

pocăință. Învățătura dată vameșilor: “Să nu cereți nimic peste ce v-a 

fost poruncit să luați” (Luca 3:13), deși aparent neluată în seamă, 

făcuse impresie asupra minții lui. El cunoștea Scripturile și era 

convins că faptele lui erau nedrepte. Acum, auzind cuvintele care se 

spunea că erau rostite de Marele Învățător, și-a dat seama că înaintea 

lui Dumnezeu el era un păcătos. Și cu toate acestea, ceea ce auzise 

despre Isus i-a aprins nădejdea în inimă. Pocăința și schimbarea vieții 

erau cu putință și pentru el; nu era vameș chiar unul dintre cei mai de 

încredere ucenici ai noului Învățător? Zacheu a început îndată să se 

conformeze convingerilor care puseseră stăpânire asupra lui și să dea 

înapoi acelora pe care îi nedreptățise.” –Hristos Lumina Lumii, 553. 
 

Prezentarea unei jertfe  

3. Ce pas urma pocăința și restituirea? Levitic 6:6; Numeri 5: 8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Ce trebuia să facă păcătosul după ce își punea mâna pe capul 

animalului de jertfă și își mărturisea păcatul? Ce semnificație 

profundă a fost transmisă în jertfa sa? Leviticul 4:27-29. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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„Zi de zi, păcătosul care se pocăia își aducea jertfa la ușa cortului 

și, punându-și mâinile pe capul victimei, își mărturisea păcatele, 

trecându-le în felul acesta, în simbol, de la el asupra jertfei 

nevinovate. Animalul era apoi înjunghiat. Apostolul spune: “Fără 

vărsare de sânge nu este iertare”. “Viața trupului este în sânge”. 

Levitic 17:11. Legea lui Dumnezeu călcată cerea viața păcătosului.” 

–Tragedia Veacurilor, p. 418. 
 

Stropirea cu sânge  

5. După ce animalul nevinovat era sacrificat, ce făcea preotul 

pentru iertarea păcătosului? În astfel de cazuri, unde ducea 

preotul sângele jertfei? Levitic 4:30,31; 6:7; 4:16-18. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 

„Sângele, reprezentând viața păcătosului pierdută în fărădelege, a 

cărui vinovăție o purta victima, era dus de preot în Locul sfânt și 

stropit înaintea perdelei, în spatele căreia era chivotul în care se găsea 

legea pe care păcătosul o călcase. Prin această ceremonie, prin sânge, 

păcatul era transmis în simbol asupra sanctuarului. În unele cazuri, 

sângele nu era dus în Locul sfânt; dar carnea era atunci mâncată de 

preot, așa cum îi instruise Moise pe fiii lui Aaron, zicând: “Dumnezeu 

v-a dat să purtați nelegiuirea adunării”. Levitic 10:17.” –Tragedia 

Veacurilor, p. 418. 
 

Mielul lui Dumnezeu  

6. Ce Miel antitipic era reprezentat de victima nevinovată a cărei 

viață trebuia să o sacrifice păcătosul pocăit pentru propria sa 

iertare? Isaia 53:7; Ioan 1: 29. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 

„Asupra Domnului Hristos, ca înlocuitor și garant al nostru, a fost 

așezată nelegiuirea noastră, a tuturor. El a fost așezat în rândul celor 

fărădelege, ca să ne poată răscumpăra de sub condamnarea legii. 

Vinovăția fiecărui urmaș al lui Adam apăsa asupra inimii Sale. Mânia 

lui Dumnezeu asupra păcatului, manifestarea teribilă a neplăcerii 

Sale față de nelegiuire umpleau inima Fiului Său de groază. În toată 

viața Sa, Domnul Hristos vestise unei lumi căzute vestea cea bună a 

îndurării și iubirii iertătoare a Tatălui. Tema Sa era mântuirea pentru 
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păcătosul cel mai mare.... Retragerea privirii dumnezeiești de la 

Mântuitorul în această oră a supremei dureri a străpuns inima Sa cu 

o întristare ce nu va putea niciodată să fie înțeleasă de către om. Atât 

de mare a fost chinul acesta, încât durerea fizică de-abia mai era 

simțită.” –Hristos Lumina Lumii, p. 753.  
 

7. Ce diferențe majore erau între mieii pe care păcătoșii i-au 

oferit în sanctuar și jertfa Fiului lui Dumnezeu? Filipeni 2:5-11; 

Evrei 10:12-14. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 

„Gândiți-vă la ce a realizat Hristos în timpul slujirii Sale 

pământești. Cât de serioase au fost eforturile Lui! El nu a permis ca 

nimic să-L abată de la lucrarea care I-a fost încredințată. Călcăm pe 

urmele Lui? El a renunțat la tot pentru a îndeplini planul milei lui 

Dumnezeu pentru rasa căzută. În îndeplinirea scopului cerului, El a 

devenit ascultător până la moarte și încă moarte de cruce... El nu 

avusese nici o legătură cu păcatul, nu știa nimic despre el; dar El a 

venit în această lume și a luat asupra sufletului Său fără păcat vina 

omului păcătos, pentru ca păcătoșii să poată sta îndreptățiți înaintea 

lui Dumnezeu. El S-a luptat cu ispita, biruind-o în numele nostru. Fiul 

lui Dumnezeu, Cel curat și nepătat, a purtat vina păcatului și a primit 

plata morții pentru a salva această rasă umană.” –Review and Herald, 

20 ianuarie 1903. 
 

Aproapele pe care l-ai rănit este proprietatea lui Dumnezeu 

„Apostolul spune: “Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă 

unii pentru alții, ca să fiți vindecați”. Iacov 5:16. Mărturisiți-vă 

păcatele lui Dumnezeu, singurul care le poate ierta, și mărturisiți-vă 

greșelile unii altora! Dacă ai jignit, ai făcut vreun rău prietenului sau 

aproapelui tău, trebuie să-ți recunoști greșeala, iar datoria lui este să 

te ierte. Apoi trebuie să ceri iertare de la Dumnezeu, pentru că fratele 

pe care l-ai rănit este proprietatea lui Dumnezeu și, rănindu-l, ai 

păcătuit împotriva Creatorului și Răscumpărătorului său. Cazul este 

adus apoi în fața singurului și adevăratului Mijlocitor, Marele nostru 

Preot, care “în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat”, 

care are “milă de slăbiciunile noastre” și care poate să ne curețe de 

orice întinăciune. Evrei 4:15." –Calea către Hristos, p. 37.  
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RAPORTUL MISIONAR DIN ZAMBIA 
A se citi în Sabatul din 27 august 2022 

Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi adunată în  

Sabatul din 3 septembrie 2022 

 

„Am zidit zidul, care a fost isprăvit pretutindeni ... Și poporul lucra 

cu inimă.” Neemia 4:6. 

Zambia este o țară fără ieșire la mare situată în sudul Africii. Se 

întinde pe o suprafață de 752.618 kilometri pătrați, cu o populație 

totală de aproximativ 18 milioane de oameni cuprinzând 72 de 

grupuri etnice. Aproximativ 95,5% din populație este creștină, din 

care 75,3% este protestantă și 20,2% este Romano-Catolică. 

Eforturile misionare au început pentru prima dată la sfârșitul anilor 

1930. În 1994, șaizeci și patru de ani mai târziu, Zambia a fost 

organizată ca Uniune și are în prezent patru Câmpuri.  

Terenul pentru sediul Uniunii zambiene este situat în Avondale 

Township, la aproximativ 12 km est de Districtul Central de Afaceri 

Lusaka (CBD). Coordonate: (15.22'51.03"S, 28.23'15.87"E). 

Începând cu 4 iulie 2021, numărul membrilor in Uniunea 

zambiană era puțin peste 1.100, cu aproximativ 4.000 de suflete 

interesate; aceasta înseamnă că doar 1 din aproximativ 18.000 de 

Zambieni era membru al Bisericii când a fost pregătit acest raport. 

Acest raport cheamă la un efort unit pentru a transmite mesajul celor 

care nu au auzit încă Evanghelia veșnică a împărăției. 

Pentru a îndeplini Marea însărcinare din Matei 28:19,20, una 

dintre premise este vizibilitatea Bisericii printr-o infrastructură 

stabilă a Uniunii, în special cu privire la sediul Uniunii. Zambia nu a 

avut niciodată un birou oficial de când a fost organizată ca Uniune. 

În prezent, există o structură temporară care este o extensie a casei 

Uniunii situată pe proprietate. În timp ce acest spațiu oferă câteva 

soluții, este foarte mic și nu are caracteristicile care arată că Uniunea 

este angajată în marea lucrare a Dumnezeului ordinii din cer. Pana 

inspirată afirmă: "Dacă nu vedem necesitatea unei acțiuni armonioase 

și suntem dezordonați ... și dezorganizați în cursul acțiunii noastre, 

îngerii, care sunt bine organizați și se mișcă în ordine perfectă, nu pot 

lucra pentru noi cu succes.” –Christian Experience and Teachings of 

Ellen G. White, p. 199. Dacă suntem mulțumiți să facem lucrarea lui 
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Dumnezeu "într-un loc mult mai sărac și mai incomod, El nu ne va 

dărui binecuvântarea Sa.” - Evanghelizare, p. 377. 

Fiind păstrătorii adevărului în Zambia, credem că este important 

să avem un centru fizic în care oricine din Zambia și lume în general 

să poată accesa adevărul în orice moment. Actualul "birou" poate 

găzdui doar trei mese mici și trei persoane. Nu există prea mult spațiu 

pentru a ține cărți, pentru a conduce studii biblice și seminarii sau 

pentru a organiza întâlniri ale Comitetului Uniunii, precum și alte 

lucruri. Lipsa unei adevărate clădiri a sediului Uniunii zambiene a 

afectat progresul lucrării care ar fi trebuit făcute cu mulți ani în urmă. 

Deoarece terenul este deja disponibil, Uniunea zambiană a decis în 

unanimitate să construiască o clădire simplă, dar spațioasă, a Sediului 

Central Zambian, care să fie utilizată pentru toate activitățile 

administrative. 

Este planificat ca Sediul să aibă trei spații de birouri pentru 

slujbașii executivi și un spațiu de lucru deschis pentru conducătorii 

de departamente, dotat cu calculatoare. De asemenea, va exista o sală 

de conferințe, o editură, o zonă de recepție și o sală de așteptare. 

Planul și detaliile infrastructurii sediului propus pot fi văzute la: 

https://youtu.be/TXAmARCRefg pe canalul Uniunii Zambiene.  

La fel ca multe alte țări în curs de dezvoltare, economia Zambiei 

a fost grav afectată, în special în timpul COVID-19. Prin urmare, 

facem apel la sprijin financiar pentru a construi un sediu al Uniunii 

zambiene, care este prevăzut să aducă respect numelui onorabil al 

Dumnezeului nostru din ceruri. În Ioan 14:13,14, Domnul Isus 

Hristos spune: „...și orice veți cere în Numele Meu, voi face, pentru 

ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în Numele Meu, 

voi face.” Ne agățăm de această promisiune Biblică de a ne întări 

credința și optimismul față de realizarea acestui vis mult așteptat.  

„Domnul să impresioneze inimile celor care au bani să vină în 

ajutorul Său și să ajute la ridicarea unei clădiri care va fi sănătoasă, 

sigură și convenabilă" pentru munca administrativă. –Special 

Testimonies, Series B, no. 13, p. 8. Amin! 

 

 În numele Comitetului Executiv al Uniunii Zambiene și a 

Comitetului pentru construcții, 

Manoah Muchanga, secretar al Uniunii zambiene și președinte al 

Comitetului pentru construcții  
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Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi pentru Zambia 

Lasă-ți darul să reflecte credința în marea bunătate a Domnului! 
 

10. 

Sabatul din 3 septembrie 2022 

SLUJIREA PREOȚILOR 
 

„Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un 

neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al 

Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din 

întuneric la lumina Sa minunată;” 1 Petru 2:9. 
 

Ales de Domnul  

1. Pe cine a ales Domnul să îndeplinească fiecare parte a preoției, 

inclusiv serviciile de închinare și riturile simbolice din sanctuar? 

Numeri 3:10; Exod 28:1. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Prin rânduială dumnezeiască, seminția lui Levi a fost pusă 

deoparte pentru serviciul de la sanctuar. În vremurile de demult, 

fiecare om era preotul propriei sale case. În zilele lui Avraam, preoția 

era socotită ca fiind dreptul de întâi născut, al celui mai mare fiu. 

Acum, în locul primului născut din tot Israelul, Domnul a primit 

seminția lui Levi pentru a sluji la sanctuar. Prin această cinste 

deosebită, El și-a manifestat aprobarea pentru credincioșia lor, 

dovedită atât prin alipirea de slujba Sa, cât și prin executarea judecății 

Sale atunci când Israel a apostaziat, închinându-se la vițelul de aur. 

Cu toate acestea, preoția a fost restrânsă numai la familia lui Aaron. 

Numai lui Aaron și fiilor săi le era îngăduit să slujească înaintea 

Domnului; restul seminției avea în grijă sanctuarul și mobilierul lui 

și trebuia să le dea ajutor preoților în slujba lor, dar nu avea voie să 

aducă jertfe, să ardă tămâie sau să privească la lucrurile sfinte, până 

nu erau acoperite. –Patriarhi și Profeți, p. 350. 
 

2. Ce trebuia să facă preotul ori de câte ori un păcătos pocăit 

venea la Sanctuar pentru a aduce o jertfă? Levitic 6:2,6,7. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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„Nu numai sanctuarul, dar și lucrarea preoților trebuia să fie 

“chipul și umbra lucrurilor cerești”. Evrei 8:5. Acest lucru era deci 

de mare importanță și Domnul, prin Moise, a dat lămuririle cele mai 

amănunțite și mai explicite cu privire la fiecare parte a acestui 

serviciu preînchipuitor. Serviciul în sanctuar era împărțit în două, și 

anume un serviciu zilnic și unul anual. Serviciul zilnic era adus la 

îndeplinire la altarul arderii de tot din curtea sanctuarului și în locul 

sfânt, în timp ce serviciul anual se îndeplinea în locul prea sfânt.” –

Patriarhi și profeți, PP. 351, 352. 

 

Slujbă și comuniune 

3. Ce slujbă principală făceau preoții și unde? Numeri 18:7; 

1 Samuel 2:28; Numeri 18:1. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Seminția lui Levi a fost aleasă de Domnul pentru slujbele sfinte 

care țineau de templu și de preoție. Despre preot s-a spus: “Pe el I-a 

ales Domnul, Dumnezeul tău, ... ca să facă slujba în Numele 

Domnului...”. Deuteronom 18:5.” –Sfaturi despre Isprăvnicie, p. 70. 

„Oferindu-Se pe Sine Însuși spre a mijloci datorită călcării de lege 

a neamului omenesc, Domnul Hristos a efectuat slujba unui preot.” –

Principiile fundamentale ale educației creștine, p. 403.  

 

4. Ce făcea preotul când exista o nevoie serioasă de a-l consulta 

pe Domnul? Exodul 28:30, prima parte; Numeri 27:21. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„La dreapta și la stânga pieptarului se aflau două pietre mari, 

foarte strălucitoare. Acestea erau cunoscute ca fiind URIM și 

TUMIM. Prin ele i se făcea cunoscută marelui preot voia lui 

Dumnezeu. Când erau aduse înaintea Domnului întrebări cu privire 

la diferite lucruri, pentru a se lua o hotărâre, un nimb de lumină ce 

încercuia piatra prețioasă din dreapta era un semn al consimțirii sau 

aprobării divine, în timp ce o înnorare a pietrei din stânga era o 

dovadă a respingerii sau dezaprobării.” –Patriarhi și Profeți, p. 351. 
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Învățători din Israel  

5. Ce altă responsabilitate aveau preoții? Deuteronomul 33:10; 

Levitic 10:11; Ezechiel 44: 23,24. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Domnul a învățat pe poporul Său, că El era Stăpânul viei și că 

tot ceea ce ei aveau le era dat în păstrare și administrare, spre a fi 

folosite pentru El în slujba Lui. Dar preoții și mai marii norodului nu 

îndeplineau lucrarea slujbei lor sfinte conștienți că mânuiau bunurile 

lui Dumnezeu.” Parabolele Domnului Hristos, p. 292. 

„Dacă tații și mamele ar fi ascultat îndrumările Domnul Hristos, 

acum nu am fi citit și auzit despre păcate și crime comise, nu numai 

de adulți, ci chiar de tineri și de copii. Condițiile sociale nefavorabile 

există datorită faptului că părinții au ignorat acest sfat și au neglijat 

să-și educe copiii în vederea respectării și a cinstirii poruncilor sfinte 

ale lui Dumnezeu.” –Minte, caracter și personalitate, vol. 2, pp. 566, 

567. 

„Cei care au văzut adevărul, i-au simțit importanța și au 

experimentat lucrurile lui Dumnezeu, trebuie să le predea copiilor lor 

o doctrină sănătoasă. Ei trebuie să le facă cunoștință cu măreții stâlpi 

ai credinței noastre și cu motivele pentru care suntem Adventiști de 

Ziua a șaptea, pentru ce suntem chemați, așa cum erau copiii lui Israel 

să fim un popor deosebit, un neam sfânt, separat și distinct de toate 

celelalte popoare de pe fața pământului. Aceste lucruri trebuie să le 

fie explicate copiilor într-un limbaj simplu și ușor de înțeles, iar pe 

măsură ce ei cresc, lecțiile să fie adecvate capacității lor crescânde 

până ce temeliile adevărului au fost așezate în profunzime.” - 

Îndrumarea copilului, p. 495. 

 

Leviții  

6. Cui i-a încredințat Domnul multe alte responsabilități legate 

de sanctuar și în folosul poporului? Numeri 1:51; 3:6-9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Domnul a rânduit o familie specială din seminția lui Levi să ducă 

chivotul, iar alți leviți au fost special desemnați de Dumnezeu să 

poarte cortul întâlnirii și mobila acestuia și să aducă la îndeplinire 



[50] Lecțiunile Școlii de Sabat 

lucrarea de a ridica și desface cortul. Dacă cineva, din curiozitate sau 

nerespectând ordinea, pleca de la locul său și atingea vreo parte a 

sanctuarului sau mobila acestuia sau chiar dacă se apropia de vreun 

lucrător, era pedepsit cu moartea. Dumnezeu nu a lăsat ca sfântul 

sanctuar să fie dus, ridicat și demontat în mod dezordonat de orice 

seminție care ar fi vrut să facă această lucrare; ci au fost alese 

persoane care puteau să-și dea seama de caracterul sacru al lucrării în 

care s-au angajat. Acești bărbați rânduiți de Dumnezeu erau instruiți 

să facă poporul să înțeleagă sfințenia deosebită a chivotului și a 

tuturor celor legate de el, ca să nu privească aceste lucruri fără să-și 

dea seama de sfințenia lor și să fie îndepărtați din Israel. Toate 

lucrurile care țineau de sfântul locaș trebuiau privite cu respect.” –

1T, p. 652. 

 

Simbol și realitate 

7. Ce spun Scripturile că au fost sanctuarul, jertfele și preoția 

antică? Unde se află acum adevăratul sanctuar și adevăratul 

Mare Preot? Evrei 9:9-12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Mulți nu au reușit să realizeze sfințenia lucrării în care sunt 

angajați. Caracterul său înălțat trebuie păstrat înaintea lucrătorilor, atât 

prin cuvânt, cât și prin exemplu. Toți trebuie să citească instrucțiunile 

date de Hristos lui Moise, cerând fiecărui om să fie la locul său și să 

facă partea lucrării la care a fost numit și pus deoparte. Dacă, la 

ridicarea sau demontarea cortului, cineva era găsit în afara locului său 

sau implicat într-o altă acțiune, în manipularea chivotului sacru sau în 

purtarea lui, acel om era ucis.” –(Manuscript 29, 1895) The Publishing 

Ministry, p. 59. 

 

Fără cusur 

„Tot ceea ce purta preotul trebuia să fie întreg și fără cusur. Prin 

acele frumoase veșminte era reprezentat caracterul marelui antitip, 

Isus Hristos. Nimic altceva, decât desăvârșirea în îmbrăcăminte și 

purtare, în cuvânt și spirit, nu putea să fie primit de către Dumnezeu. 

El este sfânt, și slava și desăvârșirea Sa trebuie să fie reprezentate în 

serviciile de pe pământ. Numai desăvârșirea putea să reprezinte în 
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mod cuvenit sfințenia serviciilor cerești. Omul mărginit poate să-și 

sfâșie propria inimă, dând astfel pe față un duh zdrobit și smerit. 

Dumnezeu va recunoaște acest lucru.” –Hristos Lumina Lumii, 709. 
 

* * * 
 

Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi pentru Zambia 
 

* * * 
 

11. 

Sabatul din 10 septembrie 2022 

ÎN MIJLOCUL TABEREI 
 

„Copiii lui Israel au să tăbărască fiecare lângă steagul lui, sub 

semnele casei părinților lui; să tăbărască în fața și împrejurul 

cortului întâlnirii.” Numeri 2: 2. 

 

„Tabăra ebraică era organizată într-o ordine desăvârșită. Ea era 

împărțită în trei mari părți, fiecare având locul său stabilit. În mijloc 

era așezat cortul întâlnirii (tabernacolul), reședința Împăratului 

nevăzut. În jurul acestuia erau așezați preoții și leviții. Dincolo de ei 

erau așezate toate celelalte seminții.” –Patriarhi și profeți, 374, 375. 

 

Fiecare trib în locul său special  

1. Cum trebuiau să-și aranjeze corturile triburile într-o nouă 

tabără, după călătorie, când se opreau undeva? Ce loc ocupa 

Sanctuarul întotdeauna? Numeri 1:52; 2:1,2. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„În tot timpul călătoriilor, ei respectau o desăvârșită ordine. 

Fiecare seminție purta un stindard cu semnul casei tatălui lor pe el și 

avea poruncă să-și întindă corturile lângă propriul stindard. Când 

călătoreau, semințiile mărșăluiau în ordine, fiecare sub stindardul 

său. Când se opreau să se odihnească, se înălța cortul întâlnirii, apoi, 

în jurul lui și la distanță de el, semințiile își așezau corturile în ordine, 

exact în poziția pe care o poruncise Dumnezeu.” –Istoria mântuirii, 

p. 157.  
 



[52] Lecțiunile Școlii de Sabat 

2. Care triburi erau situate în fața intrării Sanctuarului, adică în 

partea de est? Care triburi erau pe partea opusă, la vest? Numeri 

2:3,5,7,18,20,22, primele părți. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„De la începutul călătoriei lor din Egipt, le-au fost date lecții 

pentru pregătirea și disciplina lor. Chiar înainte de a părăsi Egiptul 

s-a făcut o organizare temporară, iar poporul a fost împărțit în cete, 

fiecare având un conducător. La Sinai, aranjamentele organizatorice 

au fost finalizate. Ordinea atât de izbitor manifestată în toate lucrările 

lui Dumnezeu s-a arătat și în societatea iudaică. Dumnezeu era 

centrul autorității și al guvernului. Moise, ca reprezentant al Său, avea 

sarcina de a veghea la aplicarea legilor în Numele Său. Apoi, venea 

consiliul celor șaptezeci, apoi preoții și conducătorii, sub aceștia 

“căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste 

cincizeci, și căpetenii peste zece” (Numeri 11:16.17; Deuteronom 

1:15) și în sfârșit, dregători numiți pentru îndatoriri speciale.” –

Educație, p. 37.  

 

3. Ce triburi erau situate în nord? Și, în sfârșit, care triburi au 

ocupat locul în sud? Numeri 2:25,27,29,10,12,14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Locul fiecărei seminții era de asemenea stabilit. Fiecare trebuia 

să mărșăluiască și să tăbărască lângă propriul său steag, așa cum 

poruncise Domnul: “Copiii lui Israel au să tăbărască fiecare lângă 

steagul lui, sub semnele casei părinților lui; să tăbărască în fața și 

împrejurul cortului întâlnirii.” “Pe drum, vor ține șirul în care au 

tăbărât fiecare la rândul lui, după steagul lui” Numeri 2:2,17. 

Mulțimii pestrițe, care însoțea poporul Israel, nu i se îngăduia să 

locuiască în același loc cu acesta, ci trebuia să locuiască afară din 

tabără… Deuteronom 23:7,8.” –Patriarhi și Profeți, p. 375. 

 

Locul Leviților  

4. Cine erau fiii lui Levi, care alcătuiau cele mai mari trei familii 

ale Leviților? În raport cu toate semințiile, unde și-au așezat 

Leviții corturile? Numeri 1:53; 3:17. 
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Tabăra era așezată într-o ordine perfectă, cu tabernacolul, 

locuința lui Dumnezeu, în centru, iar în jurul lui corturile preoților și 

leviților. În exterior, fiecare trib era așezat lângă propriul steag.” - 

Educație, pp. 37,38.  

 

5. Unde și-au făcut tabăra membrii acestor familii? Au existat 

specificații exacte pe care să le urmeze? Numeri 3:23,29,35,38. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Leviților le era încredințată grija pentru sfântul locaș și tot ce 

aparținea de el, atât în tabără, cât și în timpul călătoriei. Când tabăra 

se punea în mișcare, ei trebuiau să strângă cortul sfânt; când se 

ajungea la un loc de popas, ei trebuiau să-l întindă. Nici unei alte 

persoane din vreo altă seminție nu îi era îngăduit să se apropie, sub 

pedeapsa cu moartea. Leviții erau împărțiți în trei grupe, descendenți 

ai celor trei fii ai lui Levi, și fiecăruia îi erau rânduite un loc și o 

lucrare deosebită. În fața cortului întâlnirii și foarte aproape de el se 

aflau corturile lui Moise și Aaron. Spre sud erau chehatiții, a căror 

datorie era să aibă grijă de chivot și de celălalt mobilier; spre nord se 

aflau merariții, care aveau grijă de stâlpi, picioare, scânduri etc.; iar 

înapoi erau gherșoniții, în grija cărora se aflau covoarele și pânzele.” 

–Patriarhi și Profeți, p. 375. 

 

Ordine în tabără și pentru călătorie  

6. Când trebuiau oamenii să respecte ordinea stabilită, - doar în 

tabără sau, de asemenea, în alte momente? Numeri 1:51; 2:17. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „În toate călătoriile, li se cerea să respecte o ordine desăvârșită. 

Fiecare seminție purta un steag, cu însemnul strămoșului lor, și 

fiecărei seminții i se cerea să tăbărască sub propriul steag. Când 

pornea chivotul, toate armatele plecau în călătorie, toate semințiile 

mergând în ordine, sub steagurile lor. Leviții au fost rânduiți de 

Domnul ca fiind seminția care avea să poarte chivotul, iar fiii lui 

Aaron, urmându-i îndeaproape, duceau trâmbițele. Ei primeau 
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instrucțiuni de la Moise, lucru pe care îl semnalau poporului, sunând 

din trâmbițe. Ei dădeau prin aceste trâmbițe anumite semnale 

speciale, pe care poporul le înțelegea, iar mișcările lor se făceau în 

armonie cu acestea.” –1T, p. 650.  

 

7. Ce învățătură primim cu privire la ordinea lui Dumnezeu din 

exemplul evreilor? Cum credeți că s-ar fi comportat oamenii de 

astăzi dacă ar fi trăit sub acest sistem? În mod similar, cine ar 

trebui să fie centrul și punctul principal al vieții unui creștin? 

Numeri 2:34; Ioan 3:14,15; Evrei 12:2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Hristos dorește ca ordinea cerului, planul ceresc de guvernare, 

armonia divină a cerului să se găsească în biserica Sa de pe pământ. 

În felul acesta, El va fi proslăvit în poporul Său. Soarele neprihănirii 

va străluci astfel prin ei în lume cu o lumină clară. Hristos a dat 

bisericii Sale posibilități mari, ca să primească un tribut mare de slavă 

de la moștenirea Sa mântuită și răscumpărată. El a revărsat asupra 

poporului Său însușiri și binecuvântări, pentru ca el să reprezinte 

desăvârșirea Sa. Biserica, înzestrată cu neprihănirea lui Hristos, este 

depozitara Sa, în care să se arate pe deplin și desăvârșit bogățiile 

milei, ale harului și iubirii Sale. Hristos privește la poporul Său, în 

curăția și desăvârșirea lui, ca la răsplata umilinței Sale și ca la un 

adaos la slava Sa — Hristos, marele Centru, de la care se revarsă toată 

slava .” –Hristos Lumina Lumii, p. 680. 

„După cum șarpele a fost înălțat în pustie de Moise și tuturor celor 

ce fuseseră mușcați de șerpii înfocați li s-a poruncit să privească ca 

să trăiască, tot așa și Fiul omului trebuie să fie înălțat, pentru ca 

„oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.’” - Mărturii 

pentru Pastori și Slujitorii Evangheliei, p. 92. 

 

Marele Centru 

„Solia îngerului al treilea face necesară prezentarea Sabatului 

poruncii a patra, iar adevărul acesta trebuie să fie vestit lumii, dar 

marele centru de atracție nu trebuie să fie lăsat în afara soliei îngerului 

al treilea....  

„Cel păcătos trebuie să privească mereu la Golgota și să se bazeze 
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pe meritele lui Hristos, primind meritele neprihănirii Sale și 

încrezându-se în harul Său.” –(Review and Herald, 20 martie 1894) 

Evanghelizare, PP. 184, 185. 
 

* * * 

 

12. 

Sabatul din 17 septembrie 2022 

SLUJBA ZILNICĂ 
 

„Acolo Mă voi întâlni cu copiii lui Israel și locul acela va fi sfințit 

de slava Mea. Voi sfinți cortul întâlnirii și altarul; voi sfinți pe Aaron 

și pe fiii lui, ca să fie în slujba Mea ca preoți.” Exodul 29:43,44. 

 

„În fiecare dimineață și seară se aducea un miel pe altar. Acesta 

reprezenta moartea Mântuitorului. În timp ce Pruncul Isus privea 

victima nevinovată, Duhul Sfânt L-a învățat semnificația ei. El știa 

că El Însuși, ca Miel al lui Dumnezeu, trebuia să moară pentru 

păcatele oamenilor.” –The Story of Jesus, p. 32. 

„Închinarea în familie să nu fie condusă de circumstanțe. Nu 

trebuie să vă rugați ocazional și să neglijați rugăciunea când aveți o 

zi de muncă încărcată. Dacă procedați așa, îi determinați pe copiii 

voștri să considere că rugăciunea nu are nicio importanță deosebită. 

Rugăciunea înseamnă foarte mult pentru copiii lui Dumnezeu, iar 

jertfele de mulțumire ar trebui să se înalțe spre Dumnezeu dimineața 

și seara. Psalmistul spune: “Veniți să cântăm cu veselie Domnului și 

să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre. Să mergem 

înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui!” ” –

Rugăciunea, p. 189. 

 

1. În afară de jertfele oferite în sanctuar de popor pentru iertarea 

păcatului, ce alte tipuri de jertfe au fost aduse? Exodul 29:38-40. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „În fiecare dimineață și seară, un miel de un an era adus ca ardere 

de tot pe altar, cu darurile de mâncare corespunzătoare, simbolizând 

astfel consacrarea zilnică a națiunii față de Domnul Dumnezeu, cum 

și continua dependență de sângele ispășitor al lui Hristos. Dumnezeu 
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a poruncit în mod expres ca fiecare jertfă adusă pentru serviciul 

sanctuarului să fie “fără cusur”. (Exod 12:5.) … Numai o jertfă “fără 

cusur” putea fi un simbol al curăției desăvârșite a Aceluia care avea 

să Se ofere pe Sine ca un miel fără cusur și fără prihană”. 1 Petru 

1:19. Apostolul Pavel arată aceste jertfe ca o ilustrare a ceea ce 

urmează să devină urmașii lui Hristos. “El zice: “Vă îndemn, dar, 

fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre 

ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea 

voastră o slujbă duhovnicească”.” –Patriarhi și Profeți, p. 352.  
 

2. Cum descriu Sfintele Scripturi aceste sacrificii și scopul lor? 

Exodul 29:41,42. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Serviciul în sanctuar era împărțit în două, și anume un serviciu 

zilnic și unul anual. Serviciul zilnic era adus la îndeplinire la altarul 

arderii de tot din curtea sanctuarului și în locul sfânt, în timp ce 

serviciul anual se îndeplinea în locul prea sfânt... Serviciul zilnic 

consta din jertfa arderii de tot de dimineață și seară, din arderea de 

tămâie plăcut mirositoare pe altarul de aur și din jertfele speciale 

aduse pentru păcatele individuale.” –Patriarhi și Profeți, p. 352. 
 

Dumnezeu S-a întâlnit cu poporul Său  

3. Cât de importante erau jertfele pentru popor în fiecare zi? Ce 

semnificație profundă conțineau serviciile? Exodul 29:43,44. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Tămâia care se înălța cu rugăciunile lui Israel reprezintă meritele 

și mijlocirea Domnului Hristos, perfecta Lui neprihănire, care, prin 

credință, îi este atribuită poporului Său, singura care face ca 

închinarea ființelor păcătoase să fie primită înaintea lui Dumnezeu. 

Înaintea perdelei locului prea sfânt era un altar al continuei mijlociri, 

iar înaintea locului sfânt, era un altar al continuei ispășiri. Prin sânge 

și prin tămâie trebuia să se facă apropierea de Dumnezeu — 

simboluri ce arătau spre Marele Mijlocitor, prin care păcătoșii se pot 

apropia de Dumnezeu și Singurul prin care harul și mântuirea pot fi 

acordate celui ce se pocăiește și crede.” –Patriarhi și Profeți, p. 353.  
 



pentru Semestrul II, 2022 [57] 

4. Cum a vrut Domnul să locuiască în mijlocul poporului Său? 

Exodul 29:45,46. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 „De aici înainte, poporul avea să fie onorat cu prezența 

Împăratului lor. “Eu voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și voi fi 

Dumnezeul lor” și “locul acela va fi sfințit de slava Mea” (Exod 

29:45,43), a fost asigurarea dată lui Moise. Ca simbol al autorității 

lui Dumnezeu și ca întrupare a voinței Sale, lui Moise i-a fost dat un 

exemplar al Decalogului, scris cu degetul lui Dumnezeu pe două table 

de piatră (Deuteronom 9:10; Exod 32:15,16) pentru a fi păstrat cu 

sfințenie în sanctuar, care, după ce avea să fie făcut, trebuia să fie 

centrul vizibil de închinare al națiunii.” –Patriarhi și Profeți, p. 314. 

 

Simbolul și pregătirea pentru cel mai mare sacrificiu  

5. Al cui simbol era fiecare jertfă? De aceea, pentru ce pregătea 

Domnul pe poporul Său? Ezechiel 46:13; 1 Petru 1:18-21,10-12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Dintr-un neam de robi, izraeliții fuseseră înălțați mai presus de 

toate popoarele pentru a fi comoara deosebită a Împăratului 

împăraților. Dumnezeu i-a despărțit de lume, pentru ca să le poată 

încredința comoara cea sfântă. El îi făcuse păstrătorii Legii Sale, și 

planul Său era ca prin ei să păstreze printre oameni cunoașterea de 

Sine. Astfel, lumina cerului avea să strălucească într-o lume cuprinsă 

de întuneric și o voce trebuia să fie auzită chemând toate popoarele 

să se întoarcă de la idolatria lor și să-I slujească viului Dumnezeu. 

Dacă izraeliții erau credincioși însărcinării lor, ei aveau să devină o 

putere în lume. Dumnezeu avea să fie scutul lor de apărare și avea să-

i înalțe mai presus de toate celelalte națiuni. Lumina și adevărul Său 

aveau să fie descoperite prin ei, iar ei aveau să iasă în evidență sub 

călăuzirea Lui înțeleaptă și sfântă, ca un exemplu al superiorității 

slujirii lui Iehova față de orice formă de idolatrie.” –Patriarhi și 

Profeți, p. 314. 

 

6. Înainte de nașterea lui Isus, la ceasul arderii tămâii, cine era 

adunat în curtea templului pentru a se ruga? Mai târziu, după 
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înălțarea lui Isus, ce minune s-a făcut acolo în numele Lui? Luca 

1:5,8-10; Fapte 3:1,2,6,7. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Orele rânduite pentru jertfele de dimineața și seara erau socotite 

ca sfinte și au ajuns să fie privite de toată națiunea iudaică asemenea 

unui timp hotărât pentru închinare… În practica aceasta, creștinii au 

un exemplu pentru rugăciunea de dimineața și seara. În timp ce 

condamnă un simplu șir de ceremonii, lipsite de spiritul închinării, 

Dumnezeu privește cu multă plăcere asupra acelora care-L iubesc și 

care se pleacă dimineața și seara în rugăciune pentru a căuta iertare 

pentru păcatele făptuite și pentru a-I prezenta cererile lor pentru 

binecuvântările trebuincioase.” –Patriarhi și profeți, PP. 353-354.  

 

7. La cine ajung rugăciunile zilnice ale sfinților când tămâia 

harului ceresc se înalță odată cu ele? Apocalipsa 8:3,4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Serviciile religioase, rugăciunile, laudele și mărturisirea plină de 

pocăință a păcatului se înalță spre Sanctuarul ceresc din inima 

credincioșilor adevărați asemenea fumului de tămâie, dar, pentru că 

vin pe calea degradată a naturii omenești, ele sunt atât de întinate 

încât, dacă nu ar fi curățite de sângele lui Hristos, nu ar putea să aibă 

niciodată vreo valoare înaintea lui Dumnezeu. Ele nu se înalță în 

curăție și, dacă Mijlocitorul care Se află la dreapta lui Dumnezeu nu 

ar curăți și nu ar prezenta totul prin neprihănirea Sa, ele nu ar fi 

vrednice să fie primite de Dumnezeu. Toate jertfele de tămâie care se 

înalță din sanctuarele pământești trebuie să fie îmbibate de stropii 

sângelui lui Hristos, care aduce curățire. El ține înaintea Tatălui 

cădelnița meritelor Sale, în care nu este nicio urmă de decădere 

pământească. El adună în cădelnița aceasta rugăciunile, laudele și 

mărturisirile poporului Său și pune lângă acestea neprihănirea Sa 

desăvârșită. Astfel, înmiresmată cu meritele jertfei de ispășire a lui 

Hristos, jertfa de tămâie se înalță înaintea lui Dumnezeu, fiind întru 

totul vrednică de primit. Apoi sunt date răspunsuri pline de har.” - 

Solii alese, vol. 1, p. 344. 
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Marile adevăruri ale mântuirii predate poporului 

„În felul acesta, prin slujbele de la cortul întâlnirii și de la templul 

care i-a luat locul mai târziu, poporul era învățat zilnic marile 

adevăruri referitoare la moartea și slujirea Domnului Hristos, iar o 

dată pe an mintea tuturor era îndreptată spre evenimentele de 

încheiere a marii controverse dintre Hristos și Satana — curățirea 

finală a Universului de păcat și păcătoși.” –Patriarhi și Profeți, p. 

358. 

 

* * * 

 

13. 

Sabatul din 24 septembrie 2022 

CURĂȚIREA ANUALĂ A SANCTUARULUI 
 

„… să vă smeriți sufletele, să nu faceți nicio lucrare, nici 

băștinașul, nici străinul care locuiește în mijlocul vostru. Căci în 

ziua aceasta se va face ispășire pentru voi, ca să vă curățiți: veți fi 

curățiți de toate păcatele voastre înaintea Domnului.” 

Levitic 16:29,30. 

 

„O dată pe an, în ziua cea mare a Ispășirii, preotul intra în Locul 

Preasfânt pentru curățirea Sanctuarului. Lucrarea îndeplinită acolo 

completa ciclul anual al slujbelor. În Ziua Ispășirii, erau aduși doi țapi 

la ușa cortului și se arunca sorțul pentru ei, “unul pentru Domnul și 

altul pentru țapul de trimis”. Estera 3:8. Țapul pe care cădea sorțul 

pentru Domnul urma să fie înjunghiat ca jertfă pentru păcat în 

favoarea poporului... 

“Aaron să-și pună amândouă mâinile pe capul țapului cel viu și să 

mărturisească peste el toate fărădelegile copiilor lui Israel și toate 

călcările lor de lege cu care au păcătuit ei; să le pună pe capul țapului, 

apoi să-l izgonească în pustie, printr-un om care va avea însărcinarea 

aceasta. Țapul acela va duce asupra lui toate fărădelegile lor într-un 

pământ pustiit; în pustie să-i dea drumul”. Versetele 21, 22. Țapul de 

trimis nu se mai întorcea în tabăra lui Israel, iar bărbatului care-l 

ducea i se cerea să se spele și să-și spele și hainele cu apă înainte de 

a se întoarce în tabără.” –Tragedia Veacurilor, p. 419. 
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Ce a oferit Adunarea  

1. Ce serviciu special a avut loc în Ziua Ispășirii? Care era 

rezultatul tragerii la sorți dintre cei doi țapi? Levitic 16:5,7,8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„O dată pe an, în ziua cea mare a Ispășirii, preotul intra în Locul 

Preasfânt pentru curățirea Sanctuarului. Lucrarea îndeplinită acolo 

completa ciclul anual al slujbelor. În Ziua Ispășirii, erau aduși doi țapi 

la ușa cortului și se arunca sorțul pentru ei, “unul pentru Domnul și 

altul pentru țapul de trimis”. –Patriarhi și Profeți, p. 355. 

 

2. Cum a avut loc curățirea lui Aaron și a casei sale? S-a curățit 

și Răscumpărătorul nostru înainte de a-și aduce marea Sa jertfă? 

Cum se aplică acest lucru astăzi? Leviticul 16:11-14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Tipul a întâlnit antitipul în moartea lui Hristos, Mielul junghiat 

pentru păcatele lumii. Marele nostru Mare Preot a adus singura jertfă 

care are valoare în mântuirea noastră. Când S-a dat pe Sine pe cruce, 

a fost făcută o ispășire perfectă pentru păcatele oamenilor. Acum 

stăm în curtea exterioară, așteptând și căutând acea speranță 

binecuvântată, apariția în slavă a Domnului și Mântuitorului nostru 

Isus Hristos. Acum nu mai sunt necesare jertfe, căci Marele Mare 

Preot își face lucrarea în Sfânta Sfintelor. În mijlocirea Sa ca Avocat 

al nostru, Hristos nu are nevoie de neprihănirea niciunui om, de 

mijlocirea niciunui om. El este Singurul Purtător de păcate, Singura 

Jertfă pentru păcat. Rugăciunile și mărturisirile vor fi aduse doar Lui, 

Celui care a intrat o dată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor. El poate 

să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de El prin 

credință. El trăiește veșnic pentru a mijloci pentru noi.” –Lift Him Up, 

p. 319. 

 

Jertfa de curățire  

3. După ce Aaron a adus jertfa pentru el și pentru casa lui, cum 

se făcea curățirea poporului și a sanctuarului? Pe cine reprezenta 

țapul sacrificat? Levitic 16:15,16,18,19; Evrei 9:28; Matei 20: 28. 
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 „În sanctuarul din pustie și în templu — care erau simbolurile 

pământești ale locuinței lui Dumnezeu, o parte a cortului era 

consacrată prezenței Sale. Perdeaua ornamentată cu heruvimi, la 

intrarea în acea parte a cortului, nu trebuia ridicată decât de o singură 

mână. Ridicarea acelei perdele și pătrunderea fără o poruncă anume 

în taina sacră a Locașului Preasfânt însemna moarte. Căci deasupra 

tronului îndurării se afla slava Celui Preasfânt — slavă pe care nici 

un om nu o putea privi și trăi după aceea. În unica zi din an stabilită 

pentru slujire în Locul Preasfânt, marele preot intra cu cutremur în 

prezența lui Dumnezeu, în timp ce nori de tămâie fereau privirile sale, 

acoperind slava. Peste tot în curțile templului înceta orice zgomot. 

Nici un preot nu mai slujea înaintea altarelor. Oastea închinătorilor, 

aplecați cu o teamă plină de respect, înălța rugăciuni pentru mila lui 

Dumnezeu.” –Divina Vindecare, PP. 437, 438.  
 

4. Cum trebuia marele preot să îndeplinească serviciul de 

ispășire? Cum se asemăna slujirea lui Isus în timpul marii Sale 

jertfe? Levitic 16:17; Isaia 63:5; Ioan 16:32. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Hotărârea fiind luată, El Se prăbuși ca mort la pământ, de unde 

Se ridicase puțin. Unde erau acum ucenicii Săi, ca să-și așeze cu 

gingășie mâinile sub capul Învățătorului lor istovit și să mângâie 

fruntea aceea desfigurată cu adevărat mai mult decât a fiilor 

oamenilor? Mântuitorul însă a călcat singur în teasc și, din cei ce erau 

acolo, nimeni n-a fost cu El.  

„Dumnezeu însă suferea împreună cu Fiul Său. Îngerii priveau 

chinul de moarte al Mântuitorului. Ei L-au văzut pe Domnul lor 

înconjurat de legiunile forțelor satanice și natura Sa copleșită de o 

groază tainică, înfiorătoare. În cer s-a făcut liniște. Nici o harpă nu 

era atinsă. Dacă muritorii ar fi putut vedea uluirea oștilor cerești, care, 

într-o dureroasă tăcere, vedeau pe Tatăl cum îndepărta razele Sale de 

lumină, iubire și slavă de la Fiul Său preaiubit, atunci ar fi putut 

înțelege mai bine cât de vinovat este păcatul în ochii Săi.” –Hristos 

Lumina Lumii, p. 693. 
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5. Ce făcea marele preot cu țapul viu? Când un om ducea țapul 

în deșert, purtând simbolic păcatul care fusese mărturisit peste 

el, ce se întâmpla cu păcatele care fuseseră astfel curățate din 

sanctuar? Leviticul 16:20-22. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Aaron să-și pună amândouă mâinile pe capul țapului cel viu și să 

mărturisească peste el toate fărădelegile copiilor lui Israel și toate 

călcările lor de lege cu care au păcătuit ei; să le pună pe capul țapului, 

apoi să-l izgonească în pustie, printr-un om care va avea însărcinarea 

aceasta. Țapul acela va duce asupra lui toate fărădelegile lor într-un 

pământ pustiit; în pustie să-i dea drumul”. Numai după ce țapul era 

astfel trimis în pustie, poporul se putea socoti ca eliberat de povara 

păcatelor lui…  

„La ușa tabernacolului, își punea mâinile pe capul țapului de trimis 

și mărturisea asupra lui “toate fărădelegile copiilor lui Israel și toate 

călcările lor de lege, cu care au păcătuit ei”, punându-le “pe capul 

țapului”. Iar când țapul care purta păcatele acestea era trimis în pustie, 

se socotea că, o dată cu el, și aceste păcate au fost depărtate pentru 

totdeauna de la popor. Aceasta a fost slujba săvârșită drept “chipul și 

umbra lucrurilor cerești”. Evrei 8:5.” –Patriarhi și profeți, 355, 356. 

 

Post, pocăință și mărturisire  

6. Ce era necesar să facă oamenii astfel încât Domnul să le poată 

ierta păcatele și să-i curețe de nelegiuire? Levitic 16:29, ultima 

parte-31, Prima parte; 23:27-29. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

  „Fiecare om trebuia să-și smerească sufletul în timp ce avea loc 

lucrarea de ispășire. Toate afacerile, toate lucrurile obișnuite trebuia 

lăsate la o parte și întreaga adunare a lui Israel petrecea ziua într-o 

solemnă umilință înaintea lui Dumnezeu, cu rugăciune, post și o 

profundă cercetare a inimii.” –Patriarhi și profeți, p. 355. 

„Poporul lui Dumnezeu, salvat din foc de Isus Hristos, își simte 

păcatul și este smerit și rușinat. Dumnezeu vede și recunoaște 

pocăința lor și ia aminte la durerea lor pentru păcat, pe care ei nu o 

pot îndepărta sau anula; dar pe măsură ce se roagă, rugăciunile lor 
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sunt auzite și acesta este motivul pentru care Satana stă să se 

împotrivească lui Hristos.... El pășește între sufletul pocăit, 

credincios și Hristos. El caută să-și arunce umbra lui infernală 

înaintea acelui suflet, pentru a diminua credința și pentru a face fără 

efect cuvintele lui Dumnezeu.” –Christ Triumphant, p. 275. 
 

7. În realitate, Cine era Cel care a purtat păcatele omului în 

trupul Său și a plătit cu viața Sa pentru păcatul întregii lumi, 

acordând omului păcătos iertare și răscumpărare? Isaia 

53:4-6,11; 1 Petru 2:21-25. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 

 „Umbrele ceremoniale ale tabernaculului iudaic nu mai au nicio 

valoare. Nu mai trebuie să fie făcută o ispășire zilnică și anuală, dar 

jertfa ispășitoare adusă printr-un mijlocitor este esențială din cauza 

săvârșirii neîncetate a păcatului. Domnul Isus slujește ca preot în 

prezența lui Dumnezeu, prezentându-Și sângele vărsat, așa cum era 

prezentat în trecut sângele mielului înjunghiat. Domnul Isus 

înfățișează jertfa adusă pentru fiecare păcat și pentru fiecare defect al 

celor păcătoși.  

„Domnul Hristos, Mijlocitorul nostru, și Duhul Sfânt mijlocesc 

fără încetare pentru om, dar Duhul nu pledează pentru noi ca Domnul 

Hristos, care prezintă sângele Său, hotărât încă de la întemeierea 

lumii să fie vărsat, ci Duhul lucrează asupra inimii noastre, scoțând 

din ea rugăciuni, pocăință, laude și mulțumiri. Recunoștința care se 

revarsă de pe buzele noastre este urmarea faptului că Duhul Sfânt 

atinge corzile sufletului, aducând amintiri sfinte și înviorând muzica 

inimii.” - Solii alese, vol. 1, p. 344. 
 

Impresii despre sfințenia Supremă a lui Dumnezeu 

„Întreaga ceremonie era destinată să-i impresioneze pe izraeliți cu 

privire la sfințenia lui Dumnezeu și la ura Sa față de păcat; să le arate 

apoi că nu puteau veni în legătură cu păcatul fără să se întineze. 

Fiecărui om i se cerea să-și întristeze sufletul în timp ce se făcea 

această lucrare de ispășire. Toate treburile trebuiau lăsate la o parte 

și întreaga adunare a lui Israel trebuia să petreacă ziua în smerenie 

solemnă înaintea lui Dumnezeu, cu rugăciune, post și adâncă 

cercetare de inimă.” –Tragedia veacurilor, p. 419,420. 
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14. 

Sabatul din 1 octombrie 2022 

DE LA GHILGAL LA IERUSALIM 
 

“Căci Eu n-am locuit într-o casă din ziua când am scos pe Israel 

din Egipt până în ziua de azi, ci am mers din cort în cort și din 

locaș în locaș.” 1 Cronici 17:5. 

 

„Măreția lui Dumnezeu este pentru noi de necuprins. “Domnul Își 

are scaunul de domnie în ceruri” (Psalmii 11:4); cu toate acestea, prin 

Duhul Său, este prezent pretutindeni. El are o cunoaștere intimă a 

tuturor lucrărilor mâinilor Sale și un interes personal față de acestea.” 

–Educație, p. 132. 

„Psalmistul înfățișează prezența celui Infinit pătrunzând întregul 

univers. 'Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo; dacă mă voi culca în 

Locuința morților, iată-Te și acolo.' Nu vom putea găsi niciodată un 

loc unde să nu fie și Dumnezeu. 

„Domnul Dumnezeu cel Atotputernic, care domnește în ceruri, 

declară: 'Eu sunt cu tine.’ El asigură poporului Său că cei care sunt 

ascultători se află într-o poziție în care îi poate binecuvânta, spre 

slava numelui Său. El va fi un ajutor prezent pentru toți cei care îl 

slujesc, în loc de a-și servi lor.” –Credința prin care trăiesc, p. 62. 

 

1. După ce a traversat râul Iordan și a intrat în Canaan, unde a 

fost primul loc în care Israel și-a așezat tabăra? Prin urmare, 

care a fost primul loc în țara Canaanului în care a fost așezat 

sanctuarul? Iosua 4:19; 5:10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Până acum, Ghilgal fusese capitala națiunii și locul unde se afla 

cortul întâlnirii. De acum, acest cort trebuia să fie mutat în locul 

hotărât pentru rămânerea lui permanentă.” –Patriarhi și Profeți, 514. 

 

Cortul întâlnirii în Silo  

2. Care a fost al doilea loc în care a fost așezat cortul, în timpul 

vieții lui Iosua? Deși încă foarte tânăr, pe cine a chemat Domnul 

și cui a vorbit în Silo? Iosua 18:1; 19:51; 1 Samuel 3:20,21. 
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Locul acesta era Silo, un orășel din partea de moștenire a lui 

Efraim. Se afla aproape în inima țării și se putea ajunge ușor la el din 

orice direcție. Aici era o parte a țării deja cucerită, așa că închinătorii 

nu erau tulburați. “Toată adunarea copiilor lui Israel s-a strâns la Silo 

și au așezat acolo cortul întâlnirii.” (Iosua 18,1-10.) Semințiile care 

încă se mai aflau în tabără când a plecat cortul întâlnirii din Ghilgal, 

l-au urmat și și-au întins corturile lângă Silo. Semințiile acestea au 

rămas aici până când s-au răspândit la pământurile lor.” –Patriarhi și 

Profeți, p. 514. 

 

3. În timpul lui Eli, ce s-a întâmplat cu chivotul legământului din 

Silo? Ce solie le-a dat Domnul cuceritorilor când au pus chivotul 

în templul lui Dagon? 1 Samuel 4:10,11; 5:1-5; 6:1,2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Filistenii au năvălit într-un atac înverșunat care a avut ca urmare 

înfrângerea israeliților și o mare pierdere. Treizeci de mii de bărbați 

au rămas morți pe câmpul de bătaie, chivotul legământului a fost luat, 

iar cei doi fii ai lui Eli au murit, luptând pentru apărarea lui. În felul 

acesta, s-a scris o nouă mărturie pentru toate generațiile viitoare, că 

răutatea poporului lui Dumnezeu nu rămâne nepedepsită. Cu cât este 

mai mare cunoașterea voinței lui Dumnezeu, cu atât este mai mare 

păcatul acelora care o nesocotesc... 

„Chivotul a rămas trei sute de ani în Silo, până când, din pricina 

păcatelor casei lui Eli, a căzut în mâinile filistenilor, iar Silo a fost 

nimicit. Chivotul legământului n-a mai fost adus înapoi în cortul 

întâlnirii de acolo, serviciul din sanctuar a fost mutat în cele din urmă 

în templul din Ierusalim, iar Silo a ajuns un loc fără însemnătate. 

Numai ruinele arătau locul unde se aflase pe vremuri. Cu mult timp 

după aceea, soarta lui a fost folosită pentru a avertiza Ierusalimul. 

“Duceți-vă dar la locul care-Mi fusese închinat la Silo”, spunea 

Domnul prin proorocul Ieremia, “unde pusesem să locuiască 

odinioară Numele Meu, și vedeți ce i-am făcut din pricina răutății 

poporului Meu Israel ... și acum ... voi face Casei peste care este 

chemat Numele Meu, în care vă puneți încrederea, și locului pe care 
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l-am dat vouă și părinților voștri, îi voi face întocmai cum am făcut 

lui Silo”. Ieremia 7:12-14.” –Patriarhi și profeți, 583, 584, 514, 515. 

 

Chivotul la Bet-Șemeș  

4. Ce s-a întâmplat cu Filistenii în timp ce chivotul era în țara 

lor? După ce au părăsit acea țară, în ce sat s-au oprit vacile care 

trăgeau chivotul? Ce s-a întâmplat acolo? 1 Samuel 5:6,8-10, 

prima parte; 6:12-14, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Oamenii din Bet-Șemeș erau curioși să știe ce putere mare era în 

acel chivot, care-l făcea să îndeplinească lucruri așa de minunate. Ei 

vedeau chivotul ca fiind puternic de la sine și nu Îi atribuiau puterea 

lui Dumnezeu. Numai bărbați numiți special pentru acest scop sfânt 

puteau privi chivotul, descoperit de învelitorile lui, fără a fi uciși, 

pentru că era ca și cum L-ar fi privit pe Însuși Dumnezeu. Când 

oamenii, pentru a-și satisface curiozitatea, au deschis chivotul să 

privească în colțurile lui tainice și sacre, lucru pe care păgânii idolatri 

nu îndrăzniseră să-l facă, îngerii care-l însoțeau au omorât peste 

cincizeci de mii dintre ei.  

„Locuitorii din Bet-Șemeș s-au temut de chivot și au zis: “‘Cine 

poate sta înaintea Domnului, înaintea acestui Dumnezeu sfânt? și la 

cine trebuie să se suie chivotul, dacă se depărtează de la noi?’ Au 

trimis niște soli la locuitorii din Chiriat-Iearim ca să le spună: 

‘Filistenii au adus înapoi chivotul Domnului; pogorâți-vă și luați-l la 

voi.’” –Istoria mântuirii, p. 191. 

 

5. După ce s-a întâmplat cu locuitorii din Bet-Șemeș din cauza 

nelegiuirii lor față de chivot, pe cine au chemat să-l ia? 1 Samuel 

6:20,21; 7:1,2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Locuitorii din Chiriat-Iearim au dus chivotul Domnului în casa 

lui Abinadab și l-au sfințit pe fiul lui ca să-l păzească. Timp de 

douăzeci de ani, evreii fuseseră sub puterea filistenilor. Erau foarte 

umiliți și s-au pocăit de păcatele lor, iar Samuel a mijlocit în favoarea 

lor și Dumnezeu a fost iarăși îndurător cu ei. Filistenii s-au războit cu 
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ei și Domnul a lucrat din nou într-un mod minunat pentru Israel, iar 

ei i-au biruit pe vrăjmași.” –Istoria mântuirii, p. 191. 
 

6. Unde era sanctuarul pe vremea regelui Saul? 1 Samuel 21:1,6. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „Fiul împăratului s-a înapoiat la Ghibea, iar David s-a grăbit să 

ajungă la Nob, o cetate aflată doar la câteva mile și care aparținea și 

ea de seminția lui Beniamin. Cortul întâlnirii fusese mutat de la Silo 

în locul acesta și acolo slujea Ahimelec, marele preot. David nu știa 

unde să se ducă pentru a afla adăpost, decât la servul lui Dumnezeu. 

Marele preot l-a privit cu uimire când a venit grăbit și aparent singur, 

cu o față care trăda grijă și necaz. Îl întrebă ce-l aduce acolo. Tânărul 

bărbat era sub continua teamă că va fi descoperit și, fiind la 

strâmtorare, căuta să se prefacă.” –Patriarhi și profeți, PP. 655, 656.  
 

7. Unde a fost așezat cortul înainte de a fi mutat la Ierusalim? 

1 Cronici 21:29; 16:39. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 „În tinerețea lui, Solomon a făcut din alegerea lui David propria 

sa alegere, și timp de mulți ani a umblat în neprihănire, viața lui fiind 

caracterizată printr-o ascultare strictă de poruncile lui Dumnezeu. La 

începutul domniei, a mers cu sfetnicii de stat la Gabaon, unde se afla 

încă tabernacolul construit în pustie, și acolo s-a unit cu sfătuitorii lui 

aleși, „cu căpeteniile peste mii și peste sute, cu judecătorii și cu mai 

marii întregului Israel, căpeteniile caselor părintești”, în aducerea de 

jertfe lui Dumnezeu și într-o consacrare deplină în slujba Domnului. 

2 Cronici 1:2.” – Profeți și Regi, p. 27. 
 

Chivotul transferat la Ierusalim 

8. Ce dorință a avut David pentru chivotul Domnului? La 

inițiativa sa, ce s-a făcut cu el? 1 Cronici 13:1,3,4; 15:3,12. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Acum, după ce și-a întărit bine tronul și a scăpat de invaziile 

vrăjmașilor din afară, David a trecut la realizarea unui plan plăcut lui, 

și anume să aducă chivotul lui Dumnezeu la Ierusalim. Mult timp 
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chivotul rămăsese la Chiriat-Iearim, la vreo cincisprezece kilometri 

depărtare; dar era momentul potrivit ca cetatea care servea drept 

capitală a națiunii să fie onorată cu semnele prezenței divine... 

„Apoi porțile s-au deschis larg, procesiunea a intrat și, cu respect 

sfânt, chivotul a fost așezat în cortul pregătit pentru primirea lui. 

Înaintea curții sfinte se ridicaseră altare pentru jertfe; fumul jertfelor 

de împăcare și al arderilor de tot, norii de tămâie, cântările de laudă 

și rugăciunile lui Israel se înălțau spre cer. Serviciul odată sfârșit, 

împăratul rosti o binecuvântare asupra poporului.” –Patriarhi și 

profeți, PP. 704, 708. 
 

* * * 

 

15. 

Sabatul din 8 octombrie 2022 

DE LA CORT LA TEMPLU 
 

“Iată că am de gând să zidesc o casă Numelui Domnului 

Dumnezeului meu, cum a spus Domnul tatălui meu David, zicând: 

‘Fiul tău pe care-l voi pune în locul tău pe scaunul tău de domnie, 

el va zidi o casă Numelui Meu.’.” 1 Regi 5:5. 

 

„Palatul clădit de Solomon și de asociații lui pentru Dumnezeu și 

pentru închinarea Sa era de o frumusețe neîntrecută și de o splendoare 

fără seamăn. Împodobită cu pietre prețioase, înconjurată de curți 

spațioase, cu intrări monumentale, căptușită cu cedru și poleită cu 

aur, clădirea templului, cu perdele brodate și cu mobilier bogat, era 

un simbol potrivit pentru biserica vie a lui Dumnezeu de pe pământ, 

care de-a lungul veacurilor a fost clădită în armonie cu modelul divin, 

din materiale care au fost asemănate cu “aur, argint, pietre prețioase”, 

șlefuite “ca niște stâlpi frumoși care fac podoaba caselor împărătești”. 

1 Corinteni 3:12; Psalmul 144:12. Hristos este “piatra din capul 

unghiului” a acestui templu spiritual: “în El toată clădirea, bine 

închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul”. Efeseni 

2:20,21.” –Profeți și regi, p. 36.  
 

1. Ce dorință a avut David, având în vedere că el locuia într-o 

casă căptușită cu cedru și chivotul Domnului era într-un cort 
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simplu? Ce i-a răspuns profetul Natan când David i-a spus planul 

său? 2 Samuel 7:2,3  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„David, în timp ce locuia în palatul său de cedru, și-a simțit 

tulburată conștiința, considerând că locul nu este potrivit pentru 

chivotul lui Dumnezeu, care simboliza prezența Sa. Acesta era încă în 

cortul care fusese construit în pustie și fusese purtat tot drumul de la 

Horeb la Ierusalim într-un pelerinaj de aproape patruzeci de ani. Dar 

acum națiunea și-a încheiat pelerinajul și a găsit o locație permanentă. 

David s-a uitat în jurul său la clădirile scumpe de cedru, la casele 

locuitorilor stabiliți în țara frumoasă a Canaanului și i-a venit ideea că 

ar trebui construit un templu, demn de reședința lui Dumnezeu.” –

Christ Triumphant, p. 155. 
 

Răspunsul Domnului la dorința lui David  

2. Deși regele și Profetul au fost de acord, ce răspuns a venit de 

la Domnul? De ce a răspuns în acest fel? 1 Împărați 8:19; 1 Cronici 

22:8; 2 Samuel 7:12-14, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 

„Însă, întrucât dorise să zidească o casă pentru Dumnezeu, lui 

David i s-a dat făgăduința: “Domnul îți vestește că-ți va zidi o casă.... 

Eu îți voi ridica un urmaș după tine.... El va zidi Numelui Meu o casă, 

și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui.”  

„Motivul pentru care David nu trebuia să clădească templul a fost 

arătat: “Tu ai vărsat prea mult sânge, și ai făcut mari războaie; de 

aceea nu vei zidi o casă Numelui Meu” Iată că ți se va naște un fiu, 

care va fi un om al odihnei, și căruia îi voi da odihnă, izbăvindu-l din 

mâna tuturor vrăjmașilor lui de jur împrejur; “numele lui va fi 

Solomon (Pace) și voi aduce peste Israel pacea și liniștea în timpul 

vieții lui. El va zidi o casă Numelui Meu”. 1 Cronici 22:8-10.” –
Patriarhi și Profeți, p. 712. 

 

3. Totuși, ce a făcut David înainte de moartea sa? Ce a hotărât 

Solomon să facă după moartea tatălui său? 1 Cronici 22:2-5; 

1 Împărați 5:5. 
……………………………………………………………………………………………… 
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„Chiar de la începutul domniei lui David, unul dintre planurile lui 

cele mai îndrăgite fusese înălțarea unui templu pentru Domnul. Cu 

toate că nu-și îngăduise să-și realizeze planul, nu dovedise mai puțină 

râvnă și stăruință în favoarea lui. Adunase din belșug materiale 

prețioase — aur, argint, pietre de onix și pietre de felurite culori; 

marmură și lemn din cel mai scump. Iar acum, toate comorile acestea 

scumpe trebuia să le încredințeze altora, căci alte mâini trebuia să 

zidească locașul chivotului, simbolul prezenței lui Dumnezeu.” –

Patriarhi și Profeți, p. 751. 

 

Organizarea misiunii  

4. Câți oameni a înrolat regele pentru construirea templului 

Domnului? Cum erau constructorii? 2 Cronici 2:1,2,17,18. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Oamenii care au construit templul erau mulți și casa pe care au 

construit-o era mare și întinsă; și Domnul Dumnezeul cerului i-a 

onorat pentru că i-au construit un sanctuar unde se puteau întâlni 

pentru a se închina Lui. Cei care I se închinau cu sinceritate aveau 

binecuvântarea Lui.” –Christ Triumphant, p. 155.  

 

5. Ce loc a fost ales pentru templu? Cât a durat construcția? 

Odată ce lucrarea a fost finalizată, pe cine a chemat Solomon să 

fie prezent la dedicare? 2 Cronici 3:1-3; 5:1-3; 1 Împărați 6:37,38. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

Conform cronologiei construcția templului a avut loc aproximativ 

între 966 și 960 î.Hr.  

„Din grija arătată în construirea templului se poate trage o lecție 

importantă pentru noi cu privire la grija pe care trebuie să o arătăm 

în construirea caracterului nostru. Nu s-a folosit nici un material 

ieftin. Nicio lucrare n-a fost făcută la întâmplare în potrivirea 

diferitelor părți. Bucată cu bucată trebuia să se potrivească perfect. 

Așa cum a fost templul lui Dumnezeu, tot așa trebuie să fie și Biserica 

Lui. În construirea caracterului poporul Său nu trebuie să aducă nici 

un material fără valoare, nici o lucrare făcută cu neglijență, 

indiferent.... 
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„Acum suntem în atelierul lui Dumnezeu și în aceste ore de probă 

se desfășoară procesul care ne face potriviți pentru templul glorios. 

Nu putem fi acum indiferenți, neglijenți și lipsiți de griji și să refuzăm 

să ne îndepărtăm de păcat... și totuși să așteptăm să devenim curați, 

sfinți și cu caractere potrivite după modelul unui palat.... Acum este 

ziua pregătirii; acum este momentul în care putem înlătura defectele 

noastre. 

„O piatră care nu strălucește nu are valoare. Ceea ce constituie 

valoarea bisericilor noastre nu sunt pietrele moarte, lipsite de 

strălucire, ci pietrele vii, pietre care prind razele strălucitoare de la 

Piatra de căpătâi, chiar Soarele Neprihănirii.” –Our High Calling, p. 

165; Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 2, p. 1030. 

 

Transferul de la cort la templu  

6. Ce s-a întâmplat după ce lucrările la templu au fost finalizate? 

2 Cronici 5:4-7. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Este imposibil să descrii frumusețea și splendoarea acestui 

sanctuar. În acest loc chivotul sacru a fost purtat cu respect solemn 

de preoți și așezat în locul său sub aripile celor doi heruvimi 

impunători care stăteau pe podea. 

„Corul sacru și-a ridicat vocile în laudă lui Dumnezeu, iar melodia 

vocilor lor a fost însoțită de tot felul de instrumente muzicale. Și în 

timp ce curțile templului răsunau de laudă, norul slavei lui Dumnezeu 

a luat în stăpânire casa, așa cum umpluse anterior Cortul din pustiu.” 

–(Review and Herald, November 9, 1905) Seventh-day Adventist 

Bible Commentary, vol. 2, p. 1030. 

 

Rugăciunea de dedicare a lui Solomon 

7. Ce a rostit Solomon în rugăciunea sa către Dumnezeu în timpul 

dedicării templului? 2 Cronici 6:18-21,41,42. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„La timpul rânduit, oștile lui Israel, împreună cu reprezentanți din 

multe țări străine în îmbrăcăminte bogată, s-au adunat în curțile 

templului. Scena era de o măreție neobișnuită. Apoi, Solomon a 
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îngenuncheat pe platformă și în auzul întregului popor, a înălțat 

rugăciunea de consacrare.... 

„Dar ce! Să locuiască Dumnezeu cu adevărat împreună cu omul 

pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu Te cuprind: cu cât 

mai puțin această casă, pe care am zidit-o eu! Totuși, Doamne, 

Dumnezeul meu, ia aminte la rugăciunea robului Tău și la cererea 

lui! Ascultă strigătul și rugăciunea pe care Ți-o face robul Tău. Ochii 

Tăi să fie zi și noapte deschiși peste casa aceasta, peste locul despre 

care ai zis că acolo va fi Numele Tău! Ascultă rugăciunea pe care o 

face robul Tău în locul acesta! Ascultă cererile robului Tău și ale 

poporului Tău Israel, când se vor ruga în locul acesta! Ascultă din 

locul locuinței Tale, din ceruri, ascultă și iartă!..” –Profeți și regi, 38,40 

 

Răspunsul lui David la solia lui Dumnezeu 

„Cu toate că dorința arzătoare a inimii lui nu a fost îndeplinită, 

David a primit solia cu recunoștință. “Cine sunt eu, Doamne, 

Dumnezeule”, a spus el, “și ce este casa mea de m-ai făcut să ajung 

unde sunt? Și încă atât este puțin înaintea Ta, Doamne, Dumnezeule! 

Tu vorbești despre casa robului tău și în viitor!” Și apoi și-a reînnoit 

legământul cu Dumnezeu.  

„David știa că ar fi fost o onoare pentru numele său și ar fi adăugat 

glorie la domnia lui dacă ar fi adus la îndeplinire lucrarea plănuită în 

inima sa; dar a fost gata să supună propria-i voință voinței lui 

Dumnezeu. Resemnarea plină de recunoștință, astfel manifestată, se 

vede rar chiar și între creștini. De câte ori aceia care au trecut de 

vârsta bărbăției se prind de nădejdea de a realiza vreo lucrare 

însemnată, de care inima lor este alipită, dar pe care nu sunt potriviți 

să o îndeplinească. Poate că Providența divină le vorbește ca și lui 

David, spunându-le că lucrarea pe care o doresc atât de mult nu le 

poate fi încredințată. Ei trebuie doar să pregătească drumul pentru ca 

altul să o îndeplinească.” –Patriarhi și Profeți, p. 712. 

* * *  
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16. 

Sabatul din 15 octombrie 2022 

AJUTOR DIN SANCTUAR 
 

„Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele 

Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul Său cel Sfânt 

și să te sprijine din Sion!” Psalmi 20:1,2. 
 

„De la crearea și căderea omului până în prezent, a existat o 

desfășurare continuă a planului lui Dumnezeu pentru răscumpărarea, 

prin Hristos, a rasei căzute. Cortul și templul lui Dumnezeu de pe 

pământ au fost construite după originalul din cer. În jurul sanctuarului 

și a serviciilor sale solemne în mod mistic s-au adunat adevăruri 

grandioase care urmau să fie descoperite de-a lungul generațiilor 

următoare.” –Credința prin care trăiesc, p. 194. 
 

În interiorul Sanctuarului  

1. Ce găsește cel care caută îndrumare, ajutor și lumină în 

sanctuar? Psalmii 96:6; 63:2,3. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Nu a existat nici un moment în care Dumnezeu să fi dat dovezi 

mai mari ale slavei și măreției Sale decât în timp ce era recunoscut 

Conducător al lui Israel. Manifestările Împăratului invizibil erau 

mărețe și nespus de sublime. Un sceptru a fost legănat, dar nu a fost 

ținut de nicio mână umană. Chivotul sacru, acoperit de tronul 

îndurării și conținând Legea sfântă a lui Dumnezeu, era un simbol al 

lui Iehova Însuși. Acesta era puterea israeliților.... Înaintea lui idolii 

au fost aruncați la pământ, și, pentru că a fost privit în mod pripit, mii 

au pierit. Niciodată în lumea noastră Domnul nu a dat dovezi mai 

evidente ale supremației Sale ca atunci când numai El a fost 

recunoscut Împărat al lui Israel.” –Credința prin care trăiesc, p. 194. 
 

2. Unde găsim îndrumare în fața aroganței și nedreptății umane 

pentru care nu avem nicio soluție sau răspuns? Psalmii 73:16,17; 

27:4,5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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„Domnul Hristos vede finalul conflictului. Bătălia se desfășoară 

din ce în ce mai cu furie. În curând El va veni, El, care are acest drept 

și va lua în stăpânire toate lucrurile pământului. Toată confuzia din 

lumea noastră, toată violența și crima, sunt o împlinire a cuvintelor 

lui Hristos. Acestea sunt semne ale apropiatei Sale venirii. În ziua 

revenirii Sale, Hristos îi va păzi pe cei care L-au urmat pe El, Calea, 

Adevărul și Viața. El S-a angajat să fie sanctuarul lor (locul lor de 

scăpare). El le spune: 'Du-te, poporul meu, intră în odaia ta și încuie 

ușa după tine; ascunde-te câteva clipe, până voi curăți pământul de 

nelegiuirea lui! (Isaia 26:20).'” (tr. engl.) – Fii și fiice ale lui 

Dumnezeu, p. 354. 
 

Ajutor și sprijin din sanctuar  

3. Ce rugăciune înalță Psalmistul pentru poporul lui Dumnezeu 

în ziua necazului și a încercării? Ce vine din sanctuar? Psalmii 

20:1,2; 3:4. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Pentru creștinul adevărat, credincios, există o bucurie și o 

mângâiere pe care lumea nu le cunoaște. Pentru ei aceasta este un 

mister. Speranța creștină este mare cu nemurirea și slava ei deplină. 

Ea pătrunde până dincolo de perdea și este o ancoră pentru suflet, 

sigură și de nezdruncinat. Și când furtuna mâniei lui Dumnezeu va 

veni peste cei nelegiuiți, această speranță nu-i va părăsi, căci ei sunt 

ascunși ca 'sub acoperișul Cortului Lui.” –Fii și fiice ale lui 

Dumnezeu, p. 354. 
 

Marea dorință a psalmistului  

4. În mijlocul numeroaselor probleme ale vieții, care a fost marea 

dorință a psalmistului? Ce spune el despre cei care caută casa 

Domnului? Psalmul 84:2-4,10. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Dacă nu primim religia lui Hristos hrănindu-ne din Cuvântul lui 

Dumnezeu, nu vom avea dreptul de a intra în cetatea lui Dumnezeu. 

Dacă am trăit cu hrană pământească, dacă ne-am educat gusturile 

pentru a iubi lucrurile lumești, nu vom fi pregătiți pentru curțile 

cerești; nu am putea aprecia curentul pur, ceresc care circulă în cer. 
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Vocile îngerilor și muzica harpelor lor nu ne-ar satisface. Știința 

cerului ar fi o enigmă pentru mințile noastre. Trebuie să flămânzim 

și să însetăm după neprihănirea lui Hristos; trebuie să fim modelați și 

schimbați de influența transformatoare a harului Său pentru a putea 

fi potriviți pentru societatea îngerilor cerești.” –Harul uimitor al lui 

Dumnezeu, p. 251. 
 

5. Ce perspectivă minunată au cei ce își găsesc plăcerea în casa 

Domnului? Psalmi 84:4; 65:4; 92:13; Ieremia 17:7,8. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Marele motiv al unui creștinism atât de slab este acela că cei care 

pretind a crede adevărul au atât de puțină cunoștință despre Hristos 

și o estimare atât de scăzută a ceea ce va fi El pentru ei și ceea ce ar 

putea fi ei pentru El. Avem cele mai solemne și importante adevăruri 

încredințate vreodată muritorilor. Dacă cuvintele noastre, gândurile 

noastre și acțiunile noastre ar fi mai curate și înălțate, mai în armonie 

cu sfânta credință pe care o mărturisim, am privi responsabilitățile 

într-o lumină mult diferită. Cât de solemne, cât de sacre ar apărea. 

Am avea un simț mai profund al obligațiilor noastre și ar trebui să ne 

punem ca țintă constantă a ne perfecționa sfințenia în frică de 

Dumnezeu. Lucrurile pământești, trecătoare ar fi subordonate celor 

cerești și veșnice. 

„Limbajul inimii și al buzelor ar fi, așa cum este exprimat de 

Psalmist: „Cât de plăcute sunt locașurile Tale, Doamne al oștirilor! 

Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului, inima 

și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu! Până și pasărea își 

găsește o casă acolo și rândunica, un cuib unde își pune puii… Ah, 

altarele Tale, Doamne al oștirilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu! 

Ferice de cei ce locuiesc în Casa Ta, căci ei tot mai pot să Te laude!” 

(Psalmii 84:1-4).” –The Ellen G. White 1888 Material, p 1099, 1100. 
 

Slavă Domnul în casa Lui  

6. Ce ar trebui să dea cei care merg în mod regulat la Casa 

Domnului, mai ales că știu despre binecuvântările acordate în 

acel loc sacru? Psalmii 135:1,2; 134:1,2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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„Este nevoie de rugăciune - cea mai serioasă, fierbinte, agonizantă 

rugăciune - rugăciunea pe care David a înălțat-o când a exclamat: 

'Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa Te dorește sufletul meu 

pe Tine, Dumnezeule!' Iată, doresc să împlinesc poruncile Tale.' 

'Suspin după mântuirea Ta.' 'Sufletul meu suspină și tânjește de dor 

după curțile Domnului, inima și carnea mea strigă către Dumnezeul 

cel viu!' 'Totdeauna mi se topește sufletul de dor după legile Tale.’ 

Psalmi 42:1; 119:40,174; 84:2; 119:20. Acesta este spiritul luptător 

al rugăciunii așa cum l-a avut psalmistul regal....” –In Heavenly 

Places, p. 73. 

„I-am auzit pe unii care au fost mulți ani în credință, spunând că 

s-au obișnuit să fie în stare să suporte încercarea și dificultățile, dar, 

de când slăbiciunile vârstei au început să apese asupra lor, au ajuns 

să fie foarte tulburați când au fost supuși disciplinei. Ce înseamnă 

acest lucru? Înseamnă că Isus a încetat să fie Mântuitorul vostru? 

Înseamnă că atunci când sunteți în vârstă și cu părul cărunt, aveți 

privilegiul de a manifesta pasiuni nesfinte? Gândiți-vă la lucrul 

acesta. Ar trebui să vă folosiți puterile rațiunii în această privință, așa 

cum le folosiți în lucrurile trecătoare. Ar trebui să renunțați la voi 

înșivă și să faceți din slujirea adusă lui Dumnezeu ocupația principală 

a vieții. Nu îngăduiți niciunui lucru să vă tulbure pacea. Nu este 

nevoie să fie așa, ci trebuie să aibă loc o creștere continuă, un progres 

constant în viața spirituală.” - Solii alese, vol. 2, p. 222.  

 

7. Cine a fost un tip al sanctuarului în timpul Exodului? Cine 

reprezintă astăzi sanctuarul Domnului? Psalmul 114:1,2; 

1 Corinteni 3:9, ultima parte, 16,17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Înaintea noastră stau vremuri de necaz. Judecățile lui Dumnezeu 

vin asupra lumii noastre. Națiunile pământului tremură. Vor fi 

încercări și greutăți peste tot; inimile oamenilor vor ceda de frică. Și 

ce vom face în acea zi? Chiar dacă pământul se va clătina încoace și 

încolo ca un om beat și va fi mișcat din locul lui ca o colibă, dacă am 

făcut din Dumnezeu stânca noastră, El ne va izbăvi. 'Cel ce stă sub 

ocrotirea Celui Preaînalt și se odihnește la umbra Celui Atotputernic' 

'Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost” și faci din Cel 
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Preaînalt turnul tău de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va 

ajunge... Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile 

tale.’” –Fii și fiice ale lui Dumnezeu, p. 354. 

 

Rugăciunea întotdeauna primește răspuns spre bine 

„Putem avea comuniune cu Dumnezeu în inima noastră și putem 

merge pe drum însoțiți de Domnul Hristos. Când suntem angajați în 

munca noastră de zi cu zi, ne putem exprima dorințele inimii, 

neauzite de nici o ureche omenească, dar cuvintele noastre nu se vor 

stinge în tăcere și nici nu se vor pierde. Nimic nu poate îneca dorința 

sufletului. Ele se ridică deasupra larmei străzii, deasupra zgomotelor 

mașinăriilor. Noi Îi vorbim lui Dumnezeu, iar rugăciunea noastră este 

auzită.  

„Prin urmare, cereți și veți primi. Cereți umilință, înțelepciune, 

curaj și mai multă credință. Fiecare rugăciune sinceră va primi un 

răspuns. Poate că răspunsul nu va veni exact așa cum doriți sau în 

timpul în care îl așteptați, dar va veni în maniera și în timpul care se 

vor potrivi cel mai bine cu nevoia voastră. Dumnezeu răspunde la 

rugăciunile pe care le înălțați în singurătate, când sunteți istoviți și 

ispitiți, deși nu întotdeauna în conformitate cu așteptările voastre, dar 

întotdeauna spre binele vostru.” –Slujitorii Evangheliei, p. 258. 

 

* * * 
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17. 

Sabatul din 22 octombrie 2022 

DE LA PRIMUL LA AL DOILEA TEMPLU 
 

„Domnul a trezit duhul lui Zorobabel, fiul lui Șealtiel, dregătorul 

lui Iuda, și duhul lui Iosua, fiul lui Ioțadac, marele preot, și duhul 

întregii rămășițe a poporului. Așa că ei au venit și s-au pus pe lucru 

în Casa Domnului oștirilor, Dumnezeul lor.” Hagai 1:14. 

 

Chipuri de animale în templu 

1. Ce făceau oamenii în casa lui Dumnezeu la mai puțin de patru 

secole după ce templul a fost reconstruit? Potrivit cu ceea ce i s-a 

arătat lui Ezechiel, ce era la intrarea în templu? Ezechiel 8:3,5,6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„În timp ce Ieremia continua să-și facă cunoscut mărturia în țara 

lui Iuda, proorocul Ezechiel a fost ridicat dintre robii din Babilon să 

avertizeze pe cei exilați; de asemenea, să confirme cuvântul 

Domnului care fusese rostit prin Ieremia. În anii de pe urmă ai 

domniei lui Zedechia, Ezechiel a arătat foarte clar nebunia încrederii 

în prezicerile false ale celor care îi determinau pe robi să nădăjduiască 

într-o reîntoarcere apropiată la Ierusalim. El a fost de asemenea 

îndrumat să prezică printr-o varietate de simboluri și solii solemne 

asediul și distrugerea totală a Ierusalimului.” –Patriarhi și Profeți, p. 

448. 

 

2. Ce era sculptat pe perete? Pe lângă conducătorii lui Israel, cine 

altcineva s-a plecat și s-a închinat idolilor? Ezechiel 8:9-12. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„În anul al șaselea al domniei lui Zedechia, Domnul i-a descoperit 

lui Ezechiel în vedenie unele din urâciunile care se practicau în 

Ierusalim și înăuntrul porților casei Domnului și chiar în curtea 

interioară. Încăperile cu chipuri și idoli zugrăviți, “tot felul de 

târâtoare și de dobitoace urâcioase și toți idolii casei lui Israel” 

(Ezechiel 8:10) — toate acestea într-o rapidă succesiune au trecut pe 

dinaintea privirii uimite a proorocului. Ezechiel 8:10.  
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Aceia care ar fi trebuit să fie conducătorii spirituali în mijlocul 

poporului, “bătrânii casei lui Israel”, în număr de șaptezeci, au fost 

văzuți aducând tămâie înaintea reprezentărilor idolatre care fuseseră 

introduse în încăperile tainice din locurile sfinte ale curții templului. 

“Nu ne vede Domnul”, se amăgeau bărbații lui Iuda când se angajau 

în practicile lor idolatre; “Domnul a părăsit țara aceasta”, spuneau ei 

cu hulă. Versetele 11,12.” –Profeți și Regi, p. 448. 

 

Venerarea Soarelui  

3. Ce făceau femeile la intrarea în clădire? Ce făceau bărbații în 

curte? Cum a fost posibil ca starea spirituală a poporului ales al 

lui Dumnezeu să devină atât de degradată? Ezechiel 8:13-16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Și acum, Ființa care îl însoțea pe Ezechiel în această vizită 

uimitoare cu privire la nelegiuirea din locurile înalte ale țării lui Iuda 

a întrebat pe prooroc: “Vezi, fiul omului? Este prea puțin oare pentru 

casa lui Iuda să săvârșească ei urâciunile pe care le săvârșesc aici? 

Trebuia să mai umple și țara cu silnicie și să nu înceteze să Mă mânie? 

Lată că ei își apropie ramura de nas! De aceea și Eu voi lucra cu urgie; 

ochiul Meu va fi fără milă și nu Mă voi îndura; chiar dacă vor striga 

în gura mare la urechile Mele, tot nu-i voi asculta”. Versetele 17,18.” 

–Profeți și Regi, p. 449. 

 

4. Ce s-a îndepărtat de templu din cauza acestei profanări? 

Atunci, cum a fost posibil ca binecuvântările lui Dumnezeu să 

vină asupra oamenilor? Ce legătură are aceasta cu slujbele 

bisericești săptămânale de astăzi? Ezechiel 9:3; 10:4,18,19. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Oamenii nu pot lepăda avertizările pe care Dumnezeu le trimite 

în mila Sa și să rămână nepedepsiți. O solie a fost trimisă din cer 

lumii din zilele lui Noe și salvarea lor a depins de felul în care ei au 

tratat solia. Pentru că au lepădat avertizarea, Duhul lui Dumnezeu a 

fost retras de la cei păcătoși, care au pierit în apele potopului. În 

timpul lui Avraam, mila a încetat să mai stăruie pe lângă locuitorii 

vinovați ai Sodomei și toți, în afară de Lot împreună cu soția și cele 
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două fiice, au fost mistuiți de focul trimis din cer. Tot așa a fost și în 

zilele lui Hristos. Fiul lui Dumnezeu le-a declarat iudeilor 

necredincioși din generația aceea: „Iată că vi se lasă casa pustie.” 

Matei 23:38. Privind spre zilele de pe urmă, aceeași Putere infinită 

declară cu privire la aceia care “n-au primit dragostea adevărului ca 

să fie mântuiți”. “Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare 

de rătăcire, ca să creadă o minciună; pentru ca toți cei ce n-au crezut 

adevărul, ci au găsit plăcerea în nelegiuire, să fie osândiți”. 

2 Tesaloniceni 2:10-12. Când ei leapădă învățăturile Cuvântului Său, 

Dumnezeu Își retrage Duhul de la ei și-i lasă pradă amăgirilor pe care 

le iubesc.” –Tragedia veacurilor, p. 431. 

 

Chivotul mutat din templu 

5. Ce s-a întâmplat cu chivotul legământului când Ierusalimul și 

templul au căzut în mâinile babilonienilor? Ce era în Sfânta 

Sfintelor când a fost reconstruit templul? Ieremia 3:16.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Dumnezeu a îngăduit ca Israel să meargă în robie, ca să-i 

smerească și să-i pedepsească din cauza călcării poruncilor Lui și din 

cauza faptelor lor rele. Înainte de distrugerea templului, Dumnezeu a 

făcut cunoscut soarta acestuia câtorva dintre slujitorii Săi credincioși. 

Templul era mândria națiunii și era privit cu idolatrie, în timp ce 

poporul păcătuia împotriva lui Dumnezeu. El le-a descoperit și robia 

lui Israel. Chiar înainte de distrugerea templului, acești oameni 

neprihăniți au mutat chivotul sfânt conținând tablele de piatră și, cu 

jale și întristare, l-au închis într-o peșteră, unde avea să fie ascuns de 

poporul Israel, din cauza păcatelor lor, și nu avea să le mai fie redat. 

Acel chivot sfânt este încă ascuns. Niciodată n-a fost deranjat de când 

a fost pus într-un loc necunoscut.” –Istoria mântuirii, p. 195. 

„Conținutul prețios al Legii a fost pus în chivotul mărturiei și mai 

este încă acolo, ascuns în siguranță de familia omenească. Dar la 

timpul hotărât de Dumnezeu, El va prezenta aceste table de piatră 

pentru a fi mărturie pentru lumea întreagă împotriva nesocotirii 

poruncilor Lui și împotriva închinării idolatre la un sabat fals.” –

(Manuscript 122, 1901) Seventh-day Adventist Bible Commentary, 

vol. 1, p. 1109. 
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6. În 586 î.Hr., ce s-a întâmplat cu templul glorios pe care l-a 

construit Solomon? Ce învățăm din faptul că o astfel de clădire 

minunată și binecuvântată s-a încheiat cu o devastare completă? 

2 Cronici 36:17-19. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„După stabilirea evreilor în Canaan, cortul acesta a fost înlocuit cu 

Templul lui Solomon care, cu toate că era o construcție stabilă și la o 

scară mult mai mare, a păstrat aceleași proporții și a fost mobilat la 

fel. În forma aceasta, sanctuarul a existat — în afară de timpul cât a 

zăcut în ruine pe vremea lui Daniel — până la distrugerea lui de către 

romani, în anul 70 d. Hr. ” –Tragedia veacurilor, p. 412. 

„Faptul că ei, închinătorii lui Iehova, erau prizonieri în Babilon, 

că vasele locașului lui Dumnezeu fuseseră puse în templul 

dumnezeilor Babilonului, că împăratul Israelului era el însuși 

prizonier în mâinile babilonienilor — toate acestea erau amintite cu 

orgoliu de către învingători, ca o dovadă că religia și obiceiurile lor 

erau superioare religiei și obiceiurilor evreilor. În aceste împrejurări, 

tocmai prin umilirea pe care Israel o atrăsese asupra sa prin aceea că 

se depărtase de poruncile Sale, Dumnezeu a dat Babilonului dovezi 

ale supremației Lui, dovezi privind sfințenia cerințelor Sale și 

urmarea sigură a ascultării. Și mărturia a fost dată, în singurul mod 

în care se putea face aceasta, prin aceia care își păstrau încă neclintită 

loialitatea față de El.” – Educație, p. 54. 

 

Porunca lui Dumnezeu de a se reconstrui Templul 

7. Pe cine a folosit Domnul pentru a reconstrui Templul? Cum 

este responsabil fiecare copil al lui Dumnezeu pentru construirea 

de case sfinte pentru El în diferite locuri? 2 Cronici 36:23; Ezra 

1:3; 5:1; 6:14, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Ei au văzut destul de mult pentru a-i face să laude pe Domnul. Ei 

au văzut că Domnul i-a cercetat după ce El i-a împrăștiat pentru 

ingratitudinea și necredincioșia lor față de poruncile Sale. El a mișcat 

inima lui Cir, pentru a ajuta pe aceia care au fost numiți să reclădească 
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templu, Casa Sa. Dar aceia care erau ușor de descurajat nu au umblat 

în credincioșie. Ei au întreținut sentimente descurajatoare care nu 

erau o mireasmă de viață și fapte bune.” –(Manuscript 116, 1897) 

Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 3, p. 1134. 

„Aceasta a fost o vreme de minunate ocazii pentru iudei. Cei mai 

înalți slujitori ai cerului lucrau asupra inimilor împăraților și toate 

acestea pentru ca poporul lui Dumnezeu să lucreze neobosit pentru a 

aduce la îndeplinire decretul lui Cir. Ei n-ar fi trebuit să cruțe nici un 

efort pentru a restatornici templul și slujbele lui și nici pentru a se 

restabili în căminele lor din Iudea. Dar în ziua puterii lui Dumnezeu, 

mulți s-au dovedit lipsiți de bunăvoință. Împotrivirea vrăjmașilor lor 

era puternică și hotărâtă, și treptat, clăditorii și-au pierdut curajul.” –

Profeți și Regi, p. 572. 

 

8. Cine au fost prezenți când a fost pusă temelia templului 

Domnului reconstruit? Cum poți fi unul dintre constructorii 

„casei” lui Dumnezeu? Ezra 3:8-11; 6:14, ultima parte, 15. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Casa care era pe punctul de a fi reclădită fusese subiectul multor 

proorocii cu privire la favoarea pe care Dumnezeu voia să o arate 

Sionului, și toți cei care erau de față la așezarea pietrei din capul 

unghiului ar fi trebuit să împărtășească cu toată inima spiritul ocaziei 

aceleia.” –Profeți și Regi, p. 563. 

„Nu este nevoie să mai spunem că această laudă și recunoștință 

erau în totul cuvenite. Casa asupra cărora se opreau ochii lor era de o 

suficientă importanță pentru Domnul ca să adreseze constructorilor 

mereu și mereu cuvintele Lui de încurajare. Domnul a dat slujitorilor 

Săi cuvinte pe care să le rostească; și această recunoștință trebuia s-o 

exprime toți atunci când ei au văzut că temelia casei a fost pusă.” –

(Manuscript 116, 1897) Seventh-day Adventist Bible Commentary, 

vol. 3, p. 1133. 

 

Construită asemenea unei case spirituale 

„Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și 

scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți 

ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe 
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duhovnicești plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. Căci este scris 

în Scriptură: „Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, 

scumpă; și cine se încrede în El nu va fi dat de rușine.”” 1 Petru 2:4-6. 

 

* * * 

 

Vă rugăm să citiți Raportul Misionar de la  

Universitatea din Guatemala la pagina 88. 

 

18. 

Sabatul din 29 octombrie 2022 

SANCTUARUL DISPREȚUIT 
 

„...În câtă vreme se va împlini vedenia despre desființarea jertfei 

necurmate și despre urâciunea pustiirii? Până când vor fi călcate în 

picioare Sfântul Locaș și oștirea?” Și el mi-a zis: „Până vor trece 

două mii trei sute de seri și dimineți; apoi Sfântul Locaș va fi 

curățit!” Daniel 8:13,14. 

 

„Onorat de oameni cu răspunderile statului și cu secretele 

împărățiilor de o importanță universală, Daniel a fost onorat de 

Dumnezeu ca ambasador al Său și i s-au dat multe descoperiri cu 

privire la tainele veacurilor viitoare. Proorociile minunate, așa cum 

sunt raportate de el în capitolele 7 și 12 ale cărții care-i poartă numele, 

n-au fost înțelese deplin nici de profetul însuși; dar înainte de a-și 

încheia viața de lucrare, i s-a dat asigurarea binecuvântată că la 

sfârșitul zilelor — în perioada de încheiere a istoriei acestei lumi — 

i se va îngădui iarăși să stea în partea lui de moștenire. Nu i s-a dat să 

înțeleagă tot ceea ce Dumnezeu i-a descoperit cu privire la planul 

divin. “Du-te Daniele”, a îndrumat îngerul încă o dată pe solul 

credincios al lui Iehova, “căci cuvintele acestea vor fi ascunse și 

pecetluite până la vremea sfârșitului.” –Profeți și Regi, p. 547.  

 

1. Ce putere urma să se ridice și să se extindă? Conform profeției, 

ce fel de putere va fi aceasta și când urma să apară? Daniel 8:9,23. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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„O a treia putere este introdusă aici în profeție. În explicația pe 

care a dat-o îngerul lui Daniel despre aceste simboluri, aceasta nu este 

descrisă într-un limbaj atât de clar ca aceea referitoare la Medo-Persia 

și Grecia. 

„A fost o sarcină ușoară aceea de a arăta faptul că prin „cornul cel 

mic” nu se face referire la Antioh Epifanul. Va fi la fel de ușor să 

arătăm că el reprezintă Roma. 

„Roma îndeplinește toate specificațiile profeției. Nici o altă putere 

nu le îndeplinește. Prin urmare, Roma, și nici o alta, este puterea în 

cauză.” - Uriah Smith, Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, 1944, PP. 

156, 158, 162. 

 

Cornul cel mic  

2. Cum a acționat acest corn mic împotriva poporului lui 

Dumnezeu, a căpeteniei oștirii și a sanctuarului? Daniel 8:10-12.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

"Cornul cel mic" a crescut mare, până la [sau împotriva] oștirii 

cerului și a aruncat la pământ o parte din oștire și din stele.’ Roma a 

făcut și acest lucru. În această expresie se introduc două expresii: 

„oștire” și „stele.” Atunci când sunt folosite într-un sens simbolic cu 

privire la evenimentele care au loc pe pământ, aceste expresii se 

referă aproape întotdeauna la poporul lui Dumnezeu și la liderii lor. 

În versetul 13 al acestui capitol citim că atât sanctuarul, cât și oștirea 

vor fi călcate în picioare. Aici, fără îndoială, se face referire la 

poporul lui Dumnezeu și la locul închinării lor. Stelele ar reprezenta 

în mod natural conducătorii lucrării lui Dumnezeu. Acest gând este 

indicat în continuare într-una din aplicațiile din Apocalipsa 12:4 unde 

citim că marele balaur roșu, un simbol al Romei, a aruncat o treime 

din stele la pământ. 

„Cornul cel mic s-a înălțat chiar și la căpetenia oștirii. Doar Roma 

a făcut aceasta. În interpretare (versetul 25) cornul cel mic se înalță 

contra Prințului prinților. Ce aluzie clară la răstignirea Domnului 

nostru sub jurisdicția romanilor.” –Profețiile lui Daniel și 

Apocalipsa, p. 159.  
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3. Ce a întrebat un înger pe altul? Această întrebare implică 

faptul că lucrarea atroce a cornului cel mic va fi de scurtă 

durată? Daniel 8:13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Aceste două versete [13 și 14] din Daniel 8 închid viziunea 

propriu-zisă. Ele introduc singurul punct rămas care, dintre toate 

celelalte, ar fi în mod natural de cel mai mare interes pentru profet și 

pentru biserică, și anume, durata de timp în care puterile pustiitoare 

amintite anterior urmau să continue. Cât timp vor continua să 

asuprească poporul lui Dumnezeu? Dacă nu s-ar fi dat un timp, 

Daniel ar fi pus el însuși această întrebare, dar Dumnezeu anticipează 

întotdeauna dorințele noastre și, uneori, le răspunde înainte de a le 

cere.” –Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, p. 162. 
 

O profeție de lungă durată  

4. Care a fost răspunsul celuilalt înger? Cât va dura până va avea 

loc curățirea sanctuarului? Sunt aceste zile literale sau profetice? 

Daniel 8:14. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Până vor trece două mii trei sute de seri și dimineți; apoi Sfântul 

Locaș va fi curățit!” Folosind regula lui de a face din Scriptură 

propriul interpret, Miller a văzut că o zi în profeție reprezintă 

simbolic un an (Numeri 14:34; Ezechiel 4:6); a văzut că perioada de 

2300 zile profetice, sau ani literali, se întindea până departe, dincolo 

de încheierea dispensațiunii iudaice, deci, nu se poate referi la 

sanctuarul acelei dispensațiuni.” –Tragedia Veacurilor, p. 324. 

„Aceia care fac parte din poporul lui Dumnezeu trebuie să aibă 

acum privirile ațintite asupra Sanctuarului ceresc, unde se desfășoară 

judecata — lucrarea finală de slujire a Marelui nostru Preot ceresc — 

locul în care El mijlocește pentru poporul Său.” –(Review and 

Herald, 27 noiembrie 1883) Evanghelizare, p. 223. 
 

5. A înțeles Daniel viziunea care i-a fost dată? Conform expli-

cațiilor îngerului, la ce timp se referă viziunea? Daniel 8:15-17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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„Acum începem interpretarea viziunii. Am menționat deja dorința 

lui Daniel de a înțelege aceste lucruri. El a căutat sensul. Imediat a 

stat înaintea profetului cineva care avea înfățișarea unui om. Daniel 

a auzit vocea unui om, adică vocea unui înger ca a unui om care 

vorbește. Porunca a fost dată pentru a-l face pe acest om, Daniel să 

înțeleagă viziunea. I s-a spus lui Gabriel, un nume care înseamnă 

'puterea lui Dumnezeu' sau 'omul lui Dumnezeu.’ El continuă 

instruirea lui Daniel în capitolul 9.” –Profețiile lui Daniel și 

Apocalipsa, p. 187.  

 

6. Ce a repetat îngerul? Atunci, de ce nu este posibil să aplicăm 

viziunea asupra Imperiului grec și a timpului său? Daniel 

8:23,18,19. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Această putere urmează celor patru diviziuni ale împărăției 

țapului în timpul din urmă al împărăției lor, adică spre sfârșitul 

carierei lor. Desigur, este aceeași ca și cornul cel mic din versetul 9 

și următoarele. Dacă se aplică la Roma, așa cum este prezentat în 

remarcile din versetul 9, totul devine armonios și clar.” –Profețiile 

lui Daniel și Apocalipsa, p. 189. 

 

Puterea profețită  

7. Ce va suferi poporul lui Dumnezeu sub conducerea de fier? 

Chiar și împotriva cui va merge această putere? Ce putere 

mondială a împlinit această profeție? Daniel 8:24-26; Luca 

2:1,6,7; 3:1,2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Roma a fost deosebită mai mult de toate celelalte puteri pentru o 

politică a puterii, prin care a adus națiunile sub controlul său. Acest 

lucru este valabil atât pentru Roma păgână, cât și pentru Roma 

papală. Astfel, prin pace, i-a distrus pe mulți. În cele din urmă, în 

persoana unuia dintre guvernatorii săi, Roma s-a ridicat împotriva 

Prințului prinților, dând o sentință de moarte împotriva lui Isus 

Hristos. 'Dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini omenești.' 

Aceasta este o paralelă cu profeția din Daniel 2:34, unde piatra 'fără 
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ajutorul vreunei mâini' distruge toate puterile pământești.... Viziunea 

serilor și a dimineților se referă la perioada de 2300 de zile. Având în 

vedere lunga perioadă de asuprire și nenorocirile care aveau să vină 

asupra poporului său, Daniel a leșinat și s-a îmbolnăvit mai multe 

zile. El a fost uimit de viziune, dar nu a înțeles-o.” –Profețiile lui 

Daniel și Apocalipsa, PP. 190, 191. 

 

Numai ce reflectă caracterul Său poate rezista 

„Din ridicarea și căderea popoarelor, așa cum sunt redate în cărțile 

lui Daniel și Apocalipsa, trebuie să învățăm cât de fără valoare este 

slava exterioară și lumească. Babilonul, cu toată puterea și măreția 

lui, asemenea căreia lumea noastră n-a mai văzut vreodată — puterea 

și măreția care pentru oamenii din zilele acelea păreau atât de 

statornice și de chinuitoare — cât de cu totul au trecut! Ca “floarea 

ierbii” a pierit. Iacov 1:10. Așa au pierit împărăția medo-persană și 

împărățiile Greciei și Romei. Și așa se duc toate care nu au pe 

Dumnezeu ca temelie! Numai ceea ce este legat de planul Său și dă 

pe față caracterul Său poate dăinui. Principiile Sale sunt singurele 

lucruri statornice pe care le cunoaște lumea noastră.” –Profeți și regi, 

p. 548. 

 

* * * 
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RAPORTUL MISIONAR DE LA  

UNIVERSITATEA DIN GUATEMALA 
A se citi în Sabatul 29 octombrie 2022 

Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi adunată în  

Sabatul din 5 noiembrie 2022 

 

„Începutul înțelepciunii este frica de Domnul...” Proverbe 9:10. 

Colegiul științific de studii informatice este unul dintre centrele 

educaționale din întreaga lume care a primit sprijin din partea 

Conferinței Generale. Colegiul este situat în orașul Coatepeque din 

sudul Guatemalei, la treizeci de minute de granița mexicană. Școala 

a fost creată, autorizată și operată în cadrul Direcției departamentale 

a Ministerului Educației din Guatemala, prin Rezoluția nr. 156-9, din 

6 octombrie 1995. Aceasta este o instituție de învățământ care oferă 

trei nivele de studiu–primar complet, de bază și diversificat. 

Îndeplinirea cerințelor pentru aceste trei nivele face ca acest colegiu 

să fie o școală preuniversitară. Ea aparține Societății Misionare 

internaționale, Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, Mișcarea de 

Reformațiune a Câmpului guatemalez și Conferinței Generale în 

calitate de coproprietari ai școlii și a facilităților. 

Conform Planului general pentru nivelele de educație, acum avem 

ocazia să începem procesul de deschidere a unei universități, urmând 

planul lui Dumnezeu așa cum este scris în Îndrumarea Copilului, 

p. 306: „Trebuie întemeiate școli la comunități pentru copiii din 

orașe, iar în legătură cu aceste școli trebuie luate măsuri pentru 

predarea studiilor mai înalte, acolo unde aceasta se cere.” 

Astăzi avem ocazia să înaintăm cu acest proiect și ne rugăm ca, 

sub îndrumarea lui Dumnezeu, să putem respecta procedurile de 

avansare la învățământul superior și să avem foarte curând o 

universitate care să aparțină Bisericii. Acest lucru va oferi multora 

dintre tinerii noștri posibilitatea de a-și finaliza studiile avansate. 

Până în prezent, am avut interviuri cu membrii Consiliului 

Superior al Rectorilor Universităților Private, care ne-au furnizat 

liniile directoare pentru facilități, dintre care șase module au fost deja 

finalizate. O cerință de a fi autorizat ca universitate este să finalizăm 

construcția celor două module pentru al doilea nivel, după care vom 

fi construit opt module (patru pentru primul nivel și patru pentru al 
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doilea nivel). Datorită sprijinului Conferinței Generale, am început o 

astfel de construcție și am îndeplinit astfel cerința. În același timp, 

există un grup de frați profesioniști care lucrează la curriculum, astfel 

încât să avem toate documentele solicitate de Consiliul Superior al 

Rectorilor Universităților Private, care va decide cu privire la 

aprobarea funcționării Universității. Planul este ca universitatea să fie 

aprobată pentru instruirea personală în cadrul Facultății de Științe 

Umaniste și, în același timp, să opereze un sistem de învățare virtuală, 

astfel încât frații și surorile din alte țări să poată avea acces virtual la 

școală. 

Prin urmare, facem apel la toți dragii noștri frați, surori, prieteni și 

susținători din întreaga lume: Vă rugăm să aduceți o contribuție 

financiară, în funcție de binecuvântările pe care le-ați primit de la 

Dumnezeu, pentru ca acest proiect al Universității Științifice din 

America să devină realitate. Credem că Dumnezeu va continua să 

ofere mijloace prin generozitatea copiilor Săi care doresc ca 

instituțiile de învățământ ale Bisericii să fie un mijloc de predicare a 

Evangheliei, astfel încât mulți oameni să ajungă la cunoașterea 

adevărului. Dumnezeu să vă binecuvânteze. 

 

- Danilo L. Monterroso 

Responsabilul Diviziunii Latino-Americane 
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Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi pentru  

Universitatea din Guatemala 

Dumnezeu să binecuvânteze darul tău generos! 
 

19. 

Sabatul din 5 noiembrie 2022 

PROFEȚIA CURĂȚĂRII SANCTUARULUI 
 

„Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut 

prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de 

mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat, o dată pentru 

totdeauna, în Locul Preasfânt nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu 

însuși sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică.” 

Evrei 9:11,12. 
 

„În timpurile patriarhale, jertfele legate de închinare constituiau o 

amintire permanentă a venirii Mântuitorului și tot așa a fost cu 

întregul ritual al slujbelor sanctuarului în istoria lui Israel... Jertfele 

și darurile ritualurilor mozaic arătau mereu către o slujbă mai bună, 

una chiar cerească. Sanctuarul pământesc era “o asemănare pentru 

veacurile de acum”, în care erau aduse daruri și jertfe, cele două 

încăperi ale lui erau “chipurile lucrurilor care sunt în ceruri”, căci 

Hristos, Marele nostru Mare Preot, este astăzi “slujitor al Locului 

prea sfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de 

Domnul”. Evrei 9:9,23; 8:2.” –Profeți și regi, p. 684. 
 

Cheia profetică  

1. Cu cât este egală o zi în profeție în timpul real? Deci, câți ani 

sunt cele 2300 de zile profetice? Numeri 13:25; 14:34; Ezechiel 

4:6; Luca 13:32,33. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Folosind regula lui de a face din Scriptură propriul interpret, 

Miller a văzut că o zi în profeție reprezintă simbolic un an (Numeri 

14:34; Ezechiel 4:6); a văzut că perioada de 2300 zile profetice, sau 

ani literali, se întindea până departe, dincolo de încheierea 

dispensațiunii iudaice, deci, nu se poate referi la sanctuarul acelei 

dispensațiuni.” –Tragedia Veacurilor, p. 324. 
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2. Ce perioadă include cele 2300 de zile profetice? Câți ani literali 

sunt reprezentați de cele 70 de săptămâni profetice? Daniel 9:24. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„“Șaptezeci de săptămâni”, a zis îngerul, “au fost hotărâte asupra 

poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, până la încetarea 

fărădelegilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea 

nelegiuirilor veșnice, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la 

pecetluirea vedeniei și proorociei, și până la ungerea Sfântului 

sfinților”. Daniel 9:24. O zi în profeție este egală cu un an. Vezi 

Numeri 14:34; Ezechiel 4:6. Cele șaptezeci de săptămâni, sau patru 

sute nouă zeci de zile, reprezintă patru sute nouăzeci de ani.” –Profeți 

și regi, p. 698. 

 

Începutul celor 2300 de zile profetice  

3. Dacă cunoaștem începutul acestor săptămâni profetice, ce alt 

început vom descoperi? Daniel 9:25. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Este dat și punctul de plecare pentru această perioadă: “Să știi 

dar, și să înțelegi că, de la darea poruncii pentru zidirea din nou a 

Ierusalimului, până la Unsul (Mesia), la Cârmuitorul, vor trece șapte 

săptămâni; apoi ... șaizeci și două de săptămâni” (Daniel 9:25), 

șaizeci și nouă de săptămâni sau patru sute optzeci și trei de ani. 

Porunca pentru rezidirea și clădirea Ierusalimului, așa cum a fost 

completată prin decretul lui Artarxerxe Longimanul (Ezra 7:19), a 

intrat în vigoare în toamna anului 457 î.Hr. (Vezi Ezra 6:14.) De la 

această dată, patru sute optzeci și trei de ani se întind până în toamna 

anului 27 d.Hr. Conform profeției, această perioadă urma să ajungă 

până la Mesia, Cel uns. În anul 27 d.Hr. Isus a primit la botez ungerea 

cu Duhul Sfânt și la scurt timp după aceea, și-a început slujirea. Apoi, 

a fost vestită solia: “S-a împlinit vremea.” Marcu 1:15.” –Profeți și 

regi, PP. 698, 699.  

 

4. Ce decret a emis Regele Artaxerxes cu privire la întoarcerea 

evreilor la Ierusalim pentru a reconstrui Templul și a restabili 

serviciile sale în Ierusalim? Când a emis el acest decret? După 
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socoteala noastră, care a fost data acestui decret? Ezra 

7:11-26,7,8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Decretul căutat se găsea în capitolul șapte din Ezra, versetele 

12-26. În forma lui cea mai completă fusese dat de Artaxerxe, 

împăratul Persiei, în anul 457 în. Hr. Însă, în Ezra 6, 14 se spune că a 

fost clădită Casa Domnului din Ierusalim “după porunca (decretul) lui 

Cirus, Darius și Artaxerxe, împăratul Persiei”. Acești trei împărați, 

prin emiterea, reafirmarea și completarea decretului, l-au adus la 

desăvârșirea prevăzută de profeție, pentru a marca astfel începutul 

celor 2300 de ani. Luând deci anul 457 în. Hr. timpul când a fost 

completat decretul, ca dată a poruncii, s-a văzut că toate precizările 

profeției cu privire la cele șaptezeci de săptămâni se împliniseră. 

„De la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până 

la Mesia, Cârmuitorul, vor trece șapte săptămâni apoi șaizeci și două 

de săptămâni”, adică șaizeci și nouă de săptămâni sau 483 de ani. 

Decretul lui Artaxerxe a intrat în vigoare în toamna anului 457 î.Hr. 

Începând cu această dată, cei 483 de ani se întind până în toamna 

anului 27 d.Hr. Atunci s-a încheiat această profeție. Cuvântul 

“Mesia” înseamnă “Cel Uns.” În toamna anului 27 d. Hr., Hristos a 

fost botezat de Ioan și a primit ungerea Duhului. Apostolul Petru 

mărturisește că “Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere de sus 

pe Isus din Nazaret”. Faptele Ap. 10:38. Iar Mântuitorul Însuși 

declara: “Duhul Domnului este peste Mine, căci M-a uns să vestesc 

săracilor Evanghelia”. Luca 4:18. Și după botez s-a dus în Galileea 

“predicând Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: S-a împlinit vremea, 

și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Marcu 1:14,15.” –Tragedia 

Veacurilor, PP. 326; 327.1) 
 

Sfârșitul celor 2300 de zile profetice  

5. Știind că data de început a celor 70 de săptămâni și a celor 2300 

de zile este 457 î. Hr., în ce an se încheie profeția celor 2300 de 

zile profetice? 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 

„Până aici, toate precizările profeției s-au împlinit în mod izbitor, 

și începutul celor șaptezeci de săptămâni s-a stabilit fără îndoială în 
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anul 457 î.Hr., iar încheierea lor în anul 34 d.Hr. De la această dată 

nu mai este nici o dificultate în a găsi încheierea celor 2300 de zile. 

Cele șaptezeci de săptămâni — 490 de zile — fiind tăiate din cele 

2300, mai rămâneau încă 1810 zile. Deci, după terminarea celor 490 

de zile, trebuia să se mai împlinească încă 1810 zile. Astfel că, 

începând cu anul 34 d. Hr., cei 1810 ani se continuau până în anul 

1844. Ca urmare, cele 2300 de zile — ani din Daniel 8, 14 se încheiau 

în anul 1844. Și atunci, la încheierea acestei lungi perioade profetice, 

după mărturia îngerului lui Dumnezeu, “sanctuarul va fi curățit”. În 

felul acesta, timpul pentru curățirea sanctuarului — care era aproape 

în mod general prevăzut că va avea loc la a doua venire — a fost 

stabilit cu precizie.” –Tragedia Veacurilor, p. 328. 

 

6. Ce avea să se întâmple în sanctuarul ceresc, deoarece la 

sfârșitul celor 2300 de zile profetice nu exista sanctuar sau 

templu pe pământ și nu fusese de foarte mult timp? Daniel 8:14; 

Levitic 16:16,33. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„În timpul rânduit pentru judecată — încheierea celor 2300 de zile 

în anul 1844 — a început lucrarea de cercetare și de ștergere a 

păcatelor. Toți aceia care au luat vreodată asupra lor numele lui 

Hristos trebuie să treacă prin lucrarea cercetării. Atât cei vii, cât și cei 

morți sunt judecați “după lucrurile care au fost scrise în cărți, după 

faptele lor”.” –Tragedia Veacurilor, p. 486. 

 

Marele Preot al sanctuarului ceresc  

7. Cine a slujit în Sfânta Sfintelor al sanctuarului ceresc din 1844 

pentru a o curăța, așa cum este prefigurat în ziua tipică de 

ispășire din sanctuarul pământesc? Evrei 8:1,2; 9:11-14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„În Sabatul din 24 martie 1849, am avut o întâlnire plăcută și 

foarte interesantă cu frații din Topsham, Maine. Duhul Sfânt a fost 

revărsat asupra noastră și eu am fost dusă de El în cetatea viului 

Dumnezeu. Apoi mi-a fost arătat că poruncile lui Dumnezeu și 

mărturia lui Isus Hristos — care au legătură cu ușa închisă — nu pot 



[94] Lecțiunile Școlii de Sabat 

fi separate și că timpul ca poruncile lui Dumnezeu să strălucească în 

toată importanța lor și pentru ca poporul lui Dumnezeu să fie încercat 

în ce privește adevărul Sabatului a fost atunci când ușa s-a deschis în 

Sfânta Sfintelor, în Sanctuarul ceresc, unde se află chivotul, în care 

sunt păstrate Cele Zece Porunci. Această ușă nu a fost deschisă până 

nu s-a sfârșit mijlocirea lui Isus în prima încăpere a Sanctuarului, în 

1844. Atunci S-a ridicat Isus și a închis ușa din Locul Sfânt, a deschis 

ușa care ducea în Locul Preasfânt și a trecut în cea de-a doua 

despărțitură, unde stă acum, în fața chivotului, și unde credința lui 

Israel se îndreaptă acum... 

„Atunci a fost vărsat sângele lui Isus care urma să fie oferit de 

către El Însuși în Sanctuarul ceresc. După cum preotul intra în Sfânta 

Sfintelor o dată pe an pentru a curăța sanctuarul pământesc, tot așa a 

intrat Isus în Sfânta Sfintelor din Sanctuarul ceresc, la sfârșitul celor 

2300 de seri și dimineți din Daniel 8, în 1844, pentru a face o ispășire 

finală pentru toți cei care puteau fi binecuvântați prin mijlocirea Sa 

și, în acest fel, pentru a curăți Sanctuarul.” –Experiențe și Viziuni, 

PP. 42, 253. 

 

Un subiect care oferă o mare lumină 

„Ca popor, noi ar trebui să fim niște cercetători sârguincioși ai 

profețiilor. Să nu ne găsim odihna, până când nu vom ajunge să 

cunoaștem bine subiectul Sanctuarului, care este evidențiat în 

viziunile lui Daniel și Ioan. Subiectul acesta revarsă o mare lumină 

asupra locului și lucrării noastre prezente și ne dă o dovadă 

inconfundabilă cu privire la faptul că Dumnezeu ne-a condus în 

experiența noastră din trecut. El explică dezamăgirea noastră din 

1844, arătându-ne că Sanctuarul care trebuia să fie curățit nu era 

pământul, așa cum am presupus noi, ci era vorba de îndeplinirea 

lucrării finale a slujbei preoțești a lui Hristos, ca împlinire a 

cuvintelor pe care îngerul le-a spus profetului Daniel: “Până vor trece 

două mii trei sute de seri și dimineți; apoi, Sfântul Locaș va fi 

curățit.”” –Evanghelizare, PP. 222, 223. 

 

* * * 

Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi pentru  

Universitatea din Guatemala 

* * *  
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20. 

Sabatul din 12 noiembrie 2022 

SFÂRȘITUL SANCTUARULUI PĂMÂNTESC 
 
„Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul în Locul Preasfânt nu 

era încă deschis câtă vreme stătea în picioare cortul dintâi.” 

 Evrei 9:8. 
 

„Cuvintele adresate de Hristos preoților și conducătorilor: “Iată, 

vi se lasă casa pustie” (Matei 23:38) au stârnit groază în inima lor. Ei 

se arătau nepăsători, dar în mintea lor persista întrebarea cu privire la 

importanța acestor cuvinte. Părea că-i amenință o primejdie nevăzută. 

Era oare posibil ca templul măreț, slava națiunii, să fie curând 

prefăcut într-o ruină? Care vor fi fost oare gândurile neexprimate ale 

lui Hristos, Cel lepădat, când I s-a atras atenția asupra măreției 

templului? Cu adevărat, priveliștea din fața Lui era frumoasă, dar El 

a zis cu tristețe: Văd totul. Zidurile sunt cu adevărat minunate. Voi 

arătați la zidurile acestea care, în aparență, sunt indestructibile; dar 

ascultați cuvintele Mele: Vine ziua când “nu va rămâne aici piatră pe 

piatră, care să nu fie dărâmată”.” –Hristos Lumina Lumii, p. 627. 
 

1. Ce a văzut Isus când a intrat în templu cu puțin timp înainte 

de Paște? Cum a reacționat El la această profanare a locului 

sfânt? Ioan 2:13-15. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Foarte multe jertfe se aduceau la Paște și vânzările la templu erau 

foarte mari. Mișcarea și zgomotul dădeau, din cauza aceasta, 

impresia că acolo ar fi mai mult un târg de vite decât un templu sfânt 

al lui Dumnezeu. Se auzeau târguieli în gura mare, mugete de vite, 

behăit de oi, gungurit de porumbei, amestecate cu zornăitul banilor și 

cu certuri mânioase. Atât de mare era confuzia, încât închinătorii erau 

tulburați și cuvintele înălțate către Cel Preaînalt se înecau în tumultul 

care stăpânea templul. Iudeii erau foarte mândri de evlavia lor. Se 

bucurau de templul lor și priveau ca hulă orice cuvânt care s-ar fi spus 

în defavoarea lui; ei erau foarte riguroși în îndeplinirea ceremoniilor 

de acolo, dar iubirea de bani biruise scrupulele lor. Nici nu le trecea 
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prin minte cât de mult se rătăciseră de la scopul pe care-l urmărise 

Dumnezeu prin instituirea serviciului divin la început. 

„Când a intrat în templu, Isus a văzut tot ce se petrecea acolo. A 

văzut tranzacțiile necinstite. A văzut durerea săracilor, care credeau 

că fără jertfire de sânge nu puteau obține iertare de păcate. El a văzut 

curtea din afară a templului transformată într-un loc de negustorie 

nesfântă. Cuprinsul locului sfânt ajunsese un imens târg.” –Hristos 

Lumina Lumii, PP. 155, 157. 
 

Curățirea templului  

2. Care a fost planul lui Dumnezeu pentru Casa Sa pământească? 

Totuși, unde a ajuns? Matei 21:13; Isaia 56:7. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 

„Larma s-a stins. Strigătele negustorilor și ale târguielilor au 

încetat. Tăcerea a devenit dureroasă. Adunarea este stăpânită de un 

sentiment de groază. Li se pare că se află în fața judecății lui 

Dumnezeu, ca să dea seamă de faptele lor. Privesc la Hristos și văd 

cum dumnezeirea străbate prin veșmântul naturii umane. Maiestatea 

cerului stă așa cum va sta Judecătorul în zilele din urmă — fără nimbul 

de slavă de care va fi înconjurat atunci, dar cu aceeași putere de a citi 

în inimă. Ochii Lui aleargă pe deasupra mulțimii, cercetând pe fiecare 

în parte. Statura Lui se înalță cu o demnitate stăpânitoare asupra lor, 

în timp ce o lumină dumnezeiască Îi luminează fața. El vorbește și 

glasul Lui lămurit și răsunător — același care pe Muntele Sinai a 

proclamat Legea pe care preoții și mai marii o călcau — se aude lovind 

arcadele templului: “Ridicați acestea de aici și nu faceți din casa 

Tatălui Meu o casă de negustorie”.” –Hristos Lumina Lumii, p. 158. 
 

3. Când Isus a murit pe cruce, ce s-a întâmplat cu perdeaua care 

a separat Sfânta de Sfânta Sfintelor din templu? Care a fost 

semnificația acestui eveniment supranatural? Matei 27:50,51; 

Exodul 26:31-33. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 

„Când strigătul “S-a sfârșit” a ieșit de pe buzele Domnului Hristos, 

preoții oficiau în templu. Era ceasul jertfei de seară. Mielul, 

reprezentând pe Domnul Hristos, fusese adus ca să fie junghiat... 
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„Totul este cuprins de groază și confuzie. Preotul era gata să 

înjunghie victima; dar cuțitul cade din mâna sa fără putere și mielul 

scapă. Tipul întâlnește antitipul în moartea Fiului lui Dumnezeu. 

Marele sacrificiu a fost adus.” –Hristos Lumina Lumii, PP. 756, 757. 

 

Profeția sfârșitului sistemului ceremonial  

4. Conform profeției, ce urma să se întâmple la mijlocul ultimei 

săptămâni din cele șaptezeci de săptămâni? Daniel 9:27; Evrei 

10:8-10; 1 Împărați 9:6-8; Mica 3:12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Influența acestor persoane puternice au produs o reacție în mintea 

poporului. Apoi bătrânii s-au unit în a protesta împotriva hotărârii 

preoților cu privire la soarta lui Ieremia. Ei au citat cazul lui Mica, 

cel care a proorocit judecăți asupra Ierusalimului, spunând: “Sionul 

va fi arat ca un ogor. Ierusalimul va ajunge un morman de pietre, și 

muntele Casei Domnului o înălțime acoperită cu păduri.” Ei le-au pus 

întrebarea: „L-au omorât însă oare Ezechia, împăratul lui Iuda, și tot 

Iuda? Nu s-a temut Ezechia de Domnul? Nu s-a rugat el Domnului? 

Și atunci, Domnul S-a căit de răul pe care-l rostise împotriva lor. Și 

noi să ne împovărăm sufletul cu o nelegiuire așa de mare?” –4T, 168. 

„Urma ca ei [ucenicii] să vadă Ierusalimul pustiit, templul dărâmat 

până în temelii, cultul lui încheiat pentru totdeauna și pe Israel 

împrăștiat în toată lumea, ca sfărâmăturile unui vas naufragiat pe un 

țărm pustiu.” –Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 120. 

 

5. De fapt, ce s-a întâmplat la timpul profețit? După războiul 

evreilor cu romanii, ce s-a întâmplat cu orașul și templul? Daniel 

9:26; Matei 27:54. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„La data când Ierusalimul a fost distrus și templul a ajuns astfel în 

ruină, multe mii de iudei au fost vânduți ca sclavi în țările păgâne. 

Asemenea unor naufragiați pe un țărm pustiu, ei au fost risipiți printre 

Neamuri. Timp de o mie opt sute de ani, iudeii au rătăcit în lume, din 

țară în țară și nicăieri nu li s-a oferit privilegiul de a-și recâștiga 

vechiul lor prestigiu ca națiune. Defăimați, urâți, prigoniți, din veac 
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în veac, moștenirea lor a fost o moștenire de suferință.” –Istoria 

Faptelor Apostolilor, p. 379. 

„Domnul Hristos ar fi îndepărtat nenorocirea de la națiunea 

iudaică, dacă poporul L-ar fi primit. Dar invidia și gelozia au făcut ca 

aceasta să fie inevitabilă. Ei au hotărât să nu primească pe Isus din 

Nazaret ca pe Mesia; Au respins Lumina lumii și de aici înainte, viața 

lor a fost de un întuneric asemănător întunericului miezului nopții.” 

Nenorocirea ce a fost prevestită a venit asupra națiunii iudaice. 

Pasiunile lor dezlănțuite, necontrolate, au adus ruina lor. În furia lor 

oarbă, ei s-au distrus unii pe alții. Mândria lor încăpățânată și rebelă, 

a adus asupra lor mânia cuceritorilor romani. Ierusalimul a fost 

nimicit, templul a fost transformat în ruine și locul pe care era a fost 

arat ca un ogor. Copiii lui Iuda au pierit de cele mai îngrozitoare 

forme de moarte. Milioane au fost vânduți, ca să slujească de sclavi 

în țările păgâne.” –Profeți și regi, PP. 712, 713. 

 

Mesajul lui Isus cu privire la Templul pământesc  

6. Ce a spus Isus de două ori despre templu și despre închinarea 

care se desfășura acolo? Ioan 4:21,23,24; Matei 24:1,2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Blocuri masive de marmură albă de dimensiuni aproape de 

neînchipuit, trimise de la Roma pentru acest scop, formau o parte din 

structura lui, și ucenicii atraseră atenția Domnului lor la aceasta, 

spunând: “Uită-Te ce pietre și ce zidiri”.”  

„Acestor cuvinte, Isus le-a dat răspunsul solemn și surprinzător: 

„Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu 

fie dărâmată.” Matei 24:2.... Isus a descris ucenicilor atenți judecățile 

care aveau să cadă peste Israelul apostaziat și mai ales răzbunarea 

care va veni asupra lor pentru respingerea și răstignirea lui Mesia. 

Semne inconfundabile vor preceda groaznicul eveniment. Temuta 

oră va veni brusc și dintr-o dată. Dar Mântuitorul i-a avertizat pe 

urmașii Săi: „De aceea , când veți vedea urâciunea pustiirii, despre 

care a vorbit prorocul Daniel , așezată în Locul Sfânt – cine citește să 

înțeleagă! – atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți.” Matei 

24:15,16; Luca 21:20,21.” –Tragedia Veacurilor, PP. 24, 26. 
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7. Ce rol are sanctuarul ceresc, deși templul din Ierusalim a 

încetat să mai aibă vreun rol? Evrei 9:8; 8:1,2.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
8:1 Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că: avem un Mare 

Preot care S-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în 

ceruri, 2 Un servitor al sanctuarului și al adevăratului tabernacol, pe 

care l-a ridicat Domnul și nu omul. BTF 
 

„Drumul spre Sfânta sfintelor este liber. Se pregătește o cale nouă 

și vie pentru toți. Nu mai era deloc nevoie ca toți cei păcătoși și 

întristați să aștepte venirea marelui preot. De aici înainte, Mântuitorul 

avea să oficieze ca preot și apărător în curțile cerești. Era ca și când 

un glas ar fi spus închinătorilor: Acum s-a terminat cu toate jertfele 

și darurile pentru păcat. Fiul lui Dumnezeu a venit după Cuvântul 

Său: “Iată-Mă (în sulul cărții este scris despre Mine), vin să fac voia 

Ta, Dumnezeule”. “Cu însuși sângele Său”, “El a intrat în Locul 

Preasfânt ... după ce a căpătat o răscumpărare veșnică.” Evrei 10:7; 

9:12.” –Hristos Lumina Lumii, p. 757. 

 

Isus a câștigat victoria pe cruce 

"Domnul Isus nu și-a încheiat viața până când n-a adus la 

îndeplinire lucrarea pe care a venit s-o facă și, o dată cu ultima Sa 

răsuflare, El a exclamat: “S-a isprăvit!” Ioan 19:30. Bătălia a fost 

câștigată. Mâna Sa dreaptă și brațul Său cel sfânt I-au asigurat 

biruința. Ca biruitor, El și-a înfipt stindardul pe înălțimile veșnice. N-

a fost oare atunci și acolo bucurie printre îngeri? Tot cerul a triumfat 

o dată cu biruința Mântuitorului. Satana a fost înfrânt și și-a dat seama 

de faptul că și-a pierdut împărăția.” –Hristos Lumina Lumii, p. 757. 

 

* * * 
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21. 

Sabatul din 19 noiembrie 2022 

SANCTUARUL CERESC 
 

 

„După aceea, am văzut deschizându-se în cer Templul cortului 

mărturiei.” Apocalipsa 15:5. 

 

„Moise a făcut sanctuarul pământesc “după chipul pe care-l 

văzuse”. Pavel declară că, atunci când au fost gata, “cortul și toate 

vasele pentru slujbă” erau “chipurile lucrurilor care sunt în ceruri”. 

Fapte 7:44; Evrei 9:21,23. Iar Ioan spune că a văzut Sanctuarul din 

ceruri. Sanctuarul acela în care Isus slujește pentru noi este marele 

original, după care sanctuarul ridicat de Moise era numai o copie. 

„Templul ceresc — locașul Împăratului împăraților, în care “mii 

de mii de slujitori Îi slujeau și de zece mii de ori zece mii stăteau 

înaintea Lui” (Daniel 7:10), acel templu plin de slava tronului cel 

veșnic, unde serafimii, strălucitorii lui păzitori, își acoperă fața în 

adorare — nu poate fi reprezentat în toată vastitatea și slava lui de 

nici o construcție pământească.” –Patriarhi și Profeți, p. 357. 

 

Viziunea sanctuarului ceresc 

1. Cum ne putem imagina marele sanctuar originar din cer chiar 

dacă nu este făcut din același material ca cel pământesc? 

Apocalipsa 15:5-8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

"În viziunea sfântă, Ioan a fost dus în sanctuarul ceresc. El spune: 

'Și Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis și s-a văzut 

chivotul legământului Său, în Templul Său.' 'După aceea, am văzut 

deschizându-se în cer Templul cortului mărturiei.' Sanctuarul pe care 

lui Moise i s-a poruncit să-l facă trebuia să fie după modelul 

sanctuarului ceresc. În chivot erau așezate cele Zece Porunci care 

fuseseră scrise de degetul lui Dumnezeu. Legea care a fost așezată în 

chivotul de pe pământ a fost o copie a Legii care este conținută în 

chivotul testamentului din cer, iar preceptele lui Iehova sunt 

imuabile. Cele Zece Porunci constituie standardul moral al 
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caracterului. Dumnezeu cere din partea omului o conformare perfectă 

cu Legea Sa și se pronunță un blestem împotriva tuturor celor care nu 

respectă să împlinească toate lucrurile scrise în Lege.” –Signs of the 

Times, June 11, 1894. 

 

2. Ce înconjura sanctuarul pământesc? Unde era față de 

Sanctuar? Cum diferă sanctuarul ceresc de acesta, conform 

viziunii din Apocalipsa? Exodul 27:9; 30:18; Apocalipsa 11:1,2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Ai tu, dragă tinere, lampa pregătită și aprinsă? Lucrarea este în 

progres în curtea cerească. Ioan, în viziune pe insula Patmos, a spus: 

'Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis: „Scoală-

te și măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină 

în el.' Această lucrare solemnă trebuie făcută pe pământ. Priviți și 

vedeți cum stă măsura caracterului vostru în comparație cu standardul 

neprihănirii lui Dumnezeu, Legea Sa sfântă. Închinătorii trebuie să 

treacă sub linia de măsurare a lui Dumnezeu. Cine va trece testul? 

Hristos spune: 'cunosc faptele tale.’ Nimic nu este ascuns de Cel 

despre care Ioan spune: 'Capul și părul Lui erau albe ca lâna albă, ca 

zăpada, ochii Lui erau ca para focului.' Câți își curăță sufletele 

ascultând de adevăr? Câți sunt acum în acest timp în întregime de 

partea Domnului? Câți dintre ei caută să fie o binecuvântare pentru 

cei din jurul lor? Mulți au nevoie de ajutor, de cuvinte amabile, de 

grijă atentă; și dacă te rogi cu ei, vei putea fii o binecuvântare pentru 

ei.” –The Youth’s Instructor, August 25, 1886.  

 

 

3. Ce obiect a fost văzut în viziune, care se afla și în sanctuarul 

pământesc? Exodul 27:1; 30:28; Apocalipsa 6:9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele 

celor ce fuseseră înjunghiați din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și 

din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și 

ziceau: „Până când, Stăpâne, Tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești 

să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor 
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pământului?” Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă (ei au fost 

declarați curați și sfinți) și i s-a spus să se mai odihnească puțină 

vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al 

fraților lor, care aveau să fie omorâți ca și ei.” Apocalipsa 6:9-11. 

Aici au fost prezentate lui Ioan scene care nu au existat în realitate, 

dar care vor fi cândva în viitor. [Apocalipsa 8:1-4, citat.]” – 

(Manuscript Releases, vol. 20, pp. 197, 198. 

 

Obiecte de aur  

4. Ce alt obiect al sanctuarului pământesc apare într-o viziune 

dată apostolului Ioan? Ce asemănări există între cele două 

imagini? Apocalipsa 9:13,14; Exodul 30:6-8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie dusă la îndeplinire prin 

cooperarea agenților divini și umani. Cei care se încred în sine pot fi 

aparent activi în lucrarea lui Dumnezeu; dar dacă sunt lipsiți de 

rugăciune, activitatea lor nu este de nici un folos. Dacă s-ar uita în 

cădelnița îngerului care stă la altarul de aur din fața tronului 

înconjurat de curcubeu, ar vedea că meritele lui Isus trebuie 

amestecate cu rugăciunile și eforturile noastre, sau sunt la fel de 

lipsite de valoare ca jertfa lui Cain. Dacă am vedea toată activitatea 

instrumentelor umane, așa cum apare ea înaintea lui Dumnezeu, am 

vedea că numai lucrarea înfăptuită cu multă rugăciune, care este 

sfințită prin meritele lui Hristos, va rezista testului judecății. Când va 

avea loc marea judecată, atunci vă veți întoarce și veți vedea diferența 

dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-I slujește.” –Review 

and Herald, July 4, 1893.  

 

5. Ce altceva se vede în Apocalipsa care era caracteristică 

sanctuarului pământesc? Ce face Îngerul în fața altarului de 

aur? Apocalipsa 8:3,4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Așa cum s-a spus, sanctuarul pământesc a fost ridicat de Moise 

după modelul ce i-a fost arătat pe munte. El era “o asemănare pentru 

vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe”; cele două încăperi 
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sfinte ale lui erau “chipurile lucrurilor care sunt în ceruri”. Domnul 

Hristos, slăvitul nostru Mare Preot, este “slujitor al Locului prea sfânt 

și al adevăratului Cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul”. 

Evrei 9:9,23; 8:2. Pe când se afla în viziune, apostolului Ioan i-a fost 

îngăduit să privească templul lui Dumnezeu din ceruri și a văzut 

“șapte lămpi de foc”, care ardeau “înaintea scaunului de domnie”. El 

a văzut un înger care avea “o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă, 

ca s-o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților, pe altarul de 

aur, care este înaintea scaunului de domnie”. Apocalipsa 4:5; 8:3. În 

viziune, profetului i s-a îngăduit să privească în prima încăpere a 

Sanctuarului din ceruri și a văzut acolo “șapte lămpi de foc” și 

“altarul de aur”, reprezentate prin sfeșnicul de aur și altarul tămâierii 

din sanctuarul de pe pământ. Din nou, “Templul lui Dumnezeu care 

este în ceruri a fost deschis” (Apocalipsa 11:19) și el a privit dincolo 

de perdeaua dinăuntru, în Sfânta Sfintelor. Aici a văzut “chivotul 

legământului Său” (Apocalipsa 11:19), reprezentat prin lada cea 

sfântă făcută de Moise pentru a cuprinde Legea lui Dumnezeu.” –

Patriarhi și Profeți, p. 356. 

 

Pierdut pe pământ, dar existent în cer  

6. Ce obiecte importante din Sfânta Sfintei nu au existat mai 

târziu în templul pământesc, dar au fost văzute în viziune în 

templul ceresc? Ce semnificație are aceasta pentru poporul lui 

Dumnezeu de astăzi? Apocalipsa 11:19; Maleahi 3:6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Când se va deschide templul lui Dumnezeu din cer, ce timp de 

triumf va fi acesta pentru cei care au fost credincioși și sinceri! În 

templu se va vedea chivotul mărturiei în care au fost așezate cele două 

table de piatră, pe care este scrisă Legea lui Dumnezeu. Aceste table 

de piatră vor fi scoase din ascunzătoarea lor, și pe ele se vor vedea 

Cele Zece Porunci scrise cu degetul lui Dumnezeu. Aceste table de 

piatră care acum se găsesc în chivotul mărturiei vor fi o dovadă 

convingătoare cu privire la adevărul și obligativitatea cerințelor Legii 

lui Dumnezeu.” –(Letter 47, 1902) Seventh-day Adventist Bible 

Commentary, vol. 7, p. 972.  
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7. Ce conținea chivotul legământului din sanctuarul pământesc 

deosebit de prețios? Ce este în interiorul chivotului ceresc? 

Deuteronom 10:2-5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„În Sfânta Sfintelor am văzut un chivot. Pe capac și pe părțile 

laterale era cel mai curat aur. La fiecare capăt al chivotului se afla 

câte un heruvim încântător, cu aripile întinse deasupra lui. Fețele lor 

erau întoarse una către cealaltă și priveau în jos. Între îngeri era o 

cădelniță de aur. Deasupra chivotului, unde stăteau îngerii, era o slavă 

strălucitoare în forma unui tron, unde locuia Dumnezeu. Isus stătea 

în picioare lângă chivot și, când rugăciunile sfinților ajungeau sus la 

El, tămâia din cădelniță scotea fum, iar el aducea înaintea Tatălui 

Său, ca dar ridicat, rugăciunile lor împreună cu fumul tămâii. În 

chivot se afla vasul de aur cu mană, toiagul care înmugurise al lui 

Aaron și tablele de piatră care erau închise ca o carte. Isus le-a deschis 

și am văzut cele Zece Porunci scrise pe ele cu degetul lui Dumnezeu. 

Pe o tablă erau scrise patru, iar pe cealaltă șase.” –Experiențe și 

Viziuni, p. 32. 

 

Părți esențiale ale planului de mântuire 

„Mijlocirea lui Hristos în favoarea omului, din Sanctuarul de sus, 

este tot atât de importantă, pentru Planul de Mântuire, ca moartea Sa 

pe cruce. Prin moartea Sa, El a început acea lucrare, pe care, după 

înviere, S-a înălțat să o desăvârșească în ceruri. Trebuie să intrăm 

prin credință dincolo de perdea, “unde Isus a intrat pentru noi ca 

înainte-mergător”. Evrei 6:20. Acolo se reflectă lumina de la crucea 

de pe Calvar. Acolo putem câștiga o înțelegere mai clară a tainelor 

mântuirii. Mântuirea omului a fost adusă la îndeplinire cu un preț 

infinit pentru cer; jertfa adusă împlinește cererile cele mai mari ale 

Legii lui Dumnezeu călcate de om. Isus a deschis calea către tronul 

Tatălui și, prin mijlocirea Sa, dorința sinceră a tuturor acelora care 

vin la El în credință poate fi prezentată înaintea lui Dumnezeu.” –

Tragedia Veacurilor, p. 489. 

 

* * * 
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22. 

Sabatul din 26 noiembrie 2022 

ÎNĂLȚAT DE DOMNUL 
 

„Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că: avem un Mare 

Preot care S-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în 

ceruri, Un servitor al sanctuarului și al adevăratului tabernacol, pe 

care l-a ridicat Domnul și nu omul.” BTF Evrei 8:1,2 
 

„Sanctuarul din ceruri este chiar centrul lucrării lui Hristos în 

favoarea oamenilor. El cuprinde orice suflet care trăiește pe pământ. 

El deschide privirii Planul de Mântuire, aducându-ne foarte aproape 

de încheierea vremii și descoperindu-ne sfârșitul plin de biruință, în 

lupta dintre neprihănire și păcat. Este de o importanță copleșitoare ca 

toți să cerceteze cu grijă aceste subiecte și să fie în stare să dea un 

răspuns oricui le cere socoteală de nădejdea care este în ei.” –

Tragedia veacurilor, p. 488, 489. 
 

O descriere Biblică  

1. Cum descriu Sfintele Scripturi Sanctuarul ceresc? De ce este 

atât de important? Evrei 8:1,2; Zaharia 6:12,13. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„El S-a făcut slujitor al “adevăratului cort, care a fost ridicat nu de 

om, ci de Domnul.” Evrei 8:2. Tabernacolul iudeilor a fost înălțat de 

oameni, oamenii au clădit templul iudeilor; dar Sanctuarul de sus, 

care era modelul celui pământesc, n-a fost ridicat de un arhitect 

omenesc. “Iată un Om, al cărui nume este Odrasla.... Va zidi Templul 

Domnului, va purta podoabă împărătească, va ședea și va stăpâni pe 

scaunul Lui de domnie, va fi preot pe scaunul Lui de domnie.” 

Zaharia 6:12,13.” –Hristos Lumina Lumii, p. 165. 

„Așa cum s-a spus, sanctuarul pământesc a fost ridicat de Moise 

după modelul ce i-a fost arătat pe munte. El era “o asemănare pentru 

vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe”; cele două încăperi 

sfinte ale lui erau “chipurile lucrurilor care sunt în ceruri”. Domnul 

Hristos, slăvitul nostru Mare Preot, este “slujitor al Locului prea sfânt 

și al adevăratului Cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul”. 

Evrei 9:9,23; 8:2.” –Patriarhi și Profeți, p. 356.  
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2. Care este o altă caracteristică care diferențiază sanctuarul 

ceresc de cel pământesc? Evrei 9:24. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Astfel, serviciul era îndeplinit ca o preînchipuire și ca “o umbră 

a lucrurilor cerești”. Iar ceea ce se făcea în simbol în slujba 

sanctuarului pământesc se face în realitate în lucrarea Sanctuarului 

ceresc. După înălțarea Sa, Mântuitorul nostru Și-a început lucrarea ca 

Marele nostru Preot. Pavel spune: “Căci Hristos n-a intrat într-un 

locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul 

adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se 

înfățișeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu”. Evrei 9:24." –

Tragedia Veacurilor, p. 420. 

 

Două încăperi  

3. Câte încăperi conținea sanctuarul pământesc? Ce era în prima 

încăpere? Evrei 9:1,2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Mi s-a poruncit atunci să observ cele două încăperi ale 

Sanctuarului ceresc. Perdeaua, sau ușa, a fost deschisă și mi s-a 

îngăduit să intru. În prima încăpere, am văzut sfeșnicul cu șapte 

lămpi, masa pâinilor pentru punerea înaintea Domnului, altarul 

pentru tămâie și cădelnița. Tot mobilierul acestei încăperi părea din 

aurul cel mai curat și reflecta chipul Celui care intrase în acel loc. 

Perdeaua care despărțea cele două încăperi avea culori și materiale 

diferite, cu o margine foarte frumoasă, în care erau figuri lucrate din 

aur, reprezentând îngeri.” –Experiențe și Viziuni, PP. 251, 252. 

 

4. Ce obiect important era în a doua încăpere - Sfânta Sfintei? 

Evrei 9:3-5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Perdeaua a fost ridicată și am privit în cea de-a doua încăpere. 

Am văzut acolo un chivot care părea din aurul cel mai fin. Pe 

marginea capacului chivotului era o lucrătură de o frumusețe 
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desăvârșită, reprezentând coroane. În chivot se aflau tablele de piatră, 

conținând Cele Zece Porunci.” –Experiențe și Viziuni, p. 252. 

„Serviciul în sanctuar era împărțit în două, și anume un serviciu 

zilnic și unul anual. Serviciul zilnic era adus la îndeplinire la altarul 

arderii de tot din curtea sanctuarului și în locul sfânt, în timp ce 

serviciul anual se îndeplinea în locul prea sfânt.” –Patriarhi și 

Profeți, p. 351. 

 

5. Care este legătura dintre cortul pământesc și sanctuarul 

ceresc? Evrei 8:5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Sanctuarul din ceruri, în care slujește Hristos în favoarea noastră, 

este marele original, a cărui copie era sanctuarul construit de Moise. 

Dumnezeu a pus Duhul Său peste clăditorii sanctuarului pământesc. 

Îndemânarea artistică, manifestată în construirea lui, era o dovadă a 

înțelepciunii divine. Pereții aveau aspectul aurului masiv, reflectând 

în toate părțile lumina celor șapte candele ale candelabrului de aur. 

Masa cu pâinile pentru punerea înainte și altarul tămâierii străluceau 

ca aurul aprins. Covoarele mari, care formau tavanul, brodate cu 

figuri de îngeri în albastru, purpuriu și cărămiziu, se adăugau la 

frumusețea scenei. Iar dincolo de perdeaua a doua se afla sfânta 

Șechină, manifestarea vizibilă a slavei lui Dumnezeu, înaintea căreia 

nimeni, în afară de marele preot, nu putea să intre și să trăiască.” –

Tragedia Veacurilor, p. 414.  

 

6. Care dintre cele două tabernacole este mai mare și mai 

desăvârșit? Evrei 9:11. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Serviciul jertfelor care arătau spre Hristos a trecut; dar ochii 

oamenilor au fost îndreptați către adevărata jertfă pentru păcatele 

lumii. Preoția pământească a încetat; dar noi privim la Isus, slujitorul 

noului legământ, și la “sângele stropirii, care vorbește mai bine decât 

sângele lui Abel”. “Drumul în Locul preasfânt, nu era încă deschis 

câtă vreme sta în picioare cortul dintâi. Dar Hristos a venit ca Mare 

Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai 
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desăvârșit, care nu este făcut de mâini ... și a intrat o dată pentru 

totdeauna în Locul prea sfânt ... cu însuși sângele Său, după ce a 

căpătat o răscumpărare veșnică.” Evrei 12:24; 9:8-12.” –Hristos 

Lumina Lumii, p. 166.  

 

7. Când a fost descoperit sanctuarul ceresc în Scripturi? Cum se 

apropie poporul lui Dumnezeu de casa cerească a lui Dumnezeu? 

Evrei 9:8; 10:21,22. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Când Domnul Hristos a strigat: „S-a sfârșit”, mâna nevăzută a lui 

Dumnezeu a rupt stofa cea rezistentă din care era făcută perdeaua 

templului, de sus până jos. Calea spre Sfânta sfintelor s-a arătat. 

Dumnezeu Și-a plecat capul satisfăcut. Acum, dreptatea și mila Sa 

puteau să se contopească. El putea fi drept și totuși să îndreptățească 

pe toți cei care vor crede în Hristos. El a privit asupra victimei ce 

murea pe cruce și a spus: „S-a sfârșit. Neamul omenesc va avea o 

nouă încercare.” Prețul răscumpărării a fost plătit și Satana a căzut ca 

un fulger din cer.” –(Manuscript 111, 1897) Seventh-day Adventist 

Bible Commentary, vol. 5, p. 1150. 

 

Priviți dincolo de serviciul pământesc 

„Când cu o îndrăzneală sfântă Pavel a vestit Evanghelia în 

sinagoga din Tesalonic, un potop de lumină s-a răsfrânt asupra 

adevăratei însemnătăți a riturilor și ceremoniilor în legătură cu 

serviciul cortului. El a purtat mintea ascultătorilor săi dincolo de 

serviciul pământesc și de lucrarea lui Hristos în sanctuarul ceresc, 

până la vremea când, terminându-și lucrarea Sa de mijlocire, Hristos 

avea să vină iarăși cu putere și slavă mare și să-Și statornicească 

Împărăția Sa pe pământ. Pavel credea în a doua venire a lui Hristos; 

atât de limpede și cu putere a prezentat el adevărurile privitoare la 

acest eveniment, încât asupra minții multora care auzeau s-a făcut o 

impresie care niciodată nu avea să se șteargă.” –Istoria Faptelor 

Apostolilor, PP. 228, 229. 

 

* * * 
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23. 

Sabatul din 3 decembrie 2022 

O JERTFĂ VEȘNICĂ 
 

„fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la 

întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, S-a arătat 

o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa Sa.” Evrei 9:26. 

 

„Când marele preot a intrat în Sfânta Sfintei, reprezentând locul în 

care Marele nostru Preot mijlocește acum și aduce jertfă pe altar, 

afară nu se aduceau jertfe de ispășire. În timp ce marele preot 

mijlocea înăuntru, fiecare inimă trebuia să fie plecată în căință 

înaintea lui Dumnezeu, pledând pentru iertarea păcatelor. Tipul a 

întâlnit antitipul în moartea lui Hristos, Mielul jertfit pentru păcatele 

lumii. Marele Mare Preot a făcut singura jertfă care va avea vreo 

valoare....” –That I May Know Him, p. 73. 

 

Nevoia repetării jertfei 

1. Ce trebuia să facă marele preot Levitic în fiecare an? Cum a 

fost diferită jertfa lui Isus de aceasta? Evrei 9:25; Levitic 16:29,34. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Domnul Hristos nu Și-a rupt haina, ci sufletul Său s-a frânt. 

Haina naturii Sale omenești a fost ruptă atunci când atârna pe cruce 

ca purtător al păcatului neamului omenesc. Dar prin suferințele și 

moartea Sa s-a deschis o cale nouă și vie. Nu mai există un zid de 

despărțire între Iudei și neamuri. 'Căci printr-o singură jertfă El a 

făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți.' Acest lucru 

I-a permis să proclame pe cruce, cu o voce clară și triumfătoare: 'S-a 

sfârșit!’ 'Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de 

mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a 

intrat chiar în cer, ca să Se înfățișeze acum, pentru noi, înaintea lui 

Dumnezeu. Și nu ca să Se aducă de mai multe ori jertfă pe Sine Însuși, 

ca marele preot care intră în fiecare an în Locul Preasfânt cu un sânge 

care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai 

multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul 

veacurilor, S-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa 



[110] Lecțiunile Școlii de Sabat 

Sa.' 'El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-

a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu.' Hristos a intrat, 

o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt ... după ce a căpătat o 

răscumpărare veșnică. 'De aceea și poate să mântuiască în chip 

desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că 

trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei.' El S-a calificat să fie nu 

numai reprezentantul omului, ci și avocatul său, astfel încât fiecare 

suflet, dacă vrea, să poată spune: Am un Prieten la Curte, un Mare 

Preot care cunoaște infirmitățile mele.” –Review and Herald, 12 iunie 

1900.  

 

2. Ce trebuia să ia marele preot cu el și să aducă pentru a intra în 

Sfânta Sfintelor? Evrei 9:7,22. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„În mijlocirea Sa ca avocat al nostru, Hristos nu are nevoie de 

meritele nimănui, de mijlocirea nimănui. Hristos este singurul 

Purtător de păcate, singura Jertfă pentru păcat. Rugăciunea și 

mărturisirea trebuie aduse numai Celui care a intrat o dată pentru 

totdeauna în Sfânta Sfintei.” –That I May Know Him, p. 73. 

 

Motivul repetării  

3. De ce era necesar să se repete jertfa pentru curățarea 

sanctuarului în fiecare an în serviciul curățirii pământești? Evrei 

10:2; 9:13,14; Mica 7:19. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Evanghelia lui Hristos reflectă slavă asupra erei iudaice. Ea 

revarsă lumină asupra întregii economii iudaice și dă însemnătate legii 

ceremoniale. Cortul, sau templul lui Dumnezeu pe pământ era un tipar 

al originalului din cer. Toate ceremoniile legii iudaice erau profetice, 

preînchipuitoare ale tainelor din planul de răscumpărare. 

„Ritualurile și ceremoniile legii au fost date de Hristos Însuși, care 

înfășurat într-un stâlp de nor ziua și un stâlp de foc noaptea, era 

conducătorul oștirilor lui Israel; și această lege ar trebui să fie tratată 

cu mult respect, deoarece este sacră. Chiar după ce nu mai trebuia să 

fie ținută; Pavel o prezenta înaintea iudeilor în adevărata ei poziție și 
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valoare, arătându-i locul în planul de răscumpărare și legătura ei cu 

lucrarea lui Hristos; și marele apostol declară că legea aceasta este 

plină de slavă, vrednică de Autorul ei divin.” –(Signs of the Times, July 

29, 1886) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1095. 

 

Nu era nevoie să aducă jertfă pentru El Însuși  

4. Ce jertfă a adus Fiul lui Dumnezeu în loc să ofere o altă 

victimă? A trebuit El să aducă jertfe pentru El Însuși pentru a 

intra în locul preasfânt, așa cum făcea marele preot pământesc? 

Evrei 7:27; 1 Petru 1:18,19. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

5. De ce Isus nu a trebuit să repete jertfa Sa, așa cum trebuia să 

facă marele preot Levitic în fiecare an? Evrei 9:26,28. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Iată-l pe apostol predicând în sinagoga din Corint, discutând din 

scrierile lui Moise și ale profeților și aducând pe ascultătorii săi 

înapoi la vremea venirii lui Mesia Cel făgăduit. Ascultați-l cum 

lămurește lucrarea Mântuitorului ca Mare Preot al omenirii - Cel care, 

prin sacrificiul propriei Sale vieți, avea să facă odată pentru totdeauna 

ispășire pentru păcat și avea apoi să-și înceapă lucrarea în Sanctuarul 

ceresc. Ascultătorii lui Pavel au fost făcuți să înțeleagă faptul că 

Mesia, după venirea căruia ei doriseră, venise deja; că moartea Lui 

era antitipul tuturor jertfelor aduse și că slujirea Sa în Sanctuarul din 

cer era punctul cel mai de seamă ce își arunca umbra înapoi și făcea 

clară lucrarea preoției iudaice.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 246. 

 

Asigurarea iertării și răscumpărării  

6. Ce avem în El și în sângele Lui? Ce asigură singura Sa jertfă 

urmașilor Săi pentru totdeauna? Efeseni 1:7; Romani 5:11; Evrei 

9:12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

"Marele nostru Mare Preot a împlinit jertfa ceremonială prin El 

Însuși, atunci când a suferit dincolo de poartă. Apoi a fost făcută o 

ispășire perfectă pentru păcatele oamenilor. Isus este Avocatul nostru, 
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Marele nostru Preot, Mijlocitorul nostru. Prin urmare, poziția noastră 

actuală este ca cea a israeliților, stând în curtea exterioară, așteptând și 

sperând la acea speranță binecuvântată, apariția glorioasă a Domnului 

și Mântuitorului nostru Isus Hristos.” –That I May Know Him, p. 73. 

 

O singură jertfă suficientă 

7. Ce înseamnă unica jertfă a lui Isus? Pentru cine a fost eficientă 

jertfa Sa? Evrei 10:10; 5:9; Ioan 3:16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Mântuitorul nostru se află în Sanctuar, pledând în favoarea 

noastră. El este Marele nostru Preot, care mijlocește pentru noi, făcând 

un sacrificiu ispășitor pentru noi, susținând cauza noastră în virtutea 

sângelui vărsat pentru noi. Părinții trebuie să caute să-L reprezinte pe 

acest Mântuitor în fața copiilor, pentru a imprima în mințile lor planul 

de mântuire — deoarece omul a călcat Legea lui Dumnezeu, — 

Domnul Hristos a devenit purtătorul păcatelor noastre. Faptul că 

unicul Fiu al lui Dumnezeu și-a dat viața datorită păcătuirii omului, 

pentru a satisface dreptatea și a apăra onoarea Legii lui Dumnezeu, 

trebuie păstrat continuu în mintea copiilor și tinerilor. Scopul acestui 

mare sacrificiu trebuie menținut continuu înaintea lor; căci acest 

sacrificiu a fost făcut pentru ridicarea omului decăzut, degradat de 

păcat. Domnul Hristos a suferit pentru ca, prin credința în El, păcatele 

noastre să poată fi iertate. El a devenit înlocuitorul și siguranța omului, 

luând El Însuși asupra Lui pedeapsa, deși nu o merita nicidecum, 

pentru ca noi, care o meritam, să putem fi liberi și din nou credincioși 

lui Dumnezeu prin meritele Mântuitorului nostru răstignit și înviat. El 

este singura noastră speranță de mântuire.” –Principiile fundamentale 

ale educației creștine, p. 369. 

 

Suferințele lui Hristos 

„Dreptatea a cerut suferințele omului; dar Hristos a suferit ca 

Dumnezeu. El nu avea nevoie de nici o suferință ispășitoare pentru 

Sine; toate suferințele Lui erau pentru noi; toate meritele și 

neprihănirea Lui au fost făcute accesibile omului căzut și oferite ca 

un dar.” –Credința prin care trăiesc, p. 102. 
 

* * *  
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24. 

Sabatul din 10 decembrie 2022 

SLUJIREA MARELUI PREOT 
 

„Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a și înviat, stă 

la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi!” Romani 8:34. 
 

„Hristos este Mijlocitorul nostru și Marele Preot care slujește în 

prezența Tatălui. El a fost arătat lui Ioan ca un Miel care a fost 

înjunghiat și și-a vărsat sângele în favoarea păcătosului. Când Legea 

lui Dumnezeu este pusă în fața păcătosului, care îi arată profunzimea 

păcatelor lui, el trebuie să fie îndreptat atunci spre Mielul lui 

Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. El trebuie să fie învățat pocăința 

față de Dumnezeu și credința față de Domnul Isus Hristos. În felul 

acesta, lucrarea reprezentanților lui Hristos va fi în armonie cu 

lucrarea Lui din Sanctuarul ceresc.” –4T, 395. 
 

Marele Preot pentru om  

1. Ce slujbă îndeplinește Isus în prezent pentru rasa umană? 

Unde oficiază? Evrei 3:1; 4:14,15. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, 

ațintiți-vă privirile la Apostolul și Marele Preot al mărturisirii 

noastre, adică Isus,” Evrei 3:1. Studiați-L pe Hristos. Studiați 

caracterul Său trăsătură cu trăsătură. Acesta este modelul pe care ni 

se cere să-L copiem în viața și în caracterul nostru, deoarece altfel nu 

vom reuși să-L reprezentăm pe Isus, ci îi vom prezenta lumii o copie 

falsă. Nu imitați niciun om, deoarece oamenii au defecte în obiceiuri, 

în vorbire, în comportament, în caracter. Eu vi-L prezint pe Omul 

Isus Hristos. Fiecare trebuie să-L cunoască personal pe El ca 

Mântuitor al său, înainte de a putea să-L studiați ca model și exemplu 

al vostru.” -Solii alese, vol. 3, p. 170.  
 

2. După ce și-a adus jertfa supremă pe cruce, ce lucrare face Isus 

în sanctuarul ceresc? 1 Timotei 2:5,6; Romani 8:34. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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 „Răscumpărătorul lumii a avut puterea de a-i atrage pe oameni la 

Sine, de a le liniști temerile, de a le alunga întristările, de a le inspira 

speranță și curaj și a-i face în stare să creadă în dispoziția lui 

Dumnezeu de a-i primi prin meritele Înlocuitorului divin. Ca 

beneficiari ai dragostei lui Dumnezeu, noi trebuie să fim mereu 

recunoscători pentru faptul că avem în curțile cerești un Mijlocitor, 

un Apărător care pledează pentru noi înaintea Tatălui.” - Solii alese, 

vol. 1, p. 258.  

 

3. Este preoția Sa de Mare Preot ca cea a lui Aaron, care mai întâi 

a avut nevoie de o jertfă pentru sine și familia sa? Ce a realizat 

Isus prin moartea Sa? Evrei 7:26,27; 5:6,9,10; 6:20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Acolo a fost îndreptată credința ucenicilor lui Hristos atunci când 

El S-a înălțat dinaintea lor. Și aici s-a concentrat speranța lor pe care, 

spune Pavel, “o avem ca o ancoră a sufletului, tare și neclintită, care 

pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul Templului, unde Isus a intrat 

pentru noi ca înaintemergător, când a fost făcut Mare Preot în veac ... 

și a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt, nu cu sânge de 

țapi și de viței, ci cu însuși sângele Său, după ce a căpătat o 

răscumpărare veșnică”. Evrei 6:19,20; 9:12.” –Tragedia veacurilor, 

p. 421. 

 

Slujirea în Sfânta  

4. Cum se pot compara jertfele și slujirea preoților din cortul 

mozaic cu ceea ce se întâmplă în sanctuarul ceresc? Evrei 8:5. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Evanghelia lui Hristos reflectă slavă asupra erei iudaice. Ea 

revarsă lumină asupra întregii economii iudaice și dă însemnătate 

legii ceremoniale. Cortul, sau templul lui Dumnezeu pe pământ era 

un tipar al originalului din cer. Toate ceremoniile legii iudaice erau 

profetice, preînchipuitoare ale tainelor din planul de răscumpărare.... 

„Nu există neînțelegere între Vechiul și Noul Testament. În 

Vechiul Testament găsim Evanghelia Mântuitorului care va veni, iar 
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în Noul Testament avem Evanghelia Mântuitorului descoperită așa 

cum au prezis profețiile. În timp ce Vechiul Testament arată în mod 

constant spre adevărata jertfă, Noul Testament arată că Salvatorul 

prefigurat de jertfele tipice a venit. Slava întunecată a epocii iudaice 

a fost succedată de slava mai strălucitoare, mai clară a epocii 

creștine.” –(Signs of the Times, July 29, 1886) Seventh-day Adventist 

Bible Commentary, vol. 6, p. 1095.  

 

5. Dacă serviciul pământesc era o copie și o umbră a celui ceresc 

și preoții slujeau zilnic în locul sfânt și marele preot o dată pe an 

în locul preasfânt, unde a slujit Isus mai întâi în cer? Evrei 9:23; 

10:1; 7:25. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Astfel, serviciul era îndeplinit ca o preînchipuire și ca “o umbră 

a lucrurilor cerești”. Iar ceea ce se făcea în simbol în slujba 

sanctuarului pământesc se face în realitate în lucrarea Sanctuarului 

ceresc. După înălțarea Sa, Mântuitorul nostru Și-a început lucrarea ca 

Marele nostru Preot. Pavel spune: “Căci Hristos n-a intrat într-un 

locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul 

adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se 

înfățișeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu”. Evrei 9:24." –

Tragedia Veacurilor, p. 420.  

 

6. Unde și-au desfășurat preoții pământești slujba zi de zi? În 

mod similar, unde a efectuat Isus prima fază a slujirii Sale până 

în 1844? Evrei 9:6,24. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Lucrarea preotului în cursul anului din prima despărțitură a 

sanctuarului, “dincolo de perdea”, care constituia ușa și despărțea 

Sfânta de curte, reprezintă lucrarea de slujire în care a intrat Hristos 

la înălțarea Sa. Lucrarea preotului în slujba zilnică era de a prezenta 

înaintea lui Dumnezeu sângele jertfei pentru păcat împreună cu 

tămâia care se înălța o dată cu rugăciunile lui Israel. Tot astfel, 

Hristos mijlocește cu sângele Său înaintea Tatălui în favoarea 

păcătoșilor și aduce, împreună cu parfumul prețios al propriei 
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neprihăniri, rugăciunile credincioșilor pocăiți. Aceasta a fost lucrarea 

de slujire în prima despărțitură a Sanctuarului din ceruri.” –Tragedia 

veacurilor, p. 420, 421. 

 

Lucrări de cercetare și judecată  

7. Unde a efectuat marele preot serviciul de curățire în Ziua 

Tipică a Ispășirii? Dacă (Sanctuarul) cel pământesc a fost o copie 

și o umbră a celui din ceruri, unde a îndeplinit Isus lucrarea de 

curățire începând cu 1844? Evrei 9:7,23; Daniel 8:14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Timp de optsprezece veacuri, această lucrare de slujire a 

continuat în prima despărțitură a Sanctuarului. Sângele lui Hristos 

mijlocea în favoarea credincioșilor pocăiți, le asigura iertarea și 

primirea la Tatăl, dar păcatele lor rămâneau încă în rapoartele din 

cărți. Și așa cum în serviciul simbolic se făcea o lucrare de ispășire la 

încheierea anului, tot astfel, înainte ca lucrarea lui Hristos pentru 

mântuirea oamenilor să se încheie, o lucrare de ispășire trebuie făcută 

pentru îndepărtarea păcatului din Sanctuar. Acesta este serviciul care 

a început atunci când s-au încheiat cele 2300 de zile. La data aceea, 

așa cum a fost proorocit de profetul Daniel, Marele nostru Preot a 

intrat în Locul Preasfânt pentru a îndeplini ultima parte a lucrării Sale 

solemne — curățirea Sanctuarului.” –Tragedia Veacurilor, p. 421. 

„Acest serviciu cuprinde o lucrare de cercetare, o lucrare de 

judecată; și precede imediat venirea lui Hristos pe norii cerului cu 

putere și slavă mare; căci atunci când vine, toate cazurile au fost 

hotărâte. Isus spune: “Răsplata Mea este cu Mine ca să dau fiecăruia 

după faptele lui”. Apocalipsa 22:12. Lucrarea aceasta de judecată, 

care precede imediat a doua venire, este anunțată în prima solie 

îngerească din Apocalipsa 14:7: “Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I 

slavă căci a venit ceasul judecății Lui”.” –Tragedia Veacurilor, p. 

352. 

* * * 
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25. 

Sabatul din 17 decembrie 2022 

TIMPUL JUDECĂȚII 
 

„Și am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o 

Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, 

oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El 

zicea cu glas tare: „Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a 

venit ceasul judecății Lui, și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și 

pământul, marea și izvoarele apelor!” Apocalipsa 14:6,7. 
 

„Oamenii vor avea atunci o clară și vie amintire a tuturor faptelor 

lor din viața aceasta. Nici un cuvânt și nici o faptă nu va scăpa din 

memoria lor. Acelea vor fi timpuri de grea încercare. Deși noi nu 

trebuie să ne jelim cu privire la timpul strâmtorării care trebuie să 

vină, noi, în calitatea de urmași ai lui Hristos, să ne cercetăm inima 

ca și cu o lumânare aprinsă pentru a vedea al cărui duh suntem. Pentru 

binele nostru prezent și veșnic să ne criticăm faptele noastre, pentru 

a vedea cum stau ele în lumina Legii lui Dumnezeu. Deoarece Legea 

aceasta este standardul nostru. Fiecare suflet să-și cerceteze propria 

sa inimă.” –(Letter 22, 1901) Seventh-day Adventist Bible 

Commentary, vol. 7, p. 986. 
 

1. Ce spun Scripturile despre fiecare persoană și acțiunile sale, 

bune sau rele? Eclesiastul 12:14; 2 Corinteni 5:10. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„În aceste ore de încheiere a harului pentru fiii oamenilor, când 

soarta fiecărui suflet trebuie să se hotărască în curând pentru 

totdeauna, Domnul cerului și al pământului așteaptă ca biserica Sa să 

se trezească la acțiune ca niciodată mai înainte. Aceia care au fost 

făcuți liberi în Hristos, printr-o cunoaștere a adevărului prețios, sunt 

priviți de Domnul Isus ca aleși ai Săi, favorizați mai presus de toți 

ceilalți oameni de pe fața pământului, și El contează pe ei, ca să înalțe 

laude Aceluia care i-a chemat din întunericul la lumina Sa minunată. 

Binecuvântările, care sunt revărsate cu atâta dărnicie, trebuie 

transmise altora. Vestea cea bună a mântuirii trebuie să ajungă la 

orice națiune, neam, limbă și popor.” –Profeți și regi, p. 716. 
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Viziunea judecății  

2. Ce a văzut Daniel în viziune? Daniel 7:9,10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„În 1844, Marele nostru Preot a intrat în Sfânta Sfintelor din 

Sanctuarul ceresc pentru a începe lucrarea judecății de cercetare. 

Cazurile celor neprihăniți care au murit au început să fie cercetate de 

Dumnezeu. Când lucrarea aceasta va fi încheiată, urmează să fie 

pronunțată sentința și cu privire la cei vii. Cât de prețioase și de 

importante sunt aceste momente solemne! Cazul fiecăruia dintre noi 

este în așteptare în curtea cerului. Fiecare dintre noi va fi judecat după 

faptele săvârșite în timpul vieții. În serviciul ceremonial tipic, când 

marele-preot îndeplinea lucrarea de ispășire în Sfânta Sfintelor din 

Sanctuarul pământesc, oamenilor din popor li se cerea să-și 

umilească sufletul înaintea lui Dumnezeu și să-și mărturisească 

păcatele, pentru ca să poată fi ispășite și șterse. Oare se va cere mai 

puțin de la noi în această Zi reală a Ispășirii, când Domnul Hristos 

pledează pentru poporul Său în Sanctuarul ceresc și când hotărârea 

finală și irevocabilă urmează să fie rostită cu privire la fiecare caz?” 

- Solii alese, vol. 1, p. 125.  
 

3. Pe măsură ce se desfășoară judecata cerească, cine continuă să 

fie activ pe pământ? Când are loc această judecată? Daniel 

7:11,12. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„...Cornul cel mic continuă să-și rostească hulele, ținându-și 

milioanele de susținători în legăturile superstiției oarbe, până când 

fiara este dată focului arzător. Aceasta nu este convertirea ei, ci 

distrugerea ei.” –Profețiile lui Daniel și Apocalipsa, p. 114. 
 

Judecata încheiată înainte de revenirea lui Isus  

4. Cine va fi prezent la judecată înainte de a doua venire a lui 

Isus? Ce decizii ia judecătorul în judecata cerească de cercetare? 

Daniel 7:13,14,26,27.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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„Hristos venise, dar nu pe pământ, cum așteptaseră ei, ci așa cum 

fusese anticipat în simbol, în Locul Preasfânt al Templului lui 

Dumnezeu din ceruri. El este prezentat de către profetul Daniel ca 

venind la data aceasta la Cel îmbătrânit de zile: “M-am uitat în timpul 

vedeniilor mele de noapte, și iată că pe norii cerurilor a venit Unul ca 

un fiu al omului — nu pe pământ — a înaintat spre Cel îmbătrânit de 

zile și a fost adus înaintea Lui”. Daniel 7:13. 

„Această venire este proorocită și de către profetul Maleahi: “Și 

deodată va intra în Templul Său Domnul pe care-L căutați; Solul 

legământului, pe care-L doriți; iată că vine — zice Domnul oștirilor”. 

Maleahi 3:1. Venirea Domnului în Templul Său a fost neașteptată 

pentru cei din poporul Său. Ei nu-L căutau acolo. Îl așteptau să vină 

pe pământ, “într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu 

cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelie”. 

2 Tesaloniceni 1:8.” –Tragedia Veacurilor, p. 424. 
 

5. Cine altcineva a prezentat mesajul că a venit timpul judecății? 

Apocalipsa 14:6,7; 1 Petru 4:17. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 

„Profeția primei solii îngerești, prezentată în Apocalipsa 14, și-a 

găsit împlinirea în mișcarea adventă din anii 1840 — 1844. Atât în 

Europa cât și în America, bărbați ai credinței și rugăciunii au fost 

profund mișcați în timp ce acordau atenție profețiilor și, urmărind 

Rapoartele Inspirate, au găsit dovezi convingătoare că sfârșitul 

tuturor lucrurilor s-a apropiat. Duhul lui Dumnezeu i-a îndemnat pe 

slujitorii Lui să dea avertizarea. Solia Evangheliei veșnice s-a 

răspândit peste tot: “Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a 

sosit ceasul judecății Lui.” Apocalipsa 14:7.... 

„Duhul lui Dumnezeu îi însoțea și, cu inimile înmuiate și supuse, 

ei se uneau în proclamarea strigării: “Temeți-vă de Dumnezeu și 

dați-I slavă, căci a sosit ceasul judecății Lui.” Apocalipsa 14:7.” –

Istoria mântuirii, PP. 356, 359. 
 

Standardul de la judecată  

6. Care va fi standardul infailibil în judecarea omului și a 

acțiunilor sale? Romani 2:12; Iacov 2:12,13. 
……………………………………………………………………………………………… 
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„Când va începe judecata și toți vor fi judecați după lucrurile scrise 

în cărți, autoritatea legii lui Dumnezeu va fi privită într-o lumină cu 

totul diferită de cea în care este privită acum de lumea creștină. 

Satana le-a orbit ochii și le-a încurcat înțelegerea, așa cum i-a orbit și 

i-a încurcat pe Adam și Eva și i-a condus la păcat. Legea lui Iehova 

este mare, la fel cum Autorul ei este mare. La judecată va fi 

recunoscută ca sfântă, dreaptă și bună în toate cerințele sale. Cei care 

încalcă această lege vor afla că au de dat o socoteală serioasă înaintea 

lui Dumnezeu; căci pretențiile Sale sunt hotărâte.” –(Review and 

Herald, May 7, 1901) Seventh-day Adventist Bible Commentary, 

vol. 7, p. 986. 

 

7. Unde sunt înregistrate faptele fiecărei persoane? Ce va fi 

consultat la judecată când se vor trata faptele omului? Daniel 

7:10; Apocalipsa 20:12. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

„Toți pot alege viața dacă vor. Ei se pot împotrivi păcatului, se pot 

bucura de căile dreptății și ale sfințeniei adevărate și pot fi răsplătiți 

cu viață veșnică în Împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Dacă aleg să-

și corupă căile înaintea Domnului, să-și mânjească propriile trupuri 

și să se sinucidă, pot face acest lucru; dar ar trebui să-și amintească 

că judecata stă să înceapă, iar cărțile vor fi deschise și vor fi judecați 

după acele lucruri care sunt scrise în cărți, după faptele lor. Ce 

înregistrare înfricoșătoare, exactă va fi deschisă înaintea lor, a 

gândurilor lor secrete și a faptelor josnice. Sentința este pronunțată 

asupra lor, și ei sunt alungați din cetatea lui Dumnezeu, spre a pieri 

în nelegiuire și mizerie cu cei răi.” –An Appeal to Mothers, p. 33. 

„Când cărțile cu rapoarte sunt deschise la judecată, viața tuturor 

acelora care au crezut în Isus trece prin fața lui Dumnezeu. Începând 

cu aceia care au trăit la început pe pământ, Apărătorul nostru prezintă 

cazurile fiecărei generații, unul după altul, și judecata se încheie cu 

cei vii. Fiecare nume este amintit, fiecare caz este cercetat cu atenție.” 

–Tragedia Veacurilor, p. 483.  

 

8. Ce decizie va fi luată pentru cei care își mărturisesc păcatele și 

sunt iertați prin sângele lui Isus? De aceea, care ar trebui să fie 



pentru Semestrul II, 2022 [121] 

dorința și rugăciunea noastră acum, în timp ce Isus mijlocește 

pentru poporul Său înaintea Tatălui? Proverbe 28:13; 1 Ioan 

1:8,9; Psalmul 51:7,10; 1 Ioan 1:7; Evrei 10:21,22. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Pentru toți aceia care s-au pocăit cu adevărat de păcat și prin 

credință au apelat la sângele lui Hristos ca jertfă ispășitoare, s-a scris 

iertare în dreptul numelui lor în cărțile cerului; pentru că au devenit 

părtași ai neprihănirii lui Hristos, iar caracterele lor sunt în armonie 

cu Legea lui Dumnezeu, păcatele lor vor fi șterse, iar ei vor fi socotiți 

vrednici de viața veșnică. Domnul declară prin profetul Isaia: “Eu, 

Eu îți șterg fărădelegile, pentru Mine, și nu-Mi voi mai aduce aminte 

de păcatele tale”. Isaia 43:25. Isus spune: “Cel ce va birui, va fi 

îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nicidecum numele din 

cartea vieții, și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și 

înaintea îngerilor Lui”. “De aceea, pe orișicine Mă va mărturisi 

înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui Meu care 

este în ceruri; dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, 

Mă voi lepăda și Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri”. 

Apocalipsa 3:5; Matei 10:32,33.” –Tragedia Veacurilor, p. 483. 

„Hristos vrea ca toți să înțeleagă evenimentele arătării Sale de a 

doua oară. Scena judecății va avea loc în prezența tuturor lumilor, 

deoarece la judecata aceasta va fi îndreptățită guvernarea lui 

Dumnezeu și Legea Lui va sta „sfântă, dreaptă și bună”. Atunci se va 

decide asupra fiecărui caz, și se va da sentința asupra tuturor. Păcatul 

nu va apărea atunci atractiv, ci va fi văzut în toată magnitudinea sa 

hidoasă. Toți își vor vedea starea în care sunt înaintea lui Dumnezeu 

și unul față de celălalt.” –(Review and Herald, September 20, 1898) 

Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 986. 
 

Tot cerul este concentrat spre mântuirea omului 

„Tot cerul este interesat de mântuirea noastră. Îngerii lui 

Dumnezeu umblă în sus și în jos pe străzile acestor orașe și 

înregistrează faptele oamenilor. Ei consemnează în cărțile de amintiri 

a lui Dumnezeu cuvintele de credință, faptele de iubire, umilința 

spiritului; și în acea zi, când lucrarea fiecărui om va fi pusă la 

încercare, lucrarea urmașului umil al lui Hristos va trece testul și va 

primi lauda cerului.” –(Review and Herald, September 6, 1890).  
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26. 

Sabatul din 24 decembrie 2022 

AVEM UN AVOCAT 
 

„Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți.  

Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor,  

pe Isus Hristos, Cel neprihănit.” 1 Ioan 2:1. 

 

„După cum păcatele poporului din vechime erau așezate prin 

credință asupra jertfei pentru păcat și, prin sângele ei, transferate în 

simbol asupra sanctuarului pământesc, tot așa și în noul legământ, 

păcatele celor care se pocăiesc sunt așezate prin credință asupra lui 

Hristos și transferate, în fapt, asupra Sanctuarului ceresc. Și la fel 

cum curățirea tipică de pe pământ a fost realizată prin îndepărtarea 

păcatelor prin care a fost mânjit Sanctuarul, tot așa curățirea cerească 

trebuie să fie realizată prin îndepărtarea, sau ștergerea păcatelor care 

sunt înregistrate acolo. Dar mai înainte ca aceasta să se poată face, 

trebuie să aibă loc o examinare a cărților cu rapoarte, pentru a stabili 

cine este îndreptățit prin pocăința de păcat și prin credința în Hristos 

la binefacerile ispășirii Sale. De aceea, curățirea Sanctuarului implică 

o lucrare de cercetare — o lucrare de judecată. Această lucrare 

trebuie îndeplinită înainte de venirea lui Hristos pentru a-Și 

răscumpăra poporul; căci atunci când vine, “răsplata este cu El ca să 

dea fiecăruia după faptele lui”. Apocalipsa 22:12." –Tragedia 

Veacurilor, PP. 421, 422.  

 

1. Ce se întâmpla în ziua ispășirii cu cei care s-au smerit și s-au 

pocăit de păcatele lor în sanctuarul pământesc? La ce se vor 

putea aștepta cei care nu s-au pocăit de păcatele lor? Levitic 

16:29, ultima parte, 30; 23:29; Psalmul 69:28; Exodul 32:32. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Bănuiala rea și vorbirea de rău vor fi înlăturate. Voi veți vorbi și 

noi nu ne vom gândi la noi înșine și la ceea ce fac alții, ci la ceea ce 

face Dumnezeu și Isus.... Ce fac ei? Ei curăță sanctuarul.... Noi ar 

trebui să fim cu El în această lucrare și să curățăm sanctuarul 

sufletelor noastre de orice nelegiuire, pentru ca numele noastre să fie 
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scrise în cartea vieții Mielului, pentru ca păcatele noastre să fie șterse 

atunci când vremurile de înviorare vor veni de la Domnul. Aceasta 

este cea mai solemnă lucrare care a fost dată vreodată muritorilor.” –

Lift Him Up, p. 216. 

 

Ștergerea păcatelor  

2. Cine este alături de noi să ne apere și să ne ajute atunci când 

ne mărturisim și ne părăsim păcatele în locul unui slujitor uman? 

Cine va fi declarat drept la judecată? 1 Ioan 2:1; Psalmul 51:1,2,9; 

Apocalipsa 3:5; Daniel 12:1, ultima parte; Filipeni 4:3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„El a pus la altarul Său un Avocat îmbrăcat în natura Sa. Ca 

intermediar al nostru, lucrarea lui Hristos este aceea de a ne prezenta 

lui Dumnezeu drept fii și fiice ale Sale. El mijlocește în favoarea 

acelora care-L primesc. El a plătit răscumpărarea lor cu propriul Său 

sânge. Prin meritele Sale, El le dă putere să devină membri ai familiei 

regale, copii ai Împăratului ceresc. Iar Tatăl Își demonstrează iubirea 

Lui nemărginită pentru Hristos, primindu-i și salutându-i pe prietenii 

lui Hristos ca pe prietenii Săi. El este bucuros de ispășirea făcută. 

Dumnezeu este slăvit prin întruparea, viața, moartea și mijlocirea 

Fiului Său.” –Sfaturi pentru Părinți, Educatori și Elevi, p. 14.  

 

3. Ce se va întâmpla la judecata de cercetare cu cei care nu și-au 

mărturisit și nu s-au întors de la păcatele lor? Exodul 32:33, 

ultima parte; Deuteronom 29:20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„De aceea, curățirea Sanctuarului implică o lucrare de cercetare 

— o lucrare de judecată. Această lucrare trebuie îndeplinită înainte 

de venirea lui Hristos pentru a-Și răscumpăra poporul; căci atunci 

când vine, “răsplata este cu El ca să dea fiecăruia după faptele lui”. 

Apocalipsa 22:12." –Tragedia veacurilor, p. 421. 

„Când cărțile cu rapoarte sunt deschise la judecată, viața tuturor 

acelora care au crezut în Isus trece prin fața lui Dumnezeu. Începând 

cu aceia care au trăit la început pe pământ, Apărătorul nostru prezintă 

cazurile fiecărei generații, unul după altul, și judecata se încheie cu 
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cei vii. Fiecare nume este amintit, fiecare caz este cercetat cu atenție.” 

Nume sunt primite și nume sunt respinse. Dacă mai sunt păcate 

rămase în cărți, de care oamenii nu s-au pocăit și nu sunt iertate, 

numele lor sunt șterse din cartea vieții, iar raportul faptelor bune este 

șters din cartea de amintire a lui Dumnezeu. Domnul i-a spus lui 

Moise: “Pe acela care a păcătuit împotriva Mea îl voi șterge din cartea 

Mea”. Exodul 32:33. Iar proorocul Ezechiel spune: “Însă dacă cel 

neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, 

toată neprihănirea lui va fi uitată”. Ezechiel 18:24.” –Tragedia 

Veacurilor, p. 483. 

 

Când nu va mai fi posibilă schimbarea  

4. Va fi posibil să se schimbe sentința după pronunțarea acesteia? 

Apocalipsa 22:11; Matei 25:10-13; Evrei 12:16,17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Când se încheie solia îngerului al treilea, harul nu mai mijlocește 

pentru locuitorii vinovați ai pământului. Oamenii lui Dumnezeu și-

au îndeplinit lucrarea. Ei au primit “ploaia târzie”, “înviorarea de la 

fața Domnului”, și sunt pregătiți pentru ceasul încercării care le stă 

înainte. Îngerii se grăbesc încoace și încolo, în ceruri. Un înger care 

vine de pe pământ anunță că și-a terminat lucrarea; încercarea finală 

a fost adusă asupra lumii, și toți aceia care s-au dovedit credincioși 

față de preceptele divine au primit “sigiliul viului Dumnezeu”. 

Atunci Isus Își încetează mijlocirea în Sanctuarul de sus. El Își ridică 

mâinile și cu un glas puternic spune: “S-a sfârșit”, și toată oastea 

îngerească își scoate coroanele când El face acest anunț solemn: 

“Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe; cine este întinat, să 

se întineze și mai departe; cine este fără prihană să trăiască și mai 

departe fără prihană. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai 

departe!” Apocalipsa 22:11. Fiecare caz a fost hotărât pentru viață 

sau pentru moarte. Hristos a făcut ispășire pentru poporul Său și i-a 

șters păcatele. Numărul supușilor Săi este hotărât; “împărăția, 

stăpânirea, măreția și domnia de sub cerul întreg” sunt gata să fie date 

moștenitorilor mântuirii, iar Isus va domni ca Împărat al împăraților 

și Domn al domnilor.” –Tragedia Veacurilor, PP. 613, 614. 
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5. Ale cui nume vor fi chemate la judecata cerească? Cine va 

scăpa de acea zi? Romani 14:10, ultima parte; 2 Corinteni 5:10; 

1 Petru 4:5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Toți cei care mărturisesc Numele lui Hristos să se gândească la 

faptul că vor trebui să de-a socoteală înaintea scaunului de judecată 

al lui Hristos pentru fiecare nedreptate și pentru fiecare cuvânt aspru. 

Nu va fi ceva plăcut să revedem cuvintele care au rănit sufletele, să 

revedem fiecare hotărâre care a fost luată împotriva sufletelor pentru 

care a murit Domnul Hristos. Fiecare faptă va ajunge la judecată, iar 

spiritul care a determinat-o va ieși la iveală. Roadele fiecărei pretenții 

arbitrare și egoiste vor fi arătate deschis, iar oamenii vor vedea 

rezultatele faptelor lor, chiar așa cum le vede Dumnezeu. Ei vor 

vedea că au îndepărtat suflete prețioase de pe calea cea dreaptă, 

deoarece le-au tratat în mod necreștinesc. Trăim în ziua cea mare, 

Ziua Ispășirii, și acum este timpul ca fiecare să se pocăiască înaintea 

lui Dumnezeu, să-I mărturisească păcatele și să se bazeze, cu o 

credință vie, pe meritele Mântuitorului răstignit și înviat.” - Mărturii 

pentru Pastori și Slujitorii Evangheliei, p. 224,225. 
 

Ce trebuie făcut cât mai este timp  

6. Ce trebuie făcut acum având în vedere realitatea solemnă a 

judecății de cercetare? Luca 16:2; Marcu 13:35-37. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„În 1844, Marele nostru Preot a intrat în Sfânta Sfintelor din 

Sanctuarul ceresc pentru a începe lucrarea judecății de cercetare. 

Cazurile celor neprihăniți care au murit au început să fie cercetate de 

Dumnezeu. Când lucrarea aceasta va fi încheiată, urmează să fie 

pronunțată sentința și cu privire la cei vii. Cât de prețioase și de 

importante sunt aceste momente solemne! Cazul fiecăruia dintre noi 

este în așteptare în curtea cerului. Fiecare dintre noi va fi judecat după 

faptele săvârșite în timpul vieții. În serviciul ceremonial tipic, când 

Marele Preot îndeplinea lucrarea de ispășire în Sfânta Sfintelor din 

Sanctuarul pământesc, oamenilor din popor li se cerea să-și 

umilească sufletul înaintea lui Dumnezeu și să-și mărturisească 

păcatele, pentru ca să poată fi ispășite și șterse. Oare se va cere mai 
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puțin de la noi în această Zi reală a Ispășirii, când Domnul Hristos 

pledează pentru poporul Său în Sanctuarul ceresc și când hotărârea 

finală și irevocabilă urmează să fie rostită cu privire la fiecare caz?” 

- Solii alese, vol. 1, p. 125.  
 

7. Ce va face Domnul pentru toți cei care ascultă glasul Său și 

deschid ușa inimii lor? Ce dorință Supremă a Mântuitorului se 

va împlini? Evrei 3:7,8; Exod 29:45; Apocalipsa 3:20-22. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 

„Mântuitorul spune: “Iată Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva 

glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu 

Mine.” Apocalipsa 3:20. El nu este îndepărtat de disprețul unora și 

nici izgonit de amenințări, ci caută mereu pe cei pierduți spunând: 

“Cum să te dau...?” Osea 11:8. Deși iubirea Lui poate fi respinsă de 

inimile împietrite, El se întoarce spunând cu o și mai mare putere: 

“Iată, Eu stau la ușă și bat”. Puterea cuceritoare a iubirii Sale 

determină pe păcătoși să vină la El. Aceștia spun Domnului Hristos: 

“Îndurarea Ta mă face mare”.” Psalmul 18:35.” –Pildele Domnului 

Hristos, p. 235. 

„Astăzi, în spiritul și puterea lui Ilie și a lui Ioan Botezătorul, solii 

rânduiți de Dumnezeu atrag atenția unei lumii în pragul judecății la 

evenimentele solemne, gata să aibă loc în legătură cu orele de 

încheiere ale timpului de har și arătarea lui Isus Hristos ca Împărat al 

împăraților și ca Domn al domnilor. În curând, orice om urmează să 

fie judecat pentru faptele făcute în trup. Ceasul judecății lui 

Dumnezeu a sosit, și asupra membrilor bisericii Sale de pe pământ 

zace răspunderea solemnă de a da avertizarea acelora care stau chiar 

în pragul distrugerii veșnice. Fiecărei ființe omenești din lumea largă, 

care va lua aminte, trebuie să i se explice clar principiile care sunt în 

joc în lupta cea mare, care se duce, principii de care depind destinele 

lumii întregi.” –Profeți și regi, p. 716. 
 

Din ce ceată vom face parte? 

„Trebuie să încetăm să rămânem pe terenul fermecat al lui Satana. 

Ne apropiem repede de încheierea timpului nostru de probă. Fiecare 

suflet să se întrebe: Cum stau eu înaintea lui Dumnezeu? Nu știm cât 

de curând numele nostru se va afla pe buzele lui Hristos și când cazul 
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nostru va fi hotărât în cele din urmă. O, ce hotărâri vor fi luate! Vom 

fi noi numărați printre cei neprihăniți sau vom fi numărați printre cei 

nelegiuiți?” –Solii alese, vol. 1, pp. 125,126. 

 

* * * 

 

Vă rugăm să citiți Raportul Misionar din  

Insulele Solomon de la pagina 132. 
 

27. Sabatul din 31 decembrie 2022 

ÎI VOM VEDEA FAȚA 
 

„Ei vor vedea fața Lui și Numele Lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu 

va mai fi noapte. Și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de 

lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Și vor 

împărăți în vecii vecilor.” Apocalipsa 22:4,5. 
 

„Comunitatea este fortăreața lui Dumnezeu, cetatea Sa de refugiu, 

pe care o păstrează într-o lume răsculată. Orice trădare față de 

comunitate este o trădare față de Acela care a răscumpărat omenirea 

cu sângele Fiului Său Întâi Născut. De la început, sufletele 

credincioase au constituit biserica de pe pământ. În toate timpurile, 

Domnul a avut păzitorii Săi, care au dat o mărturie credincioasă 

generației în care au trăit. Aceste santinele au dat solia de avertizare; 

și când au fost chemați să-și depună armătura, alții au preluat 

lucrarea. Dumnezeu i-a adus pe acești martori în relație de legământ 

cu El Însuși, unind biserica de pe pământ cu biserica din cer. El și-a 

trimis îngerii să slujească bisericii Sale, iar porțile iadului nu au putut 

birui poporul Său." –Credința prin care trăiesc, p. 281. 
 

Cea mai mare dorință a lui Dumnezeu  

1. Ce dorință a exprimat Domnul în mod repetat poporului Său, 

asemenea unui tată care tânjește după familia sa? Levitic 

26:11,12; Exodul 25:8; Psalmul 132:13,14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Mari binecuvântări i-au fost făgăduite lui Israel, cu condiția 

ascultării de poruncile Domnului. “Vă voi trimite ploi la vreme”, a 
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spus El, “pământul își va da roadele și pomii de pe câmp își vor da 

roadele. Abia veți treiera grâul și veți începe culesul viei și culesul 

viei va ține până la semănătură, veți avea grâu din belșug, veți mânca 

și vă veți sătura și veți locui fără frică în țara voastră. Voi da pace în 

țară și nimeni nu vă va tulbura somnul; voi face să piară din țară 

fiarele sălbatice ... voi umbla în mijlocul vostru; Eu voi fi Dumnezeul 

vostru și voi veți fi poporul Meu....”. Levitic 26:4-12.” –Patriarhi și 

Profeți, p. 535. 
 

2. Ce au spus oamenii când au auzit direct vocea lui Dumnezeu și 

au văzut prezența Sa și minuni uimitoare? Exodul 20:18,19. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 

„Proclamarea Legii celor Zece Porunci a fost o manifestare 

minunată a slavei și a maiestății lui Dumnezeu. Cum i-a afectat pe 

oameni manifestarea aceasta a puterii? Oamenilor le-a fost teamă. 

Când a auzit „tunetele și sunetul trâmbiței” și a văzut „flăcările 

muntelui care fumega”, „poporul tremura și stătea în depărtare. Ei au 

zis lui Moise: «Vorbește-ne tu însuți și te vom asculta, dar să nu ne 

mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim»” Exodul 20:18,19. Ei au 

dorit ca Moise să fie mijlocitorul lor. Ei nu au înțeles că Domnul 

Hristos era Mijlocitorul rânduit pentru ei și că, lipsiți de mijlocirea 

Sa, ar fi fost nimiciți cu siguranță.” - Solii alese, vol. 1, p. 238.  
 

3. Ce a spus Isus despre intervalul de timp dintre înălțarea Sa și 

a doua Sa venire? Ioan 12:26; Matei 28:20, ultima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 

„Acest lucru este bun, însă dacă s-ar face mai multe eforturi pentru 

a trimite la lucru misionari zeloși care să predice adevărul, mult mai 

multe suflete ar fi trezite și câștigate pentru adevăr. În timp ce 

Domnul Isus slujește în adevăratul sanctuar de sus, prin Duhul Său 

cel Sfânt, El lucrează prin mesagerii de pe pământ. Aceste unelte vor 

îndeplini mai multe lucruri decât pagina tipărită, dacă vor porni în 

spiritul și puterea lui Hristos. Domnul Hristos va lucra prin slujitorii 

Săi, umplându-i cu Duhul Său și îndeplinind astfel față de ei 

făgăduința: “Iată, Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului”. Matei 

28:20.” –Sfaturi pentru sănătate, p. 545.  
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4. Ce dorință a exprimat Isus înainte de a se despărți de ucenicii 

Săi, după ce a petrecut mai mult de trei ani cu ei? Ioan 14:2,3; 

17:24. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„În fața mulțimii răscumpărate este Cetatea Sfântă. Isus deschide 

larg porțile de mărgăritar și popoarele care au păzit adevărul intră prin 

ele. Acolo privesc Paradisul lui Dumnezeu, căminul lui Adam, în 

puritatea lui. Apoi glasul Acela, mai bogat decât orice muzică ce a 

atins vreodată o ureche muritoare, se aude zicând: “Lupta voastră s-a 

sfârșit”. “Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți împărăția 

care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.” 

„Acum se împlinește rugăciunea Mântuitorului pentru ucenicii Săi: 

“Vreau ca acolo unde sunt Eu să fie și aceia pe care Mi i-ai dat Tu”. 

“Fără prihană și plini de bucurie înaintea slavei Sale”. (Iuda 24.) 

Hristos îi prezintă Tatălui pe cei răscumpărați cu sângele Său, zicând: 

“Iată-Mă pe Mine și copiii pe care Mi i-ai dat”. “Am păzit pe aceia pe 

care Mi i-ai dat.” O, minuni ale iubirii răscumpărătoare; încântarea 

ceasului aceluia, când Tatăl Cel veșnic, privindu-i pe cei răscumpărați, 

va vedea chipul Său, discordia păcatului îndepărtată, blestemul lui 

alungat și omenirea iarăși în armonie cu Divinitatea!” –Tragedia 

Veacurilor, p. 646. 

 

Dorința de a-L vedea  

5. Ce a spus apostolul Ioan, când L-a văzut din nou pe Isus, după 

ce L-a văzut glorificat cel puțin de două ori? 1 Ioan 3:2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

„Glorioasă va fi răsplata acordată atunci când lucrătorii 

credincioși se adună în jurul tronului lui Dumnezeu și al Mielului. 

Când Ioan în starea lui muritoare a privit slava lui Dumnezeu, a căzut 

ca mort: nu era în stare să suporte priveliștea. Dar când copiii lui 

Dumnezeu vor fi îmbrăcat nemurirea, “Îl vor vedea așa cum este”. 

1 Ioan 3:2. Ei vor sta înaintea tronului, primiți în Cel prea iubit. Toate 

păcatele lor au fost șterse, toate vinovățiile lor îndepărtate. Acum ei 

pot privi slava neacoperită a tronului lui Dumnezeu. Ei au fost părtași 

cu Hristos la suferințele Lui, ei au fost împreună lucrători cu El în 
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planul de mântuire și sunt părtași cu El la bucuria de a vedea suflete 

mântuite în Împărăția lui Dumnezeu, pentru ca acolo să-L slăvească 

pe Dumnezeu în decursul veșniciei.” –9T, p. 285. 

 

6. Ce a repetat Isus la sfârșitul Sfintelor Scripturi în vederea 

minunatei reîntâlniri cu poporul Său? Apocalipsa 22:7,12,20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
„Acelora care sunt obosiți de pe urma unei vieți de păcat, care nu 

știu încotro să se îndrepte pentru a găsi alinare, prezentați-le pe 

Mântuitorul plin de milă, plin de dragoste și duioșie, tânjind să-i 

primească la Sine pe cei care vin la El cu inimi zdrobite și cu un duh 

de căință. Luați-i de mână, ridicați-i, rostiți-le cuvinte de speranță și 

încurajare. Ajutați-i să apuce mâna Aceluia care a spus: “Să se prindă 

de Mine, să facă pace cu Mine; da, să facă pace cu Mine”. Isaia 27:5.” 

–Sfaturi pentru sănătate, p. 539. 

 

7. Când nu va mai exista în cele din urmă nici o distanță sau 

obstacole între slujitorii lui Dumnezeu și tronul ceresc? 

Apocalipsa 22:4,5,3; 7:14, ultima parte-17, prima parte; 1 Corinteni 

13:12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
„Indiferent de crucea pe care ei au fost chemați s-o poarte, oricare 

ar fi pierderea pe care au suferit-o, chiar pierderea vieții lor 

trecătoare, copiii lui Dumnezeu vor fi răsplătiți în mod abundent. “Ei 

vor vedea fața Lui, și Numele Lui va fi pe frunțile lor.” Apocalipsa 

22:4.” –Pildele Domnului Hristos, p. 180. 

 

În timp ce oamenii mai locuiesc pe pământ 

„Prin cercetarea de către împărat a oaspeților veniți la nuntă, este 

înfățișată lucrarea judecății. Oaspeții veniți la ospățul Evangheliei 

sunt aceia care mărturisesc a sluji lui Dumnezeu, aceia ale căror nume 

sunt scrise în cartea vieții. Dar nu toți aceia, care mărturisesc a fi 

creștini, sunt și adevărați ucenici. Mai înainte ca răsplătirea finală să 

fie acordată, trebuie să se hotărască cine dintre aceștia este pregătit 
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să ia parte la moștenirea celor drepți. Această hotărâre trebuie luată 

mai înainte de a doua venire a Domnului Hristos pe norii cerului; căci 

atunci când El vine, răsplata Sa este cu Sine, “ca să dea fiecăruia după 

fapta lui.” Apocalipsa 22:12. Deci, caracterul lucrării fiecărui om va 

fi hotărât mai înainte de venirea Sa, și fiecăruia dintre urmașii 

Domnului Hristos, răsplata îi va fi dată după faptele sale. 

„Judecata de cercetare are loc în curțile cerești, în timp ce oamenii 

locuiesc încă aici pe pământ. Viața tuturor acelora care mărturisesc a 

fi urmași ai Săi trece prin fața lui Dumnezeu. Toți sunt cercetați după 

cele ce sunt scrise în cărțile din ceruri și destinul fiecăruia este hotărât 

pentru totdeauna, după faptele sale.” –Parabolele Domnului Hristos, 

p. 310. 

* * * 
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RAPORTUL MISIONAR DIN INSULELE SOLOMON 
A se citi în Sabatul 31 decembrie 2022  

Colecta Specială a Școlii de Sabat va fi adunată în  

Sabatul din 7 ianuarie 2023 

 

„Cine a făcut și a împlinit aceste lucruri? Acela care a chemat 

neamurile de la început, Eu, Domnul, Cel dintâi și Același până în 

cele din urmă veacuri. Ostroavele văd lucrul acesta și se tem, capetele 

pământului tremură: se apropie și vin. Se ajută unul pe altul și fiecare 

zice fratelui său: ‘Fii cu inimă!’” Isaia 41:4-6. 

Salutări tuturor preaiubiților noștri frați din întreaga lume. Frații și 

surorile din Diviziunea Oceania și din Uniunea Oceania sunt 

recunoscători că pot lua parte la susținerea lucrării Domnului în 

Insulele Solomon. Există 653.000 de persoane care trăiesc pe șase 

insule mari și peste 900 de insule mai mici situate la est de Papua 

Noua Guinee și la nord-vest de Vanuatu. Suprafața este de 28.400 de 

kilometri pătrați. Formând un arhipelag împrăștiat de insule 

muntoase și atoli de corali de joasă înălțime, Insulele Solomon se 

întind la aproximativ 900 de mile în direcția sud-est de la Insulele 

Shortlands până la Insulele Santa Cruz. Cele șase insule mari sunt 

Choisuel, Guadacanal, Malaita, Makira, Noua Georgia și Santa 

Isabel. 

Aproximativ 95% din populație este creștină. Principalele religii 

sunt Biserica Melaneziei (Anglicană) 29%, Romano-Catolică 19%, 

Biserica Evanghelică a Mării de Sud 17%, Biserica Unită (Metodistă) 

11% și Biserica Adventistă de Ziua a șaptea 10%. Și mai recent există 

și reprezentanți ai religiei Baha'i, Martorii lui Iehova, Adunarea lui 

Dumnezeu și Biserica Baptistă. 

Îmi amintesc că, în tinerețe, ca membru al Societății Misionare 

Internaționale, Biserica Adventistă de Ziua a șaptea, Mișcarea de 

Reformațiune (SMI), într-o țară atee, comunistă, am dat peste o carte 

despre Insulele Solomon. În acel moment, m-am gândit că, într-o zi, 

voi fi misionar în Insulele Solomon. Pentru mine acest lucru părea 

imposibil, dar Dumnezeu l-a făcut posibil. 

Spre sfârșitul anului 2018, am vizitat pentru prima dată Insulele 

Solomon împreună cu prezbiterul Sanaila Kenivale. Am vizitat un 

grup de creștini, iar în timpul serviciului lor am avut ocazia să 
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explicăm pe scurt diferența dintre ei și SMI. În dupămasa aceleiași 

zile, am vizitat altă biserică și am fost invitați să vorbim la acea 

întrunire; membrii bisericii ne-au primit cu bunăvoință. Acest lucru 

a ajutat la construirea unei bune înțelegeri între noi. Dumnezeu a 

binecuvântat și am reușit să înființăm un grup în acel moment. 

Anii 2020 și 2021 s-au dovedit a fi o binecuvântare, deoarece 

prezbiterul Frank Tabai, în urma multor studii și discuții, a luat 

decizia de a se alătura SMI împreună cu familia sa și cu alți membri 

ai bisericii sale, care au luat, de asemenea, decizia de a fi botezați și 

de a se alătura SMI. Există un număr bun de membri acum. 

În prezent, membrii din Honiara, capitala Insulelor Solomon, se 

întâlnesc în clădiri școlare închiriate, deoarece nu avem teren pe care 

să construim. Prezbiterul Tabai, conducătorul bisericii, locuiește în 

chirie. Lucrarea misionară progresează foarte bine, extinzându-se 

până la Malaita și Insulele Russell, precum și altele. Honiara este 

situată pe coastă; dar acei membri care sunt în interior trăiesc într-o 

zonă deluroasă, muntoasă, așa că este dificil și costisitor pentru ei să 

călătorească cu taxiul pentru a participa la biserică în Sabat. 

Solia din cer se răspândește, iar oamenii din alte părți ale Insulelor 

Solomon ne așteaptă să-i vizităm. Aceste călătorii sunt scumpe, iar 

oamenii sunt foarte săraci. Într-o zonă, am luat legătura cu 

conducătorul bisericii și cu un grup de credincioși care sunt interesați 

să se alăture bisericii. Acești oameni sunt atât de săraci încât nu își 

pot permite să cumpere haine și sunt goi! 

Iubiți frați și surori în Hristos, facem apel la voi pentru a ajuta la 

înaintarea lucrării în Insulele Solomon, spre slava Domnului. 

Rugăciunile și sprijinul dvs. financiar vor fi o binecuvântare și sunt 

foarte apreciate. 

 

–Anton Salavyov, Președintele Diviziunii Oceania 
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CREDINȚA ȘI FAPTELE 
 

 

 

 

 

 

 

Cu versete biblice și 

un gând inspirat al Spiritului Profetic  

din cartea „CREDINȚA ȘI FAPTELE” 

 

de Ellen G. White 
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Dacă dorim să fim curățați și înnobilați și să 

fim pregătiți pentru curțile cerești, trebuie să 

învățăm două lecții — sacrificiul de sine și 

stăpânirea de sine. Unii învață aceste două 

lecții importante mai ușor decât alții, deoarece 

sunt antrenați prin educația simplă, pe care 

Domnul le-o dă cu blândețe si cu iubire. Alții 

au nevoie de disciplina îndelungată a 

suferinței, pentru ca focul curățitor să le 

elibereze inima de mândrie și de încredere în 

sine, de pasiunea pământească și de iubirea de 

sine, așa încât aurul curat al caracterului lor 

să iasă la suprafață și ei să ajungă biruitori 

prin harul lui Hristos.CF 86.3  

 

Iubirea de Dumnezeu ne va întări sufletul și, 

prin virtutea meritelor sângelui lui Hristos, 

vom putea să stăm neclintiți în mijlocul focului 

ispitei și al încercării, dar, în afară de Domnul 

Hristos, Neprihănirea noastră, care este pentru 

noi înțelepciune, sfințire și răscumpărare, nu 

există nici un alt mijloc de mântuire. CF 86.4 
 

 

 

 

 

Structura: Data, Verset(e), devoțional.   
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IULIE 
 

 

01 Iulie Romani 10:1-3 

Trebuie să ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu.... De ce inima 

noastră a fost atât de insensibilă față de iubirea lui Dumnezeu? De ce 

L-am înțeles atât de greu pe Tatăl nostru ceresc? 

 

02 Iulie Romani 10:14-16 

Din lumina pe care mi-a dat-o Dumnezeu, știu că Satana L-a 

reprezentat în mod greșit pe Dumnezeu, prin orice mijloace posibile. 

El a întunecat calea noastră cu umbrele lui satanice, ca să nu-L putem 

vedea pe Dumnezeul nostru ca pe un Dumnezeu al milei și al 

adevărului. Acesta este motivul pentru care sufletele noastre s-au 

împietrit. 

 

03 Iulie Coloseni 3:12-17 

...am vorbit despre întunericul pe care cel rău l-a așternut peste noi și 

ne-am plâns de starea noastră, dar procedând astfel, nu am făcut decât 

să răspândim umbrele asupra altor suflete, iar lucrul care ne-a păgubit 

pe noi, a fost o pagubă și pentru ele. În timp ce ne exprimam propria 

necredință, ceilalți au fost învăluiți de întuneric și de îndoială. 

 

04 Iulie Ioan 8:12 

Trebuie să adunăm razele adevărului divin și să facem ca lumina 

noastră să strălucească pe calea întunecată a altora. Lumina cerului 

strălucește pentru cei care îl vor urma pe Domnul Hristos, Lumina 

lumii. 

 

05 Iulie Isaia 24:15 

Cum recomandați voi lumii religia Iui Hristos, dacă sunteți 

nemulțumiți, vă plângeți și sunteți plini de amărăciune? Cei care 

respectă poruncile lui Dumnezeu ar trebui să arate că adevărul 

sfințește sufletul, înnobilează și curăță gândurile și înalță caracterul 

și viața. Domnul Hristos a murit pentru a reface chipul moral al lui 

Dumnezeu în sufletul nostru, așa încât acest chip să poată fi reflectat 

spre toți cei din jur. 

 



pentru Semestrul II, 2022 [137] 

06 Iulie Filipeni 3:12 

Trebuie să bem tot mai mult și mai mult din izvorul vieții. Sper că 

nici un suflet nu va fi mulțumit, dacă nu îndeplinește o lucrare deplină 

pentru veșnicie, iar de acum încolo să se poată vedea că sunteți niște 

reprezentanți ai lui Hristos, atât prin învățătură, cât și prin exemplu. 
 

07 Iulie Isaia 12:4 

Puteți să fiți o mărturie vie, care spune: “Iată ce a făcut Domnul 

pentru sufletul meu”. Domnul este gata să ofere binecuvântări din ce 

în ce mai mari. 
 

08 Iulie Exodul 32:9-14 

El a îngăduit ca toată bunătatea Lui să treacă pe dinaintea lui Moise 

și a declarat despre caracterul Său, că este un Dumnezeu plin de milă, 

îndelung răbdător, care iartă cu bunăvoință nelegiuirea și păcatul. 

Moise a trebuit să reprezinte acest caracter înaintea poporului Israel, 

iar noi trebuie să facem la fel. 
 

09 Iulie 1 Tesaloniceni 1:6 

Să proclamăm bunătatea lui Dumnezeu și să le arătăm oamenilor cu 

claritate adevăratul Său caracter. Să reflectăm slava Sa. Am făcut noi 

această lucrare în trecut? Le-am descoperit noi altora caracterul 

Domnului prin învățătura și prin exemplul nostru? 
 

10 Iulie Coloseni 3:1-10 

Oare nu ne-am alăturat în lucrarea vrăjmașului sufletelor, 

reprezentându-L în mod greșit pe Tatăl nostru ceresc? Nu i-am 

judecat noi pe frații noștri, criticându-le cuvintele și faptele? Dacă am 

făcut așa, iubirea lui Dumnezeu nu a fost așezată pe tronul inimii 

noastre. Să facem o schimbare categorică. 
 

11 Iulie Evrei 3:4-9 

Trebuie să-I predăm lui Dumnezeu inima noastră, pentru ca El să ne 

poată înnoi și sfinți și să ne facă potriviți pentru curțile cerești. Să nu 

așteptăm vreun timp special, ci să ne consacrăm lui Dumnezeu astăzi, 

refuzând să mai fim slujitori ai păcatului. Oare vă imaginați că vă 

puteți lăsa de păcat puțin câte puțin? Oh, renunțați imediat la orice 

obicei blestemat! Urâți lucrurile pe care le urăște Hristos și iubiți 

lucrurile pe care le iubește Hristos 
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12 Iulie Ioan 3:16 

În întreaga Scriptură, nu există nici o învățătură care să arate cu mai 

multă claritate calea spre ceruri, decât cea pe care o avem în aceste 

cuvinte. Ele ne spun ce este convertirea. Ele ne spun ce trebuie să 

facem pentru a fi mântuiți. 

 

13 Iulie Evrei 3:12-15 

Ele țintesc direct împotriva ideii că poți să devii un copil al lui 

Dumnezeu fără vreo schimbare deosebită. Dacă adevărul lui 

Dumnezeu și-a găsit un loc în inima noastră, atunci se realizează o 

schimbare hotărâtă, deoarece el are o putere sfințitoare asupra vieții 

și caracterului. Când vedem roadele neprihănirii în viața celor care 

declară că au un adevăr înaintat, așa cum declarăm noi că avem, 

atunci va exista un comportament care dovedește că am învățat de la 

Hristos. 

 

14 Iulie Luca 24:13-17 

Când Domnul Hristos, Nădejdea lui Israel, a fost țintuit pe cruce și 

înălțat, așa cum îi spusese lui Nicodim că va fi, nădejdea ucenicilor a 

murit o dată cu El. Ei nu puteau să explice situația. Ei nu au putut să 

înțeleagă tot ce le spusese Domnul Hristos mai înainte despre aceasta. 

 

15 Iulie Faptele ap. 5:28 

După înviere, speranțele și credința lor au reînviat, iar ei au mers și 

L-au propovăduit pe Hristos și pe El răstignit. Ei au spus că Domnul 

vieții și al slavei a fost luat și răstignit de mâini nelegiuite, dar a 

înviat. Astfel, le-au adresat oamenilor cuvintele vieții cu o mare 

îndrăzneală, iar oamenii au fost foarte uimiți. 

 

16 Iulie Faptele ap. 4:13 

Ei vorbeau exact cum vorbea Isus. Acest lucru clarificase în mintea 

lor faptul că ucenicii învățaseră de la Isus. Ce s-a întâmplat cu 

ucenicii Săi de-a lungul tuturor veacurilor? Ei au învățat de la 

Domnul Isus, au fost în școala Sa, au fost elevii Săi și au învățat 

lecțiile lui Hristos cu privire la legătura vie a sufletului cu Dumnezeu. 

Credința vie că trebuie să ne bazăm pe meritele sângelui 

Mântuitorului care a fost răstignit și a înviat, pe Hristos, Neprihănirea 

noastră, este esențială pentru mântuire. 
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17 Iulie 2 Corinteni 4:1-6 

Parcă o atmosferă înnegurată s-a adunat în jurul sufletului omului și 

i-a închis mintea. Este aproape imposibil să străpungi această 

atmosferă de îndoială și de necredință. Este aproape imposibil să-l 

faci conștient de interesele lui vitale, ca să poată înțelege ce trebuie 

să facă pentru a fi mântuit. 

 

18 Iulie 1 Corinteni 13:12 

Cel care se încrede în neprihănirea lui Hristos nu este nevoit să 

aștepte nici o clipă pentru a-și șterge singur propriile păcate. Nu este 

nevoit să aștepte până când va realiza o pocăință corespunzătoare, 

înainte de a putea să se încreadă în neprihănirea lui Hristos. Noi nu 

înțelegem subiectul mântuirii. Este simplu ca ABC. Dar noi nu-l 

înțelegem. 

 

19 Iulie Faptele ap. 4:12 

Prin urmare, cum se va pocăi un om? Este ceva care vine de la el 

însuși? Nu, pentru că inima firească este în vrăjmășie cu Dumnezeu. 

Așadar, cum poate inima firească să dea naștere din ea însăși 

pocăinței, dacă nu are nici o putere pentru a face acest lucru? Cum 

ajunge omul la pocăință? Prin Isus Hristos. Cum îl aduce El pe om la 

pocăință? Există o mie de căi prin care poate să facă acest lucru. 

 

20 Iulie Filipeni 4:9 

Dumnezeul cerurilor lucrează asupra minții omului în permanență. 

Cuvântul lui Dumnezeu îi adresează o invitație, dar nu doar Cuvântul, 

ci și toți cei care cred în Isus Hristos și îl descoperă pe Hristos prin 

caracterul lor. 

 

21 Iulie 2 Timotei 1:13 

Poate că nu țin o predică, poate că nu vin direct la o persoană pentru 

a-i vorbi despre starea ei de nepocăință, totuși, când este adusă în 

legătură cu vreunul dintre ucenicii lui Isus Hristos, o astfel de 

persoană înțelege că el are ceva ce ea nu are. Fariseii au înțeles că în 

viața ucenicilor se întâmpla ceva ce ei nu puteau să explice. Ei au 

văzut ceva minunat si au fost convinși că ucenicii Îl ascultaseră pe 

Domnul Isus și că învățaseră de la El. 
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22 Iulie Romani 2:13-16 

Omul transmite fără încetare anumite impresii. Există o atmosferă 

care învăluie sufletul omenesc și ea este fie cerească, fie demonică. 

Sunt doar două tabere distincte. Fie ne aflăm de partea lui Hristos, fie 

de partea vrăjmașului. 

 

23 Iulie Apocalipsa 22:17 

Dacă primim continuu razele de lumină divină din slava Sa, îngerii 

lui Dumnezeu ne înconjoară și sufletul omenesc este învăluit de 

atmosfera creată de ei. Chiar atitudinea noastră, cuvintele noastre le 

dau tuturor celor care ajung în sfera noastră de influență o dovadă că 

suntem cu adevărat convertiți. 

 

24 Iulie Ioan 15:5 

Așadar, dacă suntem mlădițe ale Adevăratei Vițe, vom fi hrăniți de 

seva care vine de la Viță. Ea se revarsă fără încetare în fiecare mlădiță 

și fiecare mlădiță va aduce roade spre slava lui Dumnezeu. “Este 

plăcerea Tatălui vostru” “să aduceți multă roadă”. Prin urmare, care 

este poziția noastră? Trebuie să fie poziția unei credințe vii. 

 

25 Iulie 1 Corinteni 1:18 

“Vreau”, spune cineva, “să explic acest subiect prin raționamente”. 

Ei bine, explică-I dacă poți. “Vântul bate încotro vrea” și îi auzi 

vuietul, dar nu știi de unde vine. Tot așa nu poți să explici lucrările 

lui Dumnezeu asupra inimii omenești. Nu poți să explici această 

credință care se bazează pe meritele sângelui unui Mântuitor răstignit 

și înviat pentru a aduce neprihănirea lui Hristos în viața ta. Când ești 

îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos și nu în propria neprihănire, nu 

vei depinde de ce poți sau de ce vrei tu să faci. Nu știți că fără Hristos 

nu puteți face nimic? “Fără Mine”, spune El, “nu puteți face nimic”. 

 

26 Iulie 1 Corinteni 10:31 

Atunci când stați la masă și mâncați, acest fapt este o expresie a iubirii 

lui Hristos. Iar adevărul cuvintelor lui Dumnezeu, rostite de la 

amvon, este o solie trimisă pentru a ne propovădui cuvintele vieții. 

 

27 Iulie Isaia 8:20 

Ați cercetat voi adevărurile prețioase, punct cu punct, așa cum au fost 
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prezentate? Sau v-ați gândit să vă urmați propriile idei și opinii și să 

citiți, și să judecați Cuvântul lui Dumnezeu prin opiniile și teoriile 

voastre? Sunteți voi dispuși să confruntați ideile și teoriile voastre cu 

Cuvântul lui Dumnezeu și să lăsați ca scrierile sfinte să vă arate unde 

sunt neajunsurile și greșelile în ideile și în teoriile voastre? Nu putem 

să ne așezăm pe o poziție din care să judecăm Cuvântul lui 

Dumnezeu, pentru că noi am crezut așa sau altfel. 

 

28 Iulie Faptele ap. 17:11 

Dacă un popor a avut vreodată nevoie de lumină, atunci acesta este 

poporul care trăiește chiar în ultimele zile ale istoriei pământului. Noi 

vrem să știm ce spune Scriptura. Vrem să apelăm la scrierile sfinte 

ale lui Dumnezeu. Vrem acea credință vie care se prinde de brațul 

puterii infinite și vrem să ne bazăm cu toată ființa noastră pe Isus 

Hristos, Neprihănirea noastră. Putem să facem așa. Da, o facem 

pentru binele sufletului nostru. 

 

29 Iulie Ioan 15:5 

Voi puteți fi uniți cu Adevărata Viță. Fiecare parte a întregii voastre 

făpturi poate să fie unită cu Vița, iar seva și hrana care vin de la ea 

vor hrăni mlădițele legate de Viță, până când veți ajunge una cu 

Hristos, așa cum El a fost una cu Tatăl. In felul acesta, vă vor fi date 

binecuvântările Sale. 

 

30 Iulie Faptele ap. 2:37 

Mă voi referi la omul paralizat, care nu-și mai folosise membrele de 

mulți ani. Aceasta era starea lui. Preoții, conducătorii și cărturarii au 

examinat situația lui și au declarat-o ca fiind disperată. I-au spus că 

se adusese singur în această stare prin propriul păcat și că nu mai era 

nici o speranță pentru el. Totuși i s-a spus că exista un om, pe nume 

Isus, care făcea lucrări minunate. El îi vindeca pe bolnavi și chiar 

înviase morți. “Dar cum pot să merg la El”, a spus omul. 

 

31 Iulie Ioan 1:40-42 pp 

“Te vom duce noi la Isus”, au răspuns prietenii lui, “chiar în prezența 

Sa. Am auzit că a venit în apropiere.” Prin urmare, l-au luat pe omul 

neajutorat și l-au dus în locul unde se afla Domnul Isus. 
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AUGUST 
 

01 August Matei 21:22 

Dar mulțimea înconjurase atât de aproape casa în care era Domnul 

Isus, încât nu aveau nici o șansă, nici măcar să ajungă la ușă. Ce aveau 

să facă? Omul paralizat le-a sugerat să desfacă acoperișul, să dea la 

o parte scândurile și să-l coboare în casă prin acoperiș. Așa și-a 

manifestat el credința stăruitoare. Ei au făcut întocmai, și el a fost 

adus chiar înaintea Domnului Isus... 

 

02 August Marcu 2:5 

Ei bine, ce bucurie a simțit atunci bolnavul! Domnul Isus a știut exact 

de ce avea nevoie acel suflet bolnav de păcat. El a știut că omul acela 

fusese torturat de propria conștiință, așa că i-a zis: “Păcatele îți sunt 

iertate!” Ce eliberare a venit în sufletul lui! Ce speranță i-a umplut 

inima! 

 

03 August Luca 5:24 

Cum? Să-și ridice patul cu mâinile lui paralizate!? Ce a făcut el? El a 

făcut ce i-a spus Domnul. De ce? Pentru că a făcut pur și simplu ce i 

se poruncise! Puterea voinței a pus în mișcare membrele lui 

paralizate, iar ele au răspuns, deși nu răspunseseră de multă vreme. 

Această manifestare le-a arătat oamenilor că în mijlocul lor era Unul 

care putea nu numai să ierte păcatele, dar și să vindece bolnavii. 

 

04 August Matei 27:42,54 

Cu toate acestea, dovada puternică dată fariseilor nu i-a convertit. 

Oamenii se pot închide în ei înșiși în necredință, îndoială și 

necredincioșie, așa încât nici învierea morților nu i-ar convinge. Din 

cauza necredinței lor, ei vor rămâne în aceeași stare de neconvertire 

și de scepticism. Dar toți cei care au inimi dispuse să primească 

adevărul și urechi să-l asculte, Îl slăvesc pe Dumnezeu. Ei exclamă: 

“Nu am văzut niciodată așa ceva!” 

 

05 August Ioan 5:6-9 

Ce întrebare! Acela era motivul pentru care se afla acolo, dar Domnul 

Hristos a dorit să învie în inima omului dorința de a fi însănătoșit. Iar 

când Hristos i-a poruncit să se ridice, să-și ia patul și să umble, el a 
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făcut exact ce i-a spus Domnul. El nu a spus: “Sunt aici de treizeci de 

ani și nu am făcut nici un pas în tot acest timp”. El nu a început să 

argumenteze, ci a făcut exact ce i s-a poruncit. Și-a luat patul și a 

plecat. Și din clipa aceea, a fost vindecat. 

 

06 August Ioan 5:12-20 

Aceasta este credința de care avem nevoie. Dar, dacă începeți să 

explicați totul și să judecați fiecare punct, veți muri în păcatele 

voastre, deoarece nu veți fi mulțumiți niciodată. 

 

07 August Ioan 3:14,15 

Iată un alt exemplu pe care Domnul Hristos i l-a prezentat lui 

Nicodim — șarpele care a fost înălțat în pustie... Prin urmare, doar să 

priviți la șarpele de aramă. Copiii lui Israel nu și-au dat seama că 

Dumnezeu îi păzise prin îngerii Săi trimiși ca să-i ajute și să-i 

protejeze. Poporul nu fusese nimicit de șerpi de-a lungul îndelungatei 

lui călătorii prin pustie. El fusese un popor nerecunoscător. 

 

08 August 1 Tesaloniceni 5:16,17 

Noi suntem la fel. Nu ne dăm seama de miile de pericole de care ne-

a ferit Tatăl nostru ceresc. Nu ne dăm seama de marea binecuvântare 

pe care El a revărsat-o asupra noastră prin faptul că ne-a dat hrană și 

îmbrăcăminte, ne-a păstrat viața, trimițând îngerii păzitori să vegheze 

asupra noastră. Ar trebui să fim recunoscători pentru acest fapt în 

fiecare zi. 

 

09 August Psalmii 55:17,18 

Ar trebui să avem inima plină de mulțumire si să venim la Dumnezeu 

cu o jertfă de recunoștință, zi de zi. Ar trebui să ne adunăm zilnic în 

jurul altarului familial și să-L lăudăm pentru că veghează asupra 

noastră și ne poartă de grijă. Copiii lui Israel pierduseră din vedere 

faptul că Dumnezeu îi apărase de șerpii veninoși. Dar, când El și-a 

retras mâna, au fost mușcați. 

 

10 August Romani 1:16,17 

Ei nu au avut de făcut vreo lucrare mare. Era necesar să privească, 

pentru că Dumnezeu a spus că așa trebuie. Așadar, să presupunem că 

ei s-ar fi oprit să judece și să spună: “De ce? Nu se poate să fim 
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vindecați, privind la acel șarpe de aramă! Nu are nici o viață în el!” 

Totuși privirea credinței i-a vindecat exact așa cum le spusese 

Dumnezeu. Cei care au privit au trăit. Cei care s-au oprit să gândească 

și să explice au murit. Ce trebuie să facem noi? Să privim și să trăim. 

 

11 August Ioan 3:14-16 

Ce fel de credință este aceasta? Înseamnă ea a crede, pur și simplu, 

sau este o credință condiționată? Sunt mulți aici care au o astfel de 

credință. Voi credeți că Domnul Isus a fost Fiul lui Dumnezeu, dar 

aveți voi o credință personală în ce privește propria mântuire? Credeți 

voi că Domnul Isus este Mântuitorul vostru, că El a murit pe crucea 

Golgotei pentru a vă răscumpăra și că v-a dat darul vieții veșnice, 

dacă voi credeți în El? 

 

12 August Evrei 11:1 

Ce înseamnă a crede? Înseamnă a accepta pe deplin că Isus Hristos a 

murit ca jertfă pentru noi, că El a ajuns să fie blestem pentru noi, a 

luat păcatele noastre asupra Sa și ne-a atribuit neprihănirea Sa. Prin 

urmare, noi cerem această neprihănire a lui Hristos, credem în ea, și 

că este neprihănirea noastră. El este Mântuitorul nostru. El ne 

mântuiește, pentru că a spus că va face așa. 

 

13 August Romani 7:18,19 

Avem noi de gând să căutăm tot felul de explicații ale modului în care 

El ne poate mântui? Avem, în noi înșine, evlavia care să ne facă mai 

buni și să ne curețe de petele păcatului, făcându-ne în stare să venim 

la Dumnezeu după aceea? Pur și simplu, nu putem face lucrul acesta. 

 

14 August Matei 19:20-21 

Nu știți că, atunci când tânărul a venit la Domnul Hristos și L-a 

întrebat ce trebuie să facă pentru a avea viața, Hristos i-a spus să 

păzească poruncile? El a zis: “Le-am păzit”. Atunci, Domnul a dorit 

să conducă învățătura în punctul în care trebuia. “Ce-mi mai lipsește? 

Sunt desăvârșit.” El nu înțelegea că exista un lucru care îi lipsea și nu 

înțelegea nici de ce nu va avea viața veșnică. “Le-am păzit”, a spus 

el. Prin urmare, Domnul Hristos atinge locul dureros din inima lui. 

El îi spune: “Vino după Mine și vei avea viața”. 
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15 August Marcu 10:21 

Ce a făcut tânărul? A plecat foarte trist, pentru că avea bogății mari. 

Așadar, el nu respectase poruncile întru totul. Ar fi trebuit să-L 

accepte pe Isus Hristos ca Mântuitor al lui și să se încreadă în 

neprihănirea Sa. Apoi, după ce ar fi avut neprihănirea lui Hristos, ar 

fi putut să respecte Legea Iui Dumnezeu. Tânărul nu ar mai fi putut 

să calce Legea în picioare. El trebuia să o respecte și să o iubească. 

Atunci, Domnul Hristos ar fi adus puterea divină pentru a se uni cu 

eforturile omului. 
 

16 August Ioan 8:46 

Domnul Hristos a luat asupra Sa natura omenească pentru noi. El și-

a înveșmântat natura divină în natura omenească, iar natura divină și 

cea omenească s-au unit. El a arătat că Legea despre care Satana 

declarase că nu putea să fie respectată, putea totuși să fie respectată. 
 

17 August Evrei 10:10-14 

Domnul Hristos a luat natura umană pentru a rezista aici, în lumea 

noastră, pentru a arăta că Satana mințise. El a luat natura omenească 

asupra Sa pentru a demonstra că, prin unirea naturii divine cu cea 

omenească, omul poate să respecte Legea lui Iehova. Dacă despărțiți 

natura omenească de cea divină, puteți încerca să vă realizați propria 

neprihănire de acum și până va veni Domnul Hristos, dar nu va fi 

altceva decât o nereușită. 
 

18 August Iacov 2:20 

Printr-o credință vie, prin rugăciune stăruitoare către Dumnezeu și 

prin dependența de meritele lui Isus, noi suntem îmbrăcați în 

neprihănirea Sa și suntem mântuiți. “Oh, da”, spun unii, “noi suntem 

mântuiți fără să facem nimic. De fapt, eu sunt mântuit. Nu trebuie să 

respect Legea lui Dumnezeu. Sunt mântuit prin neprihănirea lui Isus 

Hristos.” 
 

19 August Iacov 2:14-16 

Domnul Hristos a venit în lumea noastră pentru a-i aduce pe toți 

oamenii înapoi la ascultarea de Dumnezeu. A adopta poziția că poți 

să calci Legea lui Dumnezeu, pe motiv că Domnul Hristos a făcut 

totul, înseamnă a adopta o poziție a morții, pentru că ești la fel de 

păcătos ca oricare altul. 
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20 August Iacov 2:22 

Prin urmare, care este poziția corectă? Să asculți și să vezi că prin 

neprihănirea lui Hristos, pe care o susții prin credință, prin 

neprihănirea oferită de eforturile și de puterea Sa divină, poți să 

respecți poruncile lui Dumnezeu. 

 

21 August 1 Corinteni 3:9 

Noi vrem să avem această credință. Dar, oare va fi mântuit un om 

aflat într-o stare de nepăsare? Poate el să fie mântuit în timp ce nu 

face nimic? Niciodată, niciodată! El trebuie să fie conlucrător cu Isus 

Hristos. Nu se poate mântui singur. 

 

22 August Filipeni 2:13 

Ce înseamnă aceasta? Întregul cer lucrează pentru a ridica neamul 

omenesc din degradarea păcatului. Întregul cer este deschis pentru 

locuitorii pământului. Îngerii lui Dumnezeu sunt trimiși să le 

slujească celor care vor fi moștenitorii mântuirii. 

 

23 August Iacov 2:1 

Aceasta este credința care aduce la îndeplinire lucrul pe care îl doriți. 

Cum lucrează ea? Lucrează prin iubire? Ce fel de iubire? Iubirea care 

radiază de la crucea Golgotei. Ea se află la mijlocul căii dintre pământ 

și ceruri, iar mântuirea este obținută privind la această cruce. 

 

24 August Isaia 42:1-8 

Tatăl a primit-o, iar oștirile îngerești au venit la această cruce și 

Dumnezeu însuși S-a aplecat în semn de acceptare a jertfei. Ea 

răspunde cerinței Cerului, iar omul poate să fie mântuit prin Isus 

Hristos, cu condiția să creadă în El. Omul este împăcat cu Dumnezeu 

și Dumnezeu este împăcat cu omul prin jertfa deplină și desăvârșită. 

 

25 August Evrei 12:2 

Prin urmare, fraților, noi avem nevoie de credință, este nevoie să ne 

educăm sufletul în credință, fiecare pas trebuie să fie un pas al 

credinței. Avem nevoie să credem în această jertfă care a fost adusă 

pentru noi. 

 



pentru Semestrul II, 2022 [147] 

26 August Isaia 42:16 

Așadar, când vedem o rază de lumină, trebuie să ne prindem de ea. 

Diavolul a lucrat împotriva ei tot timpul. Pe crucea Golgotei, Domnul 

Isus Hristos a mărturisit despre credința care lucrează din iubire. El a 

avut această iubire față de sufletul meu. Domnul Hristos a murit 

pentru mine. El m-a răscumpărat cu un preț infinit și a făcut ispășire 

pentru tot ce este ofensator față de El. 

 

27 August Isaia 42:23 

Eu trebuie să fiu un împreună lucrător cu El. Trebuie să iau jugul Său 

asupra mea. Să port jugul lui Hristos. Să ridic poverile Sale. Trebuie 

să-i învăț pe alții cum să fie ridicați din starea păcătoasă în care am 

fost eu și să primească, printr-o credință vie, neprihănirea care este în 

Hristos Isus. Aceasta este singura cale prin care păcătosul poate să 

fie mântuit. 

 

28 August Evrei 12:25 

Ați putea să depindeți de propria neprihănire și ați putea să gândiți că 

ați încercat să faceți ce este bine și că, în cele din urmă, veți fi 

mântuiți prin aceasta. Voi nu puteți să înțelegeți că Domnul Hristos 

face totul. Unii spun: “Mai întâi trebuie să mă pocăiesc. Trebuie să 

merg cât mai departe pe cont propriu, fără Hristos, iar apoi, Domnul 

Hristos mă va întâlni și mă va primi.” 

 

29 August Faptele Ap. 2:37,41 

Nu puteți avea nici un gând fără Hristos. Dacă Domnul Hristos nu 

trimite Duhul Sfânt pentru a impresiona și a influența mintea 

omenească, nu puteți avea nici o înclinație de a veni la EL. Dacă 

există vreun om pe fața pământului care are un îndemn de a se apropia 

de Dumnezeu, acest fapt se datorează numeroaselor influențe care 

sunt exercitate asupra minții și inimii lui. Această influență îl 

îndeamnă să-L aleagă pe Dumnezeu și să prețuiască marea lucrare pe 

care Dumnezeu a făcut-o pentru el. 

 

30 August 2 Corinteni 5:14-18 

Prin urmare, să nu spunem niciodată că ne putem pocăi singuri, iar 

apoi Domnul Hristos ne va ierta. Cu siguranță, nu. Favoarea lui 

Dumnezeu este cea care iartă. Favoarea lui Dumnezeu este cea care 
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ne conduce la pocăință prin puterea Sa. Așadar, totul vine de la Isus 

Hristos, iar voi trebuie doar să-I răspundeți, dându-I slavă lui 

Dumnezeu. 

 

31 August 1 Corinteni 11:30-32 

De ce nu răspundeți mai mult, când sunteți împreună în adunările 

voastre? De ce nu aveți influența sensibilizatoare a Duhului lui 

Dumnezeu, când vă sunt prezentate iubirea lui Isus și mântuirea Sa? 

Deoarece nu înțelegeți că Domnul Hristos este cel dintâi, cel de pe 

urmă și cel mai bun, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, chiar 

Autorul și Desăvârșitorul credinței voastre. Pentru că nu înțelegeți 

acest fapt, voi rămâneți în păcatele voastre. 

 

SEPTEMBRIE 
 

01 Septembrie Luca 4:5-8 

Satana este aici și luptă pentru sufletele oamenilor. El își aruncă 

umbrele întunecate chiar înaintea pașilor noștri pe cale și tot ce puteți 

să vedeți este vrăjmașul și puterea lui. Priviți dincolo de puterea lui, 

priviți spre Acela care este puternic pentru a mântui până la capăt. De 

ce credința voastră nu-și face drum prin umbre, până în locul unde se 

află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă 

va învăța că Satana pretinde ca proprietate a lui fiecare suflet care nu 

se unește cu Hristos. 

 

02 Septembrie Ioan 12:31,32 

Satana este autorul morții. Ce a făcut Domnul Hristos după ce l-a dus 

pe Satana sub domnia morții? Chiar ultimele cuvinte ale lui Hristos, 

când își dădea viața pe cruce, au fost: “S-a isprăvit!” Ioan 19:30. 

Diavolul a văzut că trecuse limita. Prin moarte, Domnul Hristos l-a 

dus pe Satana la moarte și a adus nemurirea la lumină. 

 

03 Septembrie Apocalipsa 1:13-18 

Și după ce a înviat, ce a făcut Domnul Hristos? El și-a luat puterea și 

sceptrul. El a deschis mormintele și a scos o mulțime de robi, 

dovedindu-le tuturor oamenilor din lumea noastră și întregii creații 

că avea puterea asupra morții și că îi eliberase pe robii morții. 
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04 Septembrie Ioan 16:27 

Cine poate să înțeleagă natura acestei neprihăniri care îl face pe 

păcătosul care crede să fie desăvârșit, prezentându-l înaintea lui 

Dumnezeu fără pată sau zbârcitură sau ceva de felul acesta? Noi am 

primit ca o garanție Cuvântul lui Dumnezeu, care spune că Domnul 

Hristos a fost făcut pentru noi neprihănire, sfințire și răscumpărare. 

Dumnezeu ne asigură că putem să ne bazăm pe Cuvântul Său cu o 

încredere fermă și să ne bucurăm de binecuvântările Sale bogate. 

 

05 Septembrie Matei 7:7-12 

Pentru primirea îndreptățirii, a sfințirii și a neprihănirii lui Hristos 

există niște condiții. Deși faptele bune nu vor mântui nici măcar un 

singur om, totuși este imposibil ca vreun om să fie mântuit fără fapte 

bune. Dumnezeu ne mântuiește cu o anumită condiție, și anume, dacă 

vrem să primim să cerem, dacă vrem să găsim să căutăm și dacă vrem 

să ni se deschidă ușa să batem. 

 

06 Septembrie Matei 27:53 

Nu toți cei care au crezut în Domnul Isus au fost aduși la viață cu 

ocazia aceea. Ei au fost doar un exemplu cu privire la ce va fi la 

înviere, pentru ca noi să putem ști că moartea și mormântul nu trebuie 

să-i țină în robie, deoarece Domnul Hristos i-a luat la cer. Iar când va 

veni iarăși cu putere și mare slavă, El va deschide mormintele. 

Închisoarea va fi deschisă, iar morții vor ieși iarăși la o nemurire plină 

de slavă. 

 

07 Septembrie Apocalipsa 4:4 

Aici sunt trofeele pe care Domnul Hristos le-a luat cu El și le-a 

prezentat universului și lumilor create de Dumnezeu. Orice afecțiune 

pe care o avuseseră cândva față de Lucifer, heruvimul ocrotitor, a fost 

nimicită. Dumnezeu i-a dat o șansă de a-și arăta adevăratul caracter. 

Dacă nu ar fi făcut așa, ar fi putut exista unii care să creadă că 

acuzațiile pe care Lucifer le-a adus împotriva lui Dumnezeu că nu i-

a acordat o șansă erau îndreptățite. 

 

08 Septembrie Apocalipsa 3:21 

Prințul vieții și prințul întunericului au fost în conflict. Prințul vieții 

a biruit, dar cu un preț infinit. Triumful Său este mântuirea noastră. 
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El este înlocuitorul și Garantul nostru și ce îi spune El aceluia care 

biruie? Spune EI că omul nu are nimic de făcut? Ce îi spune? “Celui 

ce va birui, îi voi da să șadă cu Mine. 
 

09 Septembrie Apocalipsa 6:2 

Oare Mântuitorul nostru nu a avut nimic de biruit? Nu a dat El bătălia 

cu prințul întunericului, până a ajuns biruitor în fiecare punct? Apoi, 

Hristos a lăsat această lucrare în mâinile urmașilor Săi. Noi avem 

ceva de făcut. Oare nu avem noi partea biruitorilor, pe care să o 

realizăm și să câștigăm biruința? 
 

10 Septembrie Apocalipsa 15:2-4 

Nu trebuie să înaintăm și noi, pas cu pas, pentru a-L cunoaște pe 

Domnul și faptele Sale care răsar asemenea zorilor dimineții? Lumina 

voastră va străluci tot mai puternic. Voi o veți primi și, ca răspuns la 

cererile stăruitoare pe care le înălțați spre Dumnezeul cerurilor, veți 

merge mai departe, adunând o lumină tot mai strălucitoare. 
 

11 Septembrie Geneza 32:26 

Iacov a fost prins în capcana ispitei. El l-a înșelat pe fratele lui, 

luându-i dreptul de întâi născut. Când s-a luptat cu Hristos, păcatele 

lui au ieșit la iveală. Îngerul s-a luptat cu el și i-a spus: “Lasă-mă să 

plec”, dar Iacov a răspuns: “Nu Te voi lăsa să pleci până nu mă vei 

binecuvânta”. 
 

12 Septembrie Geneza 32:24 

Nu vreți să faceți și voi acest lucru? Nu vreți voi să luptați cu 

Dumnezeu cu ocazia acestei adunări, până când veți ști că El vi Se 

descoperă? Există păcate care vă tulbură sufletul și vă întristează. 

Veți spune voi: “Acum, Doamne, trebuie să am iertarea scrisă în 

dreptul numelui meu” și să luptați și să-L rugați pe Dumnezeu, pe 

temeiul neprihănirii lui Hristos? “El trebuie să mântuiască. Eu cred 

în El și îl cred pe cuvânt.” Acum, fraților, ce vom face? 
 

13 Septembrie Geneza 32:27,28 

Iacov a câștigat biruința, iar numele lui a fost schimbat în ziua aceea. 

El a luptat cu Dumnezeu și a biruit. Sunt așa de recunoscătoare că 

Dumnezeu a pregătit o cale prin care să putem avea o mântuire 

deplină și fără plată. 
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14 Septembrie Evrei 3:12-19 

Nu trebuie să privim la umbrele pe care Satana le așază pe calea 

noastră. El ar vrea să întunece cerul și pe Isus, care este lumina și 

puterea cerului pentru noi, iar noi continuăm să vorbim despre 

puterea lui Satana. Dar nu trebuie să vorbim despre ea. 

 

15 Septembrie Faptele ap 3:7,8 

Dumnezeu să ne ajute, fraților, să ne trezim și să ne punem în mișcare 

acum pentru a face tot atât de mult, cât a făcut paraliticul, tot atât de 

mult, cât a făcut omul neputincios, și cel cu membrele paralizate. Ei 

au făcut exact ce li s-a spus. Dumnezeu să ne ajute să credem în Fiul 

lui Dumnezeu și în faptul că El ne poate mântui până la capăt și vom 

avea viața veșnică. 

 

16 Septembrie Evrei 10:19-23 

Mulți dintre voi se poartă ca și când nu avea suficientă însuflețire 

pentru a răspunde la adevăr. Unii dintre voi se poartă ca și când ar 

crede că Domnul a fost închis definitiv în mormântul nou al lui Iosif. 

El nu este acolo El, este înviat și astăzi avem un Mântuitor viu, care 

mijlocește pentru noi. 

 

17 Septembrie Romani 10:10 

Prin urmare, vorbiți despre iubirea Sa, vorbiți despre puterea Sa, 

lăudați-L. Dacă aveți un glas cu care să spuneți ceva, atunci vorbiți 

despre Dumnezeu, despre cer, despre viața veșnică. Am auzit 

persoane care, în casa lor, vorbesc atât de tare, încât le pot auzi 

vecinii, dar în adunare abia dacă se ridică și murmură câteva cuvinte 

care nu se pot auzi. 

 

18 Septembrie Evrei 4:1,2 

Câți cred adevărurile pe care le-ați auzit astăzi? Vreți să mai așteptați 

câteva luni, înainte de a recunoaște că în ele se află lumină? Vreți să 

vă opriți și să le analizați? Veți muri înainte de a ajunge la timpul 

acela. 

 

19 Septembrie Ioan 5:19-20 

Credeți adevărul pentru că el este așa, pentru că Dumnezeu îl spune 

și bazați-vă pe meritele sângelui Mântuitorului răstignit și înviat. El 
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este singura voastră nădejde, El este neprihănirea voastră, 

înlocuitorul și Garantul vostru, totul în toate pentru voi. Când vă veți 

da seama de acest fapt, tot ce veți putea să-I aduceți va fi o jertfă de 

laudă. 
 

20 Septembrie Ioan 5:26-30 

Dar, nu vreți să veniți la Hristos și să recunoașteți că El a făcut totul, 

ci credeți că trebuie să faceți voi mai întâi niște pași, ca să ajungeți la 

Dumnezeu, jertfa voastră este asemenea jertfei lui Cain. El nu L-a 

cunoscut pe Domnul Isus și nu a priceput că sângele lui Isus putea 

să-i curețe păcatele și să facă jertfa lui să fie bine primită de 

Dumnezeu. Mulți sunt asemenea lui Cain și aduc jertfe întinate și 

pătate, lipsite de sângele lui Isus. 
 

21 Septembrie Ioan 4:40-42 

Trebuie să veniți la Isus la fiecare pas. Aduceți cererile voastre 

înaintea lui Dumnezeu, însoțite de sângele lui Isus și de puterea lui 

curățitoare, rugați-vă Lui cu stăruință și studiați Biblia ca niciodată 

mai înainte. 
 

22 Septembrie Ioan 5:39 

Se pune întrebarea: “Ce este adevărul?” Adevărul nu este neapărat 

ceea ce am crezut eu cu mulți ani în urmă. Trebuie să confruntați 

doctrinele voastre cu Biblia, să lăsați ca lumina Bibliei să le 

definească și să arate unde nu corespund și unde se află dificultatea. 

Biblia trebuie să fie standardul vostru, scrierile vii ale lui Iehova să 

fie călăuza voastră. 
 

23 Septembrie Matei 13:44-46 

Trebuie să căutați adevărul ca pe o comoară ascunsă. Să descoperiți 

unde se află comoara și apoi să vă adânciți în căutarea ei, săpând 

centimetru cu centimetru pentru a ajunge la ea. Dacă lucrați în minele 

adevărului pentru a găsi noi pietre prețioase, noi diamante, le veți 

descoperi. 
 

24 Septembrie Isaia 43:8-13 

Voi știți cum spune puterea papală. Că oamenii nu au dreptul de a 

interpreta Scripturile pentru ei înșiși. Au nevoie de altcineva care să 

le interpreteze pentru ei. Oare voi nu aveți o minte? Nu aveți gândire? 
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Oare Dumnezeu nu le-a dat oamenilor obișnuiți o capacitate de 

judecată, tot așa cum le dă preoților și conducătorilor? 
 

25 Septembrie 1 Petru 3:15,16 pp 

Dumnezeu să ne ajute să fim cercetători ai Bibliei. Nu vă încredeți în 

nici un om spre a-l lăsa să interpreteze Biblia pentru voi, până când 

nu veți putea să înțelegeți voi înșivă argumentul și un “așa zice 

Domnul” din Scripturi. Iar când veți putea să înțelegeți acestea, le 

veți cunoaște voi înșivă și veți ști că sunt adevărul lui Dumnezeu. 

Veți spune: “Eu am citit, am înțeles și inima mea se întemeiază pe 

adevăr, deoarece este adevărul pe care Dumnezeu mi l-a spus din 

Cuvântul Său”. 
 

26 Septembrie Efeseni 4:17-24 

Iată ce trebuie să fim — niște creștini care se întemeiază pe propriile 

convingeri. Avem nevoie să fim convertiți, așa cum au avut nevoie 

iudeii. Dacă vedeți puțină lumină, nu trebuie să stați pe loc și să 

spuneți: “Voi aștepta până când o vor vedea frații mei”. Dacă veți 

face așa, veți merge în întuneric. 
 

27 Septembrie Proverbele 22:17-21 

Dacă voi ați înțeles adevărul lui Dumnezeu, mergeți direct în lumină 

și ridicați barierele care sunt înapoia voastră. Nu vă bazați pe oameni, 

ci însușiți-vă o experiență personală vie, iar atunci chipul vostru va 

străluci de slava lui Dumnezeu. Voi ați umblat cu El, iar El v-a ridicat. 

Voi ați luptat cu El și L-ați implorat, iar El a lăsat ca lumina Sa să 

strălucească asupra voastră. 
 

28 Septembrie Ieremia 7:1-7 

Așadar, fraților, voi v-ați obișnuit atât de mult cu întrebările 

îndoielnice, încât va trebui să vă educați de acum să mergeți în 

direcția credinței. Să vorbiți despre credință, să trăiți credința, să 

lucrați prin credință, ca să puteți avea o credință mai mare. Prin 

exercitarea acestei credințe vii, veți crește și veți ajunge niște femei 

și niște bărbați puternici în Hristos Isus. 
 

29 Septembrie 1 Petru 4:10,11 

Voi puteți să fiți exact ce le-a spus Domnul Hristos ucenicilor Săi că 

trebuie să fie — “lumina lumii”. Matei 5:14. Trebuie să răspândiți 
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asupra altora acea lumină, speranță și credință. Să nu mergeți 

murmurând pe calea slujirii lui Dumnezeu, ca și când El ar fi un 

conducător aspru, care pune asupra voastră poveri pe care nu le puteți 

purta. Nu aceasta este situația. 
 

30 Septembrie Apocalipsa 4:8-11 

El vrea să fiți plini de bucurie, plini de binecuvântarea lui Dumnezeu, 

să cunoașteți lungimea, lărgimea, înălțimea și adâncimea iubirii lui 

Dumnezeu, care întrece orice cunoștință. Când este menționat 

Numele Său, El vrea ca acest Nume să atingă nota dominantă și să 

răsune în inima voastră. Atunci, veți putea să-I aduceți Aceluia care 

stă pe scaunul de domnie și Mielului mulțumirea, slava, onoarea și 

cinstea. 
 

OCTOMBRIE 
 

01 Octombrie Psalmii 150 

Ar trebui să învățați să cântați acest cântec aici, iar când veți fi 

schimbați într-o clipă, într-o clipeală de ochi, veți ști exact când să 

intonați cântecul triumfului, împreună cu îngerii cerului și cu sfinții 

răscumpărați. Așadar, să răsune harpele aici. Locul acesta să inspire 

laude în inima voastră. 
 

02 Octombrie Psalmii 47 

Aflați în acest loc, priviți la pomii înalți, la pajiștea verde, ca un covor 

de mătase și inima voastră să tresalte în cântece de laudă. Lăudați-L 

pe Dumnezeu pentru că avem privilegiul de a fi în lumea aceasta, așa 

frumoasă cum este ea. Vom merge într-un loc mai bun. Pământul 

acesta va fi curățat, topit și eliberat de păcat. 
 

03 Octombrie Psalmii 136 

Nu avem noi toate motivele să ne îndreptăm gândul spre cer? Nu 

avem noi toate motivele să ne înălțăm deasupra acestor lucruri 

lumești, a senzualității, a vorbirii ieftine și fără sens, a glumelor și 

ironiilor, deasupra zvonurilor false și bănuielilor rele? Înlăturați toate 

acestea! Ele sunt o rușine pentru biserică! Ele slăbesc biserica. 
 

04 Octombrie 1 Samuel 2:1-10 

Conversațiile noastre să fie sfinte. După cum Dumnezeu este sfânt în 
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sfera Sa, tot așa noi să fim sfinți în sfera noastră. Să ne bucurăm în 

Mântuitorul nostru cel prețios, care a murit pentru a ne răscumpăra, 

și să-i răspundem lui Dumnezeu, aducându-I slavă. Să ne unim în 

laudele pe care le înălțăm aici și să cântăm împreună cu îngerii cerești 

aflați în cetatea Dumnezeului nostru. 

 

05 Octombrie Apocalipsa 3:18-20 

Cu ocazia fiecărei adunări desfășurate la Conferința Generală, 

sufletele au primit cu entuziasm solia prețioasă cu privire la 

neprihănirea lui Hristos. Îi mulțumim lui Dumnezeu că există suflete 

care își dau seama că au nevoie de ceva ce le lipsește — aurul 

credinței și al iubirii, haina albă a neprihănirii lui Hristos, alifia 

discernământului spiritual. Dacă aveți aceste daruri prețioase, 

templul sufletului vostru nu va fi asemenea unui sanctuar profanat. 

Frați și surori, vă invit, în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, să 

lucrați acolo unde lucrează și Dumnezeu. Acum este ziua unei ocazii 

pline de har și a unui privilegiu deosebit. 

 

06 Octombrie Efeseni 5:2 

Domnul Hristos S-a dat pe Sine ca jertfă deplină și fără plată, în toată 

plinătatea divinității Sale, în toată slava naturii Sale umane 

neprihănite, și oricine vine Ia El trebuie să-L accepte ca și când ar fi 

singurul om pentru care a fost plătit acest preț. După cum toți mor în 

Adam, tot așa toți trebuie să fie readuși la viață în Hristos, deoarece 

acela care este ascultător va fi înviat pentru nemurire, iar cel nelegiuit 

va fi înviat pentru moarte, adică pentru a primi pedeapsa Legii pe care 

a călcat-o. 

 

07 Octombrie Ioan 15:1-11 

Sfințirea este ascultarea de Legea lui Dumnezeu. Mulți au idei greșite 

cu privire la această lucrare ce are loc în suflet, dar Domnul Isus S-a 

rugat ca ucenicii Săi să fie sfințiți prin adevăr și a adăugat: “Cuvântul 

Tău este adevărul”. Ioan 17:17. Sfințirea nu este ceva instantaneu, ci 

este o lucrare progresivă, după cum ascultarea este continuă. 

 

08 Octombrie Ioan 15:14-17 

Atâta vreme cât Satana ne îndeamnă la rău, prin ispitele lui, lupta 

pentru biruința asupra eului va trebui să fie dată din nou și din nou, 
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dar adevărul va sfinți sufletul prin ascultare. Prin meritele lui Hristos, 

cei care sunt loiali față de adevăr vor birui toate acele slăbiciuni ale 

caracterului, care au făcut să fie modelați de fiecare împrejurare din 

viața lor. 

 

09 Octombrie Marcu 13:34-37 

Mulți au adoptat concepția că nu pot să păcătuiască, deoarece sunt 

sfințiți, dar aceasta este o cursă amăgitoare întinsă de cel rău. 

Pericolul de a cădea în păcat este continuu, pentru că Domnul Hristos 

ne-a avertizat să veghem și să ne rugăm, ca să nu cădem în ispită. 

 

10 Octombrie Matei 8:24,25 

Dacă suntem conștienți de slăbiciunea firii noastre, nu vom fi 

mulțumiți de noi înșine și nu vom fi indiferenți în fața pericolului, ci 

vom simți nevoia de a căuta Izvorul puterii, pe Isus, Neprihănirea 

noastră. Vom veni la El în pocăință și smerenie, cu un simțământ 

disperat al slăbiciunii noastre și vom învăța că trebuie să apelăm 

zilnic la meritele sângelui lui Hristos, ca să putem ajunge niște vase 

potrivite pentru a-I sluji Domnului. 

 

11 Octombrie Ezechiel 31:1-11 

Deoarece depindem în acest fel de Dumnezeu, nu trebuie să fim găsiți 

luptând împotriva adevărului, ci să fim întotdeauna în stare să ne 

ocupăm poziția de partea binelui. Trebuie să ne atașăm de învățătura 

Bibliei, și să nu urmăm obiceiurile și tradițiile lumi, spusele și faptele 

oamenilor. 

 

12 Octombrie  Deuteronomul 13 

Când apar învățături greșite, care sunt prezentate ca fiind adevărul 

Bibliei, cei care au o legătură cu Domnul Hristos nu se vor încrede în 

ce spune pastorul, ci, asemenea nobililor bereeni, vor cerceta 

Scripturile în fiecare zi pentru a vedea dacă lucrurile sunt așa. Când 

vor descoperi ce spune Cuvântul Domnului, vor trece de partea 

adevărului. Ei vor asculta vocea Păstorului adevărat, care spune: 

“Aceasta este calea, mergeți pe ea”. În felul acesta, veți fi învățați să 

faceți din Biblie sfătuitorul vostru și nu veți asculta de glasul unui 

străin, nici nu-l veți urma. 
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13 Octombrie Maleahi 3:1-4 

Dacă dorim să fim curățați și înnobilați și să fim pregătiți pentru 

curțile cerești, trebuie să învățăm două lecții — sacrificiul de sine și 

stăpânirea de sine. Unii învață aceste două lecții importante mai ușor 

decât alții, deoarece sunt antrenați prin educația simplă, pe care 

Domnul le-o dă cu blândețe si cu iubire. Alții au nevoie de disciplina 

îndelungată a suferinței, pentru ca focul curățitor să le elibereze inima 

de mândrie și de încredere în sine, de pasiunea pământească și de 

iubirea de sine, așa încât aurul curat al caracterului lor să iasă la 

suprafață și ei să ajungă biruitori prin harul lui Hristos. 
 

14 Octombrie Ieremia 17:7-10 

Iubirea de Dumnezeu ne va întări sufletul și, prin virtutea meritelor 

sângelui lui Hristos, vom putea să stăm neclintiți în mijlocul focului 

ispitei și al încercării, dar, în afară de Domnul Hristos, Neprihănirea 

noastră, care este pentru noi înțelepciune, sfințire și răscumpărare, nu 

există nici un alt mijloc de mântuire. 
 

15 Octombrie Luca 10:25-28 

Adevărata sfințire nu este nici mai mult, nici mai puțin decât a-L iubi 

pe Dumnezeu cu toată inima, a trăi fără pată în ascultare de poruncile 

și de rânduielile Sale. Sfințirea nu este o emoție, ci un principiu 

ceresc, care aduce toate pasiunile și dorințele sub controlul Duhului 

lui Dumnezeu, iar această lucrare este îndeplinită prin Domnul și 

Mântuitorul nostru. 
 

16 Octombrie Matei 6:1-18 

Falsa sfințire nu Ii dă slavă lui Dumnezeu, ci îi face pe cei ce pretind 

că o au să se înalțe și să se slăvească pe ei înșiși. Orice s-ar întâmpla 

în experiența voastră, fie că este bucurie, fie că este întristare, dacă 

nu îl reflectă pe Hristos și nu indică spre El ca fiind autorul, 

aducându-I slavă și ascunzând eul, nu este o experiență creștină 

autentică. 
 

17 Octombrie  Matei 6:19-34 

Când harul lui Hristos va fi sădit în suflet, prin Duhul Sfânt, 

credinciosul va ajunge smerit și va căuta societatea celor a căror 

conversație este preocupată de lucrurile cerești. Atunci, Duhul va lua 

lucrurile lui Hristos și ni le va descoperi aducând slavă nu 
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primitorului, ci Dătătorului. Prin urmare, dacă aveți în inimă pacea 

sfântă a lui Hristos, buzele voastre vor fi pline de laudă și de 

mulțumire față de Dumnezeu. 
 

18 Octombrie Psalmii 19 

Subiectul gândurilor sau al conversațiilor voastre nu îl vor constitui 

rugăciunile voastre, îndeplinirea datoriei voastre, renunțarea la sine 

și bunăvoința voastră, ci voi îl veți preamări pe Acela care S-a dat pe 

Sine pentru voi, pe când erați încă niște păcătoși. Veți spune: “Mă 

consacru lui Isus. Eu L-am descoperit pe Acela despre care au scris 

Moise și proorocii.” Când îi veți aduce laude, veți avea o 

binecuvântare prețioasă, și toată lauda și slava pentru ce s-a făcut prin 

voi îi va fi adusă tot lui Dumnezeu. 
 

19 Octombrie 1 Împărați 19:11,12 

Pacea lui Hristos nu este ceva zgomotos și de nestăpânit, care să se 

manifeste cu voce tare și prin gesturi îndrăznețe. Pacea lui Hristos 

este însoțită de înțelepciune și nu îi face pe cei ce o au să dea dovadă 

de fanatism și de excentricitate. Ea nu este un impuls întâmplător, ci 

o influență care vine de la Dumnezeu. 
 

20 Octombrie Ioan 14:15-29 

Când Mântuitorul aduce pace în sufletul cuiva, inima lui va fi într-o 

armonie desăvârșită cu Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece Duhul și 

Cuvântul sunt în armonie. Domnul își onorează Cuvântul în toate 

legăturile Sale cu oamenii. Cuvântul Său este voința Sa, vocea Sa, 

descoperită oamenilor, iar în afara Cuvântului Său, El nu are nici o 

voință nouă sau un adevăr nou de descoperit pentru copiii Săi. 
 

21 Octombrie Filipeni 4:1-9 

Dacă aveți o experiență minunată, care nu este în armonie cu 

îndrumările explicite ale Cuvântului lui Dumnezeu, puteți să vă 

îndoiți de ea pe bună dreptate, deoarece originea ei nu este din cer. 

Pacea lui Hristos vine prin cunoașterea lui Isus pe care Îl descoperă 

Biblia. 
 

22 Octombrie Psalmii 46:1-4 

Dacă provine din alte surse, și nu din Izvorul Divin, fericirea va fi la 

fel de schimbătoare, după cum sunt circumstanțele, dar pacea lui 
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Hristos este constantă. Ea nu depinde de nici o circumstanță a vieții, 

nu depinde de cantitatea bunurilor lumești sau de numărul prietenilor 

de pe pământ. Domnul Hristos este izvorul de apă vie, iar fericirea și 

pacea care vin de la El nu vor seca niciodată, pentru că El este izvorul 

vieții. 

 

23 Octombrie Romani 5:8-11 

Avem motive să cultivăm o recunoștință neîncetată față de 

Dumnezeu, pentru că, prin ascultarea Sa desăvârșită, Domnul Hristos 

a recâștigat cerul pe care Adam l-a pierdut prin neascultare. Adam a 

păcătuit, iar copiii lui Adam împărtășesc vinovăția lui și consecințele 

acesteia, dar Domnul Isus a purtat vinovăția lui Adam și toți copiii 

lui Adam, care vor alerga la Hristos, cel de-al doilea Adam, pot fi 

eliberați de pedeapsa nelegiuirii. 

 

24 Octombrie  Romani 5:12-19 

Trecând testul pe care Adam nu a reușit să-l treacă, Domnul Isus a 

recâștigat cerul pentru om, pentru că El a respectat Legea în mod 

desăvârșit, și toți cei care au o înțelegere corectă a Planului de 

Mântuire vor înțelege că nu pot fi mântuiți atâta vreme cât calcă 

poruncile sfinte ale lui Dumnezeu. Ei trebuie să înceteze să calce 

Legea și să înceapă să se încreadă în făgăduințele care sunt la 

dispoziția noastră prin meritele lui Hristos. 

 

25 Octombrie  Romani 1:16-22 

Credința noastră nu trebuie să se bazeze pe abilitatea oamenilor, ci pe 

puterea lui Dumnezeu. Există pericolul de a ne încrede în oameni, 

chiar dacă este posibil ca ei să fi fost folosiți ca unelte ale lui 

Dumnezeu pentru a îndeplini o lucrare mare și bună. Domnul Hristos 

trebuie să fie puterea noastră și cetățuia noastră de scăpare. 

 

26 Octombrie Ezechiel 18:23-32 

Cei mai buni oameni pot să cadă din statornicia lor și cea mai bună 

religie, dacă este coruptă, are o influență extrem de periculoasă 

asupra minții oamenilor. Religia vie și curată se află în ascultarea de 

fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Neprihănirea înalță 

o națiune, dar lipsa ei degradează și ruinează omul. 
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27 Octombrie Iacov 1:22 

De la amvoanele din zilele noastre sunt rostite cuvintele: “Credeți, e 

de-ajuns să credeți. Încredeți-vă în Hristos. Nu mai aveți nimic de a 

face cu vechea lege, trebuie doar să credeți în Hristos.” Cât de diferită 

este această exprimare față de cuvintele apostolului care declară că, 

fără fapte, credința este moartă. 

 

28 Octombrie Romani 1:22-25 

Trebuie să avem acea credință care lucrează din iubire și purifică 

sufletul. Mulți caută să înlocuiască neprihănirea vieții cu o credință 

superficială și cred că prin aceasta vor dobândi mântuirea. 

 

29 Octombrie Geneza 2:16,17 

Domnul cere și acum același lucru pe care i l-a cerut lui Adam în 

Eden — o ascultare desăvârșită de Legea lui Dumnezeu. Trebuie să 

avem o neprihănire fără pată și fără cusur. Dumnezeu L-a dat pe Fiul 

Său să moară pentru lume, dar El nu a murit pentru a anula Legea 

care este sfântă, dreaptă și bună. 

 

30 Octombrie Romani 2:17-24 

Jertfa lui Hristos pe Golgota este un argument incontestabil, care 

arată caracterul neschimbător al Legii. Pedeapsa ei a fost suportată 

de Fiul lui Dumnezeu în locul omului vinovat, pentru ca, prin 

meritele Sale și prin credința în Numele Său, cel păcătos să poată 

primi puritatea caracterului Său nepătat. 

 

31 Octombrie Ezechiel 16:60-63 

Celui păcătos i-a fost acordată o a doua șansă de a respecta Legea lui 

Dumnezeu, prin puterea Răscumpărătorului Său divin. Crucea de pe 

Golgota condamnă pentru totdeauna ideea pe care Satana i-a 

prezentat-o lumii creștine, și anume că moartea lui Hristos a abolit nu 

numai sistemul tipologic al jertfelor și ceremoniilor, ci și Legea 

neschimbătoare a lui Dumnezeu, temelia tronului Său, expresia 

caracterului Său. 
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NOIEMBRIE 
 

01 Noiembrie Iov 35 

Satana a căutat, prin orice mijloace posibile, să anuleze efectul jertfei 

Fiului lui Dumnezeu, pentru a face ispășirea Sa inutilă și misiunea Sa 

un eșec. El a afirmat că moartea lui Hristos a făcut ca ascultarea de 

Lege să nu fie necesară și i-a permis celui păcătos să beneficieze de 

favoarea unui Dumnezeu Sfânt, fără să fie nevoie să se lase de păcate. 

El a declarat că standardul Vechiului Testament a fost coborât în 

Evanghelie și că oamenii pot să vină la Hristos, pentru a fi mântuiți 

nu de păcatele lor, ci în păcatele lor. 

 

02 Noiembrie 1 Corinteni 2 

Cei care se încred întru totul în neprihănirea Domnului Hristos, 

privind la El cu o credință vie, cunosc Duhul lui Hristos și sunt 

cunoscuți de Hristos. Credința simplă îl face în stare pe cel credincios 

să se recunoască pe sine ca fiind mort cu adevărat față de păcat și viu 

pentru Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru. Noi suntem 

mântuiți prin har, prin credința noastră, și mântuirea nu vine de la noi 

înșine, ci este darul lui Dumnezeu. Dacă am încerca să le descoperim 

înțelepților lumii aceste făgăduințe prețioase, ei nu ar face altceva 

decât să ne ridiculizeze, pentru că “omul firesc nu primește lucrurile 

Duhului Iui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie 

 

03 Noiembrie 2 Timotei 4:1-5 

Mulți găsesc o satisfacție în identificarea cu învățăturile false, ca să 

nu existe nici o tulburare sau deosebire între ei și lume, dar copiii lui 

Dumnezeu trebuie să mărturisească pentru adevăr, nu numai prin 

scrieri și prin vorbire, ci și prin spiritul și prin caracterul lor. 

 

04 Noiembrie Romani 2:25-29 

Mântuitorul nostru declară că lumea nu poate să primească Duhul 

adevărului. Cei din lume nu pot să înțeleagă adevărul, deoarece nu-L 

înțeleg pe Hristos, Autorul adevărului. Ucenicii căldicei, credincioșii 

reci, care nu sunt plini de Duhul lui Hristos, nu sunt în stare să 

înțeleagă valoarea neprihănirii Sale. Ei se străduiesc să realizeze o 

neprihănire proprie. 
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05 Noiembrie Matei 13:47-51 

Lumea caută lucrurile lumii — afacerile, onoarea lumească, parada, 

mulțumirea egoistă. Domnul Hristos caută să rupă această vrajă care 

îi ține pe oameni departe de El. Domnul caută să le atragă oamenilor 

atenția la lumea viitoare, pe care Satana s-a străduit să o ascundă cu 

umbrele lui. 

 

06 Noiembrie Matei 13:53-58 

Hristos aduce lumea cea veșnică înaintea ochilor oamenilor. El le 

înfățișează atracțiile ei, le spune că va pregăti un loc pentru ei, că va 

veni iarăși și îi va lua la Sine. Planul lui Satana este acela de a umple 

mintea cu o iubire nechibzuită față de lucrurile senzuale, pentru ca 

dragostea de Dumnezeu și dorința după cer să fie alungate din inimă. 

 

07 Noiembrie 1 Petru 4:1-10 

Dumnezeu îi cheamă pe aceia cărora le-a încredințat bunurile Sale 

să-și îndeplinească datoria de ispravnici credincioși. Domnul ar dori 

ca lucrurile de interes trecător să ocupe un loc secundar în inimă și în 

minte, dar Satana ar vrea ca lucrurile pământești să preia primul loc 

în viața noastră. Domnul dorește să aprobăm lucrurile excelente. El 

ne arată care este lupta pe care trebuie să o ducem, ne descoperă 

caracterul mântuirii și planul ei. Isus ne arată cu claritate pericolele 

pe care le vom întâmpina, renunțarea la sine care va fi necesară și ne 

îndeamnă să luăm în considerare prețul biruinței, asigurându-ne că, 

dacă ne angajăm cu zel în luptă, puterea divină se va uni cu efortul 

omenesc. 

 

08 Noiembrie Efeseni 6:12 

Creștinul trebuie să lupte cu puteri supranaturale, dar nu este lăsat să 

se angajeze singur în acest conflict. Mântuitorul este Căpetenia 

mântuirii, iar alături de El omul poate fi mai mult decât biruitor. 

 

09 Noiembrie  1 Corinteni 15:57,58 

Răscumpărătorul lumii nu dorește ca omul să fie în necunoștință cu 

privire la strategiile lui Satana. Vasta confederație a răului este 

aliniată împotriva celor care vor să biruie, dar Domnul Hristos 

dorește să privim la lucrurile care nu se văd, la oștirile cerului care 

tabără în jurul celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu, pentru a-i elibera. 
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10 Noiembrie Psalmii 84 

Îngerii cerului sunt preocupați de oameni. Puterea Celui Atotputernic 

se află în slujba celor care se încred în Dumnezeu. Tatăl acceptă 

neprihănirea lui Hristos în dreptul urmașilor Săi, iar ei sunt 

înconjurați de o lumină și de o sfințenie pe care Satana nu le poate 

străpunge. Căpetenia mântuirii noastre li Se adresează urmașilor Săi, 

spunându-le: “‘Îndrăzniți, Eu am biruit lumea’. Eu sunt apărătorul 

vostru, înaintați spre biruință.” 

 

11 Noiembrie 2 Corinteni 1:3-5 

Prin Domnul Hristos, omului îi sunt oferite atât împăcarea, cât și 

înnoirea. Prăpastia făcută de păcat a fost acoperită de crucea de pe 

Golgota. Domnul Isus a plătit o răscumpărare deplină, în virtutea 

căreia cel păcătos este iertat, iar dreptatea Legii este păstrată. 

 

12 Noiembrie 2 Corinteni 2:14-17 

Toți cei care cred că Domnul Hristos este jertfa ispășitoare pot să vină 

și să primească iertarea păcatelor lor, deoarece prin meritele lui 

Hristos a fost deschisă o cale de comunicare între Dumnezeu și om. 

Dumnezeu mă poate primi în calitate de copil al Său, iar eu pot să mă 

adresez Lui ca unui Părinte iubitor și să mă bucur în El. 

 

13 Noiembrie Romani 4:13-16 

Speranțele noastre cu privire la cer trebuie să se întemeieze doar pe 

Domnul Hristos, pentru că El este înlocuitorul și Garantul nostru. Noi 

am călcat Legea iui Dumnezeu și nici un om nu poate fi îndreptățit 

prin faptele Legii. Cele mai bune eforturi pe care le poate face un om 

prin propria putere sunt fără valoare în ce privește îndeplinirea 

cerințelor Legii drepte și sfinte pe care a călcat-o, dar, prin credința 

în Hristos, el poate cere neprihănirea Fiului lui Dumnezeu ca fiind 

întru totul suficientă. 

 

14 Noiembrie  Romani 4:22-25 

Domnul Hristos a împlinit cerințele Legii în natura Sa omenească. El 

a purtat blestemul Legii în locul celui păcătos, a făcut ispășire pentru 

el, “pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică”. 

Adevărata credință își însușește neprihănirea lui Hristos, cel păcătos 
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este făcut biruitor împreună cu Domnul Hristos și, astfel, divinul și 

omenescul se unesc. 
 

15 Noiembrie  Romani 4:1-5 

Acela care se străduiește să ajungă la cer prin propriile fapte de 

respectare a Legii încearcă o imposibilitate. Omul nu poate fi mântuit 

fără ascultare, dar faptele lui nu vin de la el, ci Domnul Hristos este 

Cel care trebuie să îndeplinească în El și voința, și înfăptuirea, după 

buna Sa plăcere. 
 

16 Noiembrie  Romani 3:9-12 

Dacă un om ar putea să se mântuiască singur, prin propriile fapte, 

probabil că ar avea ceva în el însuși de care să se bucure. Efortul pe 

care îl face omul prin propria putere pentru a obține mântuirea este 

reprezentat de jertfa lui Cain. Tot ce poate face omul fără Domnul 

Hristos este întinat de egoism și de păcat, dar faptele îndeplinite prin 

credință sunt bine primite de Dumnezeu. 
 

17 Noiembrie  Romani 3:21-30 

Când ne străduim să obținem cerul prin meritele Domnului Hristos, 

sufletul nostru progresează. Dacă privim la Isus, “Căpetenia și 

Desăvârșirea credinței noastre”, putem înainta din putere în putere, 

din biruință în biruință, deoarece harul lui Dumnezeu a realizat prin 

Hristos mântuirea noastră deplină. 
 

18 Noiembrie  Romani 6:1-10 

Domnul Isus a murit pentru a-l mântui pe poporul Său de păcate, iar 

răscumpărarea în Hristos înseamnă a înceta să calci Legea lui 

Dumnezeu și a fi eliberat de orice păcat. Nici o inimă pornită în 

vrăjmășia împotriva Legii Lui Dumnezeu nu este în armonie cu 

Domnul Hristos, care a suferit pe Golgota pentru a justifica și pentru 

a înălța Legea înaintea universului. 
 

19 Noiembrie Apocalipsa 22:12-14 

Aceia care fac declarații îndrăznețe cu privire la propria sfințire 

dovedesc prin acest fapt că nu se văd pe ei înșiși în lumina Legii; ei 

nu sunt iluminați spiritual și nu detestă orice forma de egoism și de 

mândrie. De pe buzele lor întinate de păcat ies afirmații 

contradictorii: “Eu sunt sfânt, sunt fără păcat. Isus mă învață că, dacă 
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respect Legea, sunt căzut din har. Legea este un jug al robiei.” 

Trebuie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu cu atenție, ca să putem 

lua hotărâri bune și să acționăm în conformitate cu ele, deoarece 

astfel vom respecta Cuvântul și vom fi în armonie cu Legea sfântă a 

lui Dumnezeu. 

 

20 Noiembrie Psalmii 40:8-11 

Chiar dacă trebuie să fim în armonie cu Legea lui Dumnezeu, noi nu 

suntem mântuiți prin faptele Legii, și totuși nu putem să fim mântuiți 

fără ascultare. Legea constituie standardul prin care este măsurat 

caracterul. Însă, fără harul regenerator al Domnului Hristos, noi nu 

suntem în stare să respectăm poruncile lui Dumnezeu. Numai Isus ne 

poate curăța de toate păcatele. El nu ne mântuiește prin Lege, dar nici 

nu ne va mântui în neascultare de Lege. 

 

21 Noiembrie Romani 6:11-18 

Iubirea noastră față de Domnul Hristos va fi proporțională cu 

adâncimea convingerii noastre cu privire la păcat, iar prin Lege vine 

cunoștința păcatului. Totuși, atunci când ne vedem pe noi înșine așa 

cum suntem, să privim la Domnul Isus, care S-a dat pentru noi, ca să 

ne poată mântui de orice nelegiuire. Să ne bazăm pe meritele lui 

Hristos, prin credință, iar sângele Său, care curăță sufletul, își va face 

lucrarea. 

 

22 Noiembrie  Romani 6:19-23 

Cu cât vom vedea mai clar relele și pericolele la care am fost expuși, 

cu atât vom fi mai recunoscători pentru eliberarea primită prin 

Domnul Hristos. Evanghelia lui Hristos nu-i dă omului dreptul de a 

călca Legea, deoarece potopul de nenorocire a venit peste lume 

tocmai din cauza nelegiuirii, din cauza călcării Legii. 

 

23 Noiembrie Isaia 53:3-6 

În zilele noastre, păcatul este la fel de rău cum a fost și în timpul lui 

Adam. Evanghelia nu-i făgăduiește favoarea lui Dumnezeu nici unui 

om care calcă Legea Sa și nu se pocăiește. Degradarea inimii 

omenești, vinovăția nelegiuirii, ruina păcatului, toate sunt arătate cu 

claritate de crucea prin care Domnul Hristos ne-a oferit o cale de 

scăpare. 
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24 Noiembrie  Romani 8:5-11 

Neprihănirea proprie este pericolul acestui veac. Ea desparte sufletul 

de Domnul Hristos. Cei care se încred în propria neprihănire nu pot 

să înțeleagă modul în care mântuirea vine prin Domnul Hristos. Ei 

numesc păcatul neprihănire și neprihănirea păcat. Ei nu înțeleg 

caracterul rău al nelegiuirii, nu înțeleg frica de Lege, pentru că nu 

respectă standardul moral al lui Dumnezeu. 

 

25 Noiembrie  Romani 8:12-16 

Motivul pentru care sunt atât de multe convertiri false în zilele 

noastre este că Legea lui Dumnezeu este atât de puțin prețuită. În 

locul standardului lui Dumnezeu pentru neprihănire, oamenii au 

înălțat un standard propriu, prin care măsoară caracterul. 

 

26 Noiembrie  Galateni 5:16-22 

Ei privesc printr-o lentilă întunecată și le prezintă celorlalți idei false 

cu privire la sfințire, încurajând în acest fel egoismul, mândria și 

neprihănirea proprie. Doctrina sfințirii, pe care mulți o susțin, este 

foarte înșelătoare, pentru că flatează inima firească, dar lucrul cel mai 

bun care îi poate fi predicat celui păcătos este adevărul cu privire la 

cerințele obligatorii ale Legii lui Dumnezeu. Credința și faptele 

trebuie să meargă mână în mână, deoarece credința fără fapte este 

moartă. 

 

27 Noiembrie Isaia 8:20 

Profetul declară un adevăr prin care putem verifica orice doctrină. 

Deși învățăturile greșite abundă în lume, acest fapt nu este un motiv 

pentru care oamenii trebuie să rămână în amăgire. Adevărul este clar, 

iar când este pus în contrast cu învățătura falsă, caracterul lui poate fi 

văzut cu ușurință. 

 

28 Noiembrie Romani 8:1-9 

Toți supușii harului lui Dumnezeu pot să înțeleagă ce se cere de la ei. 

Prin credință, noi putem să ne conformăm viața cu standardul 

neprihănirii, deoarece putem să ne însușim neprihănirea Domnului 

Hristos. Căutătorul sincer al adevărului va găsi în Cuvântul lui 

Dumnezeu regula pentru sfințirea autentică. 
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29 Noiembrie Faptele Ap 20:20,21 

Pocăința este asociată cu credința și este recomandată în Evanghelie 

ca fiind esențială pentru mântuire. Apostolul Pavel a predicat 

pocăința. 
 

30 Noiembrie 2 Corinteni 7:10 

Fără pocăință nu există mântuire. Nici un păcătos nepocăit nu poate 

să creadă cu toată inima și să dorească neprihănirea. Această pocăință 

nu conține nimic din natura meritelor, ci pregătește inima pentru a-L 

primi pe Domnul Hristos ca singurul Mântuitor, unica speranță a 

păcătosului pierdut. 
 

DECEMBRIE 
 

01 Decembrie Faptele Ap 26:23-29 

Când cel păcătos privește la Lege, vinovăția îi este descoperită cu 

claritate și îi este întipărită în conștiință, iar el se simte condamnat. 

Unica lui mângâiere și nădejde se află în faptul de a privi la crucea 

de pe Golgota. Când îndrăznește să se încreadă în făgăduințele lui 

Dumnezeu și în Cuvântul Său, pacea și mângâierea vin în sufletul lui. 

Credința lui se bazează pe Domnul Hristos și astfel este îndreptățit 

înaintea lui Dumnezeu. 
 

02 Decembrie Faptele Ap 24:24-26 

Deși Dumnezeu poate fi drept și, în același timp, îl poate îndreptăți 

pe cel păcătos prin meritele Domnului Hristos, nici un om nu-și poate 

îmbrăca sufletul în hainele neprihănirii lui Hristos, în timp ce practică 

păcate cunoscute sau neglijează îndatoriri cunoscute. 
 

03 Decembrie Iacov 2:21-24 

Înainte ca îndreptățirea să poată avea loc, Dumnezeu cere o 

consacrare deplină a inimii, iar pentru ca omul să păstreze 

îndreptățirea, este necesară o ascultare continuă, printr-o credință vie 

și activă, care lucrează din iubire și curăță sufletul. 
 

04 Decembrie Psalmii 139:23,24 

Fără harul Domnului Hristos, cel păcătos se află într-o stare 

neajutorată. Pentru el nu se poate face nimic, dar prin harul divin, 

omului îi este dată o putere supranaturală, care lucrează în minte, în 
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inimă și în caracter. Tocmai prin împărtășirea harului lui Hristos, 

păcatul este văzut și înțeles în natura lui respingătoare și, în cele din 

urmă, este alungat din templul sufletului. 

 

05 Decembrie Filipeni 2:12-16 

Prin har, noi suntem aduși în părtășia cu Hristos, pentru a fi asociați 

cu El în lucrarea mântuirii. Credința este condiția pe temeiul căreia 

Dumnezeu a considerat potrivit să le făgăduiască iertarea celor 

păcătoși, nu pentru că în credință s-ar afla vreo virtute prin care 

mântuirea ar fi meritată, ci, deoarece credința se poate baza pe 

meritele Domnului Hristos, ca remediu pregătit pentru păcat. 

 

06 Decembrie Filipeni 3:7-11 

Credința poate să. prezinte ascultarea desăvârșită a Domnului Hristos 

în locul nelegiuirii și al deficienței celui păcătos. Când păcătosul 

crede că Hristos este Mântuitorul lui personal, Dumnezeu îi iartă 

păcatul și îl îndreptățește fără plată. Sufletul care se pocăiește își dă 

seama că îndreptățirea lui vine datorită Domnului Hristos, care a 

murit pentru el ca înlocuitor și Garant al lui și este Jertfa lui de 

ispășire și Neprihănirea lui. 

 

07 Decembrie Romani 4:3-5 

Neprihănirea este respectarea Legii. Legea cere neprihănirea, iar cel 

păcătos îi datorează Legii acest lucru, dar este incapabil să-l ofere. 

Singura cale prin care poate să ajungă la neprihănire este credința. 

Prin credință, el poate să-I aducă lui Dumnezeu meritele lui Hristos, 

iar Domnul pune ascultarea Fiului Său în contul celui păcătos. 

 

08 Decembrie Tit 3:5-7 

Neprihănirea Domnului Hristos este acceptată în locul greșelii 

omului, iar Dumnezeu primește, iartă și îndreptățește sufletul pocăit 

care crede, și îl tratează ca și când ar fi neprihănit, iubindu-l ca pe 

Fiul Său. Acesta este modul în care credința este socotită neprihănire, 

iar sufletul iertat merge din har în har și din lumină, la o lumină mai 

mare. 

 

09 Decembrie Ioan 1:12,13 

În fața noastră nu este pus un standard mic, deoarece trebuie să 
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ajungem copii ai lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi trebuie să fie 

mântuit personal, iar în ziua încercării și a verificării vom fi în stare 

să-i deosebim pe cei care I-au slujit lui Dumnezeu de aceia care nu 

l-au slujit. Fiecare dintre noi este mântuit în mod individual, în 

calitate de credincios al Domnului Isus Hristos. 

 

10 Decembrie Evrei 2:17 

Mulți se pierd de calea cea dreaptă, din cauză că ei gândesc că trebuie 

să urce singuri pe scara spre cer, că trebuie să aducă la îndeplinire 

ceva prin care să merite favoarea lui Dumnezeu. Ei caută să devină 

mai buni prin propriile eforturi. Dar nu vor reuși niciodată să 

realizeze acest lucru. Domnul Hristos a pregătit calea, prin Jertfa Sa, 

prin exemplul vieții Sale și prin faptul că a ajuns Marele nostru Preot. 

 

11 Decembrie Ioan 14:6 

Dacă am putea să înaintăm singuri, prin eforturile proprii, chiar și o 

treaptă pe scara spre cer, cuvintele Domnului Hristos nu ar fi 

adevărate. Dar, când îl primim pe Hristos, faptele bune apar ca o 

dovadă plină de roade, că ne aflăm pe calea vieții, că Domnul Hristos 

este calea noastră și că mergem pe adevăratul drum ce duce la cer. 

 

12 Decembrie Luca 8:38-40 

Domnul Hristos privește în sufletul nostru și, când vede că ne purtăm 

povara cu credință, sfințenia Sa desăvârșită acoperă deficiențele 

noastre. Dacă facem tot ce putem mai bine, El ajunge să fie 

Neprihănirea noastră. Pentru a ajunge să fim lumina lumii, avem 

nevoie de fiecare rază pe care ne-o trimite Dumnezeu. 

 

13 Decembrie Luca 18:13-14 

Când păcătosul care se pocăiește este smerit înaintea lui Dumnezeu, 

când înțelege ispășirea făcută de Domnul Hristos pentru el și acceptă 

această ispășire ca fiind singura lui speranță pentru viața aceasta și 

pentru cea veșnică, păcatele lui sunt iertate. Aceasta este îndreptățirea 

prin credință. 

 

14 Decembrie Matei 26:75 

Fiecare credincios trebuie să-și conformeze pe deplin voința proprie 

cu voința lui Dumnezeu și să rămână într-o stare de pocăință și părere 
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de rău, exercitându-și credința în meritele ispășitoare ale 

Mântuitorului și înaintând din putere în putere și din slavă în slavă. 

 

15 Decembrie Filipeni 3:12-15 pp 

Iertarea și îndreptățirea sunt unul și același lucru. Prin credință, cel 

credincios trece din starea de răzvrătit, de copil al păcatului și al lui 

Satana, în starea de supus loial al lui Isus Hristos, nu datorită unei 

bunătăți aflate în el însuși, ci pentru că Domnul Hristos îl primește să 

fie copilul Său prin adopție. Cel păcătos primește iertarea de păcate, 

pentru că aceste păcate sunt purtate de înlocuitorul și de Garantul lui. 

 

16 Decembrie Evrei 7:25 

Domnul îi vorbește Tatălui Său ceresc, spunându-I: “Acesta este 

copilul Meu. Îl scutesc de condamnarea la moarte și îi dau viața Mea 

ca poliță de asigurare — viața veșnică —, deoarece Eu am luat locul 

lui și am suferit pentru păcatele lui. El este chiar fiul Meu preaiubit.” 

În felul acesta, omul, iertat și îmbrăcat cu hainele frumoase ale 

neprihănirii lui Hristos, stă fără vină înaintea lui Dumnezeu. 

 

17 Decembrie 1 Ioan 4:10 

Cel păcătos poate să greșească, dar nu este alungat fără milă. Cu toate 

acestea, unica lui speranță este pocăința înaintea lui Dumnezeu și 

credința în Domnul Isus Hristos. Tatăl are prerogativa de a ierta 

nelegiuirile noastre, pentru că Domnul Hristos a luat asupra Sa 

vinovăția noastră și ne-a grațiat, atribuindu-ne neprihănirea Sa. Jertfa 

Sa împlinește pe deplin cerințele dreptății, Îndreptățirea este opusul 

condamnării. 

 

18 Decembrie  Filipeni 3:7-11 

Mila nemărginită a lui Dumnezeu este exercitată față de cei care sunt 

întru totul nevrednici. Dumnezeu iartă păcatele datorită Domnului 

Isus, care a devenit jertfă de ispășire pentru ele. Prin credința în 

Domnul Hristos, păcătosul vinovat primește favoarea lui Dumnezeu 

și nădejdea temeinică a vieții veșnice. 

 

19 Decembrie Ioan 3:16 

Această solie îi este adresată lumii, deoarece “oricine” înseamnă că 

toți cei care îndeplinesc condiția pot primi binecuvântarea. Toți cei 
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care privesc la Isus, crezând în El ca Mântuitor personal, nu vor pieri, 

ci vor avea viața veșnică. Toate mijloacele necesare pentru ca noi să 

putem avea răsplata veșnică au fost pregătite. 

 

20 Decembrie Evrei 9:24 

Domnul Hristos este Jertfa noastră, Înlocuitorul nostru, Garantul 

nostru, Mijlocitorul nostru divin. El a fost făcut pentru noi 

neprihănire, sfințire și răscumpărare. 

 

21 Decembrie 1 Ioan 2:1,2, 

Lucrarea de mijlocire a Domnului Hristos pentru noi constă în faptul 

că El prezintă meritele Sale divine, oferindu-Se înaintea Tatălui să fie 

înlocuitorul și garantul nostru, deoarece Domnul Hristos S-a înălțat 

la cer spre a face ispășire pentru nelegiuirile noastre. 

 

22 Decembrie Iacov 4:8 

Prezintă-ți cazul înaintea Sa, apelând la meritele sângelui care a fost 

vărsat pentru tine pe crucea Golgotei. Satana te va acuza că ești un 

mare păcătos, iar tu trebuie să recunoști acest fapt, dar poți să spui: 

“Știu că sunt un păcătos, și tocmai acesta este motivul pentru care am 

nevoie de un Mântuitor. Domnul Isus a venit în lume ca să-i 

mântuiască pe cei păcătoși. Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne 

curăță de orice păcat. 

 

23 Decembrie 1 Ioan 1:9 

Eu nu am nici un merit și nici o bunătate prin care să pot pretinde 

mântuirea, dar prezint înaintea lui Dumnezeu sângele atotispășitor al 

Mielului neprihănit al lui Dumnezeu, care a ridicat păcatul lumii. 

Aceasta este apărarea mea. Numele lui Isus îmi acordă intrare la 

Tatăl. Urechile Sale, inima Sa sunt deschise pentru cererea mea cea 

mai neputincioasă, iar El îmi împlinește nevoile cele mai adânci. 

 

24 Decembrie Ioan 21:15 

Neprihănirea lui Hristos îl face pe păcătosul pocăit să fie primit de 

Dumnezeu și realizează îndreptățirea iui. Oricât de păcătoasă a fost 

viața lui, dacă el crede în Domnul Isus ca Mântuitor personal, atunci 

stă înaintea lui Dumnezeu îmbrăcat în hainele nepătate ale 

neprihănirii lui Hristos, care îi este atribuită. 
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25 Decembrie Coloseni 1:9-15 

Cel păcătos, care până atunci a fost mort în nelegiuirile și păcatele 

lui, este înviat prin credința în Hristos. El înțelege prin credință că 

Domnul Isus este Mântuitorul Sui, care trăiește veșnic și este în stare 

să-i mântuiască “în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu 

prin El”. În ispășirea care a fost făcută pentru el, cel credincios 

înțelege lărgimea, lungimea, înălțimea și adâncimea eficienței ei — 

înțelege deplinătatea mântuirii care a fost cumpărată cu un preț 

infinit, iar sufletul lui se umple de laudă și de recunoștință. 

 

26 Decembrie Coloseni 1:26-29 

El vede ca într-o oglindă slava lui Dumnezeu și este schimbat după 

același chip, prin Duhul Domnului. El vede haina neprihănirii lui 

Hristos, țesută în războiul de țesut al cerului, realizată prin ascultarea 

Sa și atribuită sufletului care se pocăiește, prin credința în Numele lui 

Isus. 

 

27 Decembrie Luca 19:1-10 

Când cel păcătos vede un crâmpei din frumusețea inegalabilă a 

Domnului Isus, păcatul nu i se mai pare atrăgător, pentru că el îl 

contemplă pe Cel Dintâi dintre zecile de mii, pe Acela care este întru 

totul vrednic de iubit. Din experiența personală, el înțelege puterea 

Evangheliei, al cărei plan vast este egalat doar de valoarea scopului 

ei. 

 

28 Decembrie Romani 5:1 

Cel păcătos este îndreptățit prin meritele Domnului Isus, iar acest 

lucru înseamnă că Dumnezeu recunoaște desăvârșirea răscumpărării 

plătite pentru om. Faptul că Domnul Hristos a fost ascultător chiar 

până la moarte de cruce este o garanție că Tatăl îl acceptă pe 

păcătosul care se pocăiește. Prin urmare, să ne permitem noi să avem 

o experiență care oscilează între îndoială și credință, între credință și 

îndoială? Domnul Isus este garanția că Tatăl ne acceptă, Noi 

beneficiem de favoarea lui Dumnezeu nu datorită vreunui merit al 

nostru, ci datorită credinței noastre în “Domnul, Neprihănirea 

noastră”. 
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29 Decembrie Evrei 10:19-23 

Acum, Domnul Isus Se află în Sfânta Sfintelor, intrând în prezența 

lui Dumnezeu pentru noi. Acolo, Hristos nu încetează să-și prezinte 

poporul, clipă de clipă, ca fiind desăvârșit în El. Totuși faptul că 

suntem reprezentați în acest fel înaintea Tatălui nu trebuie să ne facă 

să ne imaginăm că putem să abuzăm de mila Sa și să ajungem 

neglijenți, indiferenți și plini de îngăduință de sine. Domnul Hristos 

nu este un slujitor al păcatului. Noi suntem desăvârșiți în El, acceptați 

în Cel Preaiubit, numai dacă rămânem în El prin credință. 

 

30 Decembrie Coloseni 2:10 

Când privește la Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, el 

găsește pacea lui Hristos, deoarece în dreptul numelui său este scrisă 

iertarea, iar el primește Cuvântul lui Dumnezeu. Cât de greu este ca 

omul, care s-a obișnuit multă vreme să cultive îndoiala, să înțeleagă 

acest mare adevăr! Dar ce pace aduce sufletului, ce viață plină de 

putere! 

 

31 Decembrie 2 Corinteni 3:18 

Când stă înaintea Legii călcate a lui Dumnezeu, cel păcătos nu se 

poate curăța singur, dar, dacă el crede în Hristos, atunci este obiectul 

iubirii Sale infinite și este îmbrăcat în neprihănirea Sa nepătată. 

Domnul Isus S-a rugat pentru toți cei care cred în El, astfel: 

“Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul ... ca toți 

să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine, și Eu în Tine, ca și ei să fie una 

în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Eu le-am dat 

slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi 

suntem una”. Ioan 17:17-22. 

 

AMIN 
 

* * * 
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APUSUL SOARELUI ÎN ROMÂNIA 
 

IULIE 

01 V. a.s. CT 20:53; B 21:04; MS 21:18; AR 21:30 

02 S. a.s. CT 20:52; B 21:03; MS 21:18; AR 21:29 

08 V. a.s. CT 20:50; B 21:01; MS 21:16; AR 21:27 

09 S. a.s. CT 20:49; B 21:01; MS 21:15; AR 21:26 

15 V. a.s. CT 20:46; B 20:57; MS 21:11; AR 21:23 

16 S. a.s. CT 20:45; B 20:56; MS 21:10; AR 21:22 

22 V. a.s. CT 20:40; B 20:51; MS 21:05; AR 21:16 

23 S. a.s. CT 20:39; B 20:50; MS 21:03; AR 21:15 

29 V. a.s. CT 20:33; B 20:44; MS 20:56; AR 21:08 

30 S. a.s. CT 20:32; B 20:43; MS 20:55; AR 21:07 

AUGUST 

05 V. a.s. CT 20:24; B 20:35; MS 20:47; AR 20:59 

06 S. a.s. CT 20:23; B 20:34; MS 20:44; AR 20:57 

12 V. a.s. CT 20:14; B 20:25; MS 20:36; AR 20:48 

13 S. a.s. CT 20:13; B 20:23; MS 20:34; AR 20:46 

19 V. a.s. CT 20:03; B 20:14; MS 20:24; AR 20:36 

20 S. a.s. CT 20:02; B 20:12; MS 20:22; AR 20:35 

26 V. a.s. CT 19:52; B 20:02; MS 20:12; AR 20:24 

27 S. a.s. CT 19:50; B 20:00; MS 20:10; AR 20:22 

SEPTEMBRIE 

02 V. a.s. CT 19:39; B 19:50; MS 19:58; AR 20:11 

03 S. a.s. CT 19:37; B 19:48; MS 19:56; AR 20:09 

09 V. a.s. CT 19:27; B 19:37; MS 19:45; AR 19:57 

10 S. a.s. CT 19:24; B 19:35; MS 19:43; AR 19:55 

16 V. a.s. CT 19:14; B 19:24; MS 19:31; AR 19:44 

17 S. a.s. CT 19:11; B 19:22; MS 19:29; AR 19:41 

23 V. a.s. CT 19:01; B 19:11; MS 19:17; AR 19:30 

24 S. a.s. CT 18:58; B 19:09; MS 19:15; AR 19:28 

30 V. a.s. CT 18:48; B 18:58; MS 19:03; AR 19:16 
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OCTOMBRIE 

01 S. a.s. CT 18:46; B 18:56; MS 19:01; AR 19:14 

07 V. a.s. CT 18:35; B 18:45; MS 18:50; AR 19:03 

08 S. a.s. CT 18:33; B 18:43; MS 18:47; AR 19:01 

14 V. a.s. CT 18:23; B 18:33; MS 18:36; AR 18:50 

15 S. a.s. CT 18:21; B 18:31; MS 18:34; AR 18:48 

21 V. a.s. CT 18:11; B 18:21; MS 18:24; AR 18:37 

22 S. a.s. CT 18:09; B 18:19; MS 18:22; AR 18:35 

28 V. a.s. CT 18:00; B 18:10; MS 18:12; AR 18:26 

29 S. a.s. CT 17:59; B 18:08; MS 18:10; AR 18:24 

NOIEMBRIE 

04 V. a.s. CT 16:51; B 17:01; MS 17:02; AR 17:16 

05 S. a.s. CT 16:49; B 16:59; MS 17:00; AR 17:14 

11 V. a.s. CT 16:43; B 16:52; MS 16:53; AR 17:07 

12 S. a.s. CT 16:41; B 16:51; MS 16:51; AR 17:05 

18 V. a.s. CT 16:36; B 16:45; MS 16:45; AR 16:59 

19 S. a.s. CT 16:35; B 16:44; MS 16:45; AR 16:58 

25 V. a.s. CT 16:31; B 16:40; MS 16:39; AR 16:54 

26 S. a.s. CT 16:30; B 16:38; MS 16:39; AR 16:53 

DECEMBRIE 

02 V. a.s. CT 16:28; B 16:37; MS 16:36; AR 16:50 

03 S. a.s. CT 16:27; B 16:36; MS 16:35; AR 16:49 

09 V. a.s. CT 16:27; B 16:36; MS 16:34; AR 16:49 

10 S. a.s. CT 16:26; B 16:36; MS 16:34; AR 16:48 

16 V. a.s. CT 16:28; B 16:37; MS 16:35; AR 16:50 

17 S. a.s. CT 16:28; B 26:37; MS 16:35; AR 16:49 

23 V. a.s. CT 16:31; B 16:40; MS 16:38; AR 16:53 

24 S. a.s. CT 16:31; B 16:40; MS 16:38; AR 16:53 

30 V. a.s. CT 16:36; B 16:45; MS 16:43; AR 16:58 

31 S. a.s. CT 16:36; B 16:44; MS 16:45; AR 16:58 

 

*Abrevieri: CT = Constanţa, B= Bucureşti, MS=Mureş, AR= Arad.  

Pentru Rep. Moldova se va folosi ora Constanţei.  


