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introducere
Ca membri ai Mişcării de Reformă AZŞ suntem printre puţinii care 

sunt interesaţi serios de faptul că „avem un iad de evitat şi un cer de câşti-
gat” Marea luptă, pag. 636 engl.

„Nu sunt multe căi care să ducă în cer. Nu poate fiecare să-şi aleagă 
propria cale. Isus a spus: ‚Eu sunt calea: …nimeni nu vine la Tatăl decât 
prin Mine’ (Ioan 14:6). De când s-a ţinut prima predică despre evanghelie, 
de când s-a spus în Eden că sămânţa femeii va zdrobi capul şarpelui, Hris-
tos a fost înălţat ca fiind calea, adevărul şi viaţa… El este singura cale prin 
care avem acces la Dumnezeu.” – Idem., pag. 663 engl.

Deşi lumea nu-L primeşte pe Hristos „pentru că nu-L vede şi nu-L cu-
noaşte” (Ioan 14:17), noi Îl cunoaştem pentru că L-am poftit înăuntru atunci 
când a bătut la uşa inimii noastre (Apocalipsa 3:20). El S-a rugat Tatălui:

„Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine singurul Dumne-
zeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17:3).

În conformitate cu apostolul Ioan, acelaşi titlu de „Dumnezeu adevă-
rat” aparţine atât Fiului cât şi Tatălui.

„Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să cunoaştem 
pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus 
Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică” (1 Ioan 5:20).

Pentru a fi mântuiţi nu este de ajuns să ştim despre El; trebuie să-L cu-
noaştem, să-L vedem prin credinţă şi să-L urmăm „oriunde merge” (Apo-
calipsa 14:4).

El este Marele nostru Preot din sanctuarul ceresc, unde a intrat ca să „Se 
înfăţişeze pentru noi”. „De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe 
cei ce se apropie de Dumnezeu prin El…” (Evrei 7:25; 8:1, 2; 9:24).

Ca să putem să-L urmăm prin credinţă şi să înţelegem lucrarea pe care 
El o face în sanctuarul din cer în aceste zile de pe urmă, Sfânta Sfintelor 
din sanctuarul ceresc a fost deschisă înaintea ochilor înţelegerii noastre 
(Apocalipsa 11:19).

Pe parcursul întregului an 2011, prin harul lui Dumnezeu, vom studia 
planul de răscumpărare în legătură cu sanctuarul.

Începând cu acest prim trimestru, Planul de Mântuire şi Serviciul 
Sanctuarului, ne rugăm ca întreaga serie de lecţii să se dovedească o bine-
cuvântare. Fie ca aceste lecţii să ne aducă mai aproape de Domnul şi să ne 
ajute în pregătirea noastră pentru apropiata Sa venire!

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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Sabat, 1 ianuarie 2011

Darul Sabatului Întâi  
pentru renovarea sediului  

din Trieste

Italia, cu capitala Roma şi Statul 
Vatican cuibărit în zona ei geogra-
fică, este o ţară binecunoscută în 
întreaga lume pentru istoria, cultu-
ra, arta ei milenară şi pentru moş-
tenirea naturală. Cu o populaţie de 
aproximativ 60 milioane, aceasta 
este a 23-a ţară ca mărime din lume 
şi a 5-a din Europa (în 2009).

Mişcarea de Reformă a AZŞ a început în Italia prin 1939/40 când A. 
Brugger, care a evadat din Austria, a dus solia Reformei în Trieste şi A. Mu-
eller cu Lucia Luescher au luat legătura cu nişte adventişti din Milano.

Pe vremea când ţările est europene erau sub comunism, pentru mulţi 
dintre fraţii noştri care au evadat şi erau în căutarea libertăţii religioase, 
Trieste – cu grupul lui de credincioşi – a fost un oraş de refugiu care sim-
boliza începutul unei vieţi în libertate.

Acum, la mai bine de 70 de ani de străduinţă de a răspândi Vestea 
cea Bună în această ţară, datorită multor fraţi care au decis să emigreze 
în Italia în aceşti ultimi 18 ani – venind din Argentina, Brazilia, Ecuador, 
Kazahstan, Moldova, Peru, România şi Ucraina – a fost posibil să deschi-
dem mai multe locuri de întrunire în diferite oraşe pentru a fi o lumină a 
adevărului. Din septembrie 2009 avem o grupă organizată şi în Roma.

În Trieste am putut cumpăra un loc care este sediul Câmpului Itali-
an şi serveşte ca loc de întrunire pentru credincioşii localnici.  Renovarea 
acestei proprietăţi a fost posibilă datorită ajutorului financiar şi al muncii 
susţinute din partea credincioşilor din Trieste. Până acum, nu s-a terminat 
decât locul de întrunire. Noi nu putem realiza singuri renovarea sediului.

Aceasta este prima dată când noi, cei din Italia, apelăm la Dvs. prin 
intermediul Darului Sabatului Întâi. Fiind încredinţaţi că sunteţi darnici 
pentru a ajuta la dezvoltarea lucrării Domnului din această zonă, vă mulţu-
mim anticipat şi vă rugăm să înălţaţi rugăciuni pentru multele suflete din 
această ţară care trebuie să audă ultima solie de har.

Fraţii şi surorile voastre din Câmpul Italian
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   Lecţia 1     Sabat, 1 ianuarie 2011

dumnezeu
„Înainte ca să se fi născut munţii şi înainte ca să se fi făcut pământul 

şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!” (Psalmii 90:2).

„Dumnezeu a fost dintotdeauna. El este marele EU SUNT… El este ne-
mărginit şi omniprezent. Nici un cuvânt omenesc nu poate descrie măreţia 
şi grandoarea Sa.” – Slujirea Medicală, pag. 92 engl.

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol. 8, pag. 255-289 engl., cap. Dumne-
zeu în natură, cap. Un Dumnezeu personal, cap. Falsa şi adevărata cunoaştere a 
lui Dumnezeu şi teoriile speculative.

Duminică          26 decembrie

1. o deScoPerire Practică a Lui duMnezeu

a. Cât de aproape este Dumnezeu de noi?  
 Faptele Apostolilor 17:24-27; Ieremia 23:24.

b.	 După	exod,	cum	a	locuit	Dumnezeu	cu	oamenii	în	aşa	fel	 
	 încât	ei	puteau	să	vadă	slava	şi	caracterul	Său?	 
	 Exodul	25:8;	Psalmii	63:2.	Cum	se	numea	muntele	 
	 pe	care	stătea	sanctuarul	lui	Dumnezeu?	Psalmii	9:11;	76:2.

c.	 Ce	învaţă	serviciul	din	sanctuar	despre	Dumnezeu	 
	 şi	planul	de	răscumpărare?	Psalmii	77:13;	68:24.

„Serviciul solemn de jertfe şi închinare de la sanctuar şi declaraţiile pro-
feţilor erau o descoperire a lui Dumnezeu.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 592 engl.

„Marile adevăruri prezentate lămurit de simboluri în serviciul sanc-
tuarului erau aduse la vedere iar credinţa se prindea de obiectivul central 
al acelui sistem – Mielul lui Dumnezeu, care avea să îndepărteze păcatul 
lumii.” – Educaţia, pag. 47 engl.

d.	 Ce	mângâiere	a	primit	regele	David	când	a	privit	la	locul	 
	 sanctuarului	din	Ierusalim?	Psalmii	122:1;	134:3.
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Luni           27 decembrie

2. ScoPuL SanctuaruLui

a.	 Când	a	dat	lui	Israel	sanctuarul,	pe	cine	şi	ce	spera	Dumne- 
	 zeu	ca	ei	să	găsească?	Psalmii	27:4,5;	84:1-5,10.

„Dintr-un neam de sclavi, israeliţii au fost înălţaţi deasupra tuturor po-
poarelor ca să fie comoara deosebită a Regelui regilor. Dumnezeu i-a des-
părţit de lume, ca să le încredinţeze un lucru sfânt. El i-a făcut depozitarii 
legii Sale, şi a intenţionat ca, prin ei, să păstreze între oameni cunoştinţa 
despre Sine. În felul acesta lumina cerului trebuia să strălucească asupra 
unei lumi învăluite în întuneric, şi avea să se audă un glas care făcea apel la 
toate popoarele ca să se întoarcă de la idolatrie ca să slujească viului Dum-
nezeu.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 314 engl.

„Dumnezeu i-a poruncit lui Moise pentru Israel: ‚Să-Mi facă un sanc-
tuar; că să locuiesc în mijlocul lor’ (Exodul 25:8), şi El a locuit în sanctuar, 
în mijlocul poporului Său. În timpul întregii lor pribegii prin pustiu, sim-
bolul prezenţei Sale era cu ei.” – Hristos lumina lumii, pag. 23 engl.

b.	 Cu	ce	condiţie	putea	poporul	lui	Dumnezeu	să	locuiască,	 
	 prin	credinţă,	în	sanctuarul	Său?	Psalmii	15:1-5.	Ce	asigu- 
	 rare	aveau?	Psalmii	91:1-9.	Ce	asigurare	avem	ca	o	ancoră	 
	 trainică	pentru	suflet?	Evrei	6:19,20;	10:19,20.

„Lui Israel, în mijlocul căruia a dorit [Dumnezeu] să locuiască, El i-a 
descoperit idealul Său glorios al caracterului. Modelul le-a fost arătat pe 
munte atunci când s-a dat legea pe Sinai…

Însă ei nu puteau atinge acest ideal în puterea lor. Descoperirea de la Sinai nu 
putea decât să-i impresioneze faţă de nevoia şi neajutorarea lor. Tabernacolul, prin 
serviciul său de jertfe, trebuia să înveţe o altă lecţie – lecţia iertării de păcate, şi pu-
terii prin Mântuitorul pentru ascultare spre viaţă.” – Educaţia, pag. 35, 36 engl.

„Dumnezeu a intenţionat ca templul din Ierusalim să fie un martor 
constant pentru destinul nobil deschis oricărui suflet… Curţile templului 
de la Ierusalim, plin de tumultul comerţului nesfânt, reprezenta prea bine 
templul inimii, mânjit de prezenţa patimii senzuale şi a gândurilor nesfin-
te. Prin curăţirea templului de cumpărătorii şi vânzătorii lumii, Isus Şi-a 
făcut de cunoscut misiunea de a curăţa inima de mânjitura păcatului – de 
dorinţele pământeşti, pofte egoiste, obiceiuri rele, care murdăresc sufletul.” 
– Hristos lumina lumii, pag. 161 engl.
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Marţi           28 decembrie

3. oMniPrezenţa Lui duMnezeu

a.	 Prin	cine	locuieşte	Dumnezeu	cu	fiecare	dintre	servii	Săi?	 
	 Isaia	57:15;	66:1,2;	Ioan	14:16,17,23.	Care	este	condiţia	 
	 ca	El	să	locuiască	în	noi?

„Duhul Sfânt este reprezentantul lui Hristos, însă fără personalitatea 
umanităţii, şi independent de ea. Împiedicat de umanitate, Hristos nu pu-
tea să fie peste tot în mod personal. De aceea era în avantajul lor ca El să 
meargă la Tatăl şi să trimită pe Duhul să fie succesorul Său pe pământ. 
Atunci, nimeni nu mai putea avea nici un avantaj datorită localizării lui sau 
a contactului personal cu Isus. Prin Duhul, Mântuitorul avea să fie accesi-
bil pentru toţi. În acest sens, urma El să fie mai aproape de ei decât dacă nu 
s-ar fi înălţat la cer.” – Hristos lumina lumii, pag. 669 engl.

„Dacă Îl cunoaştem pe Dumnezeu, şi pe Isus Hristos pe care L-a trimis 
El, sufletul nostru va fi umplut de mulţumire de negrăit. O, cât de mult 
avem nevoie de prezenţa divină! Fiecare lucrător ar trebui să se roage la 
Dumnezeu pentru botezul cu Duhul Sfânt. Ar trebui să se strângă grupe 
ca împreună să ceară de la Dumnezeu ajutor special, înţelepciune cerească, 
pentru ca poporul lui Dumnezeu să ştie cum să facă planuri şi să îndepli-
nească lucrarea.” – Mărturii către predicatori, pag. 170 engl.

b.	 Cum	prezintă	apostolii	Pavel	şi	Ioan	condiţia	cu	care	putem	 
	 avea	prezenţa	lui	Dumnezeu	cu	noi?	1	Corinteni	3:16,17;	 
 1 Ioan 3:24.

„În inima omenească, curăţită de toată necurăţia morală, locuieşte 
Mântuitorul preţios, înnobilând, sfinţind întreaga fire, şi făcând din om un 
templu pentru Duhul Sfânt.” – Idem., pag. 387,388 engl.

„Acesta este testul; dovada dragostei noastre este acea credinţă care lucrează 
prin dragoste şi curăţă sufletul. ‚Cine nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele’ 
Ioan 14:24. ‚Cine are poruncile Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte; şi cine Mă 
iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui’ Ioan 14:21. Aici 
se află o făgăduinţă cu o condiţie: să nu deducem logic că motivul pentru care 
biserica înţelege atât de puţin despre prezenţa lui Dumnezeu este indiferenţa ei 
de a face lucrurile menţionate de El, şi că ea dă lumii o reprezentare greşită a 
caracterului lui Hristos?” – The Ellen G. White 1888 Materials, pag. 1037.
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Miercuri          29 decembrie

4. ManiFeStăriLe Lui duMnezeu

a.	 Întrucât	nici	o	fiinţă	umană	nu	L-a	văzut	pe	Dumnezeu	 
	 Tatăl,	ce	trebuie	să	înţelegem	despre	nevoia	noastră	 
	 de	a	avea	descoperirea	lui	Hristos?	Ioan	1:18.

„Ceea ce este rostirea pentru cuget, este Hristos pentru Tatăl nevăzut. El 
este manifestarea Tatălui şi este numit Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu 
L-a trimis pe Fiul Său în lume, divinitatea Sa s-a îmbrăcat cu umanitatea, ca 
omul să poarte chipul Dumnezeului cel nevăzut. El a făcut de cunoscut în 
cuvintele Sale, caracterul Său, puterea şi maiestatea Sa, natura şi atributele 
lui Dumnezeu. Divinitatea a strălucit prin umanitate într-o lumină caldă şi 
convingătoare. El a fost întruparea legii lui Dumnezeu, care este o transcriere 
a caracterului Său.” – Comentarii biblice, vol. 5, pag. 1131.

b.	 Ce	a	vrut	să	spună	Isus	când	a	zis	că	cel	cu	inima	curată	Îl	 
	 va	vedea	pe	Dumnezeu?	Matei	5:8.	Cum	ar	trebui	să	ne	 
	 afecteze	aceasta	viaţa	într-un	mod	practic?

„Cei curați cu inima Îl descoperă pe Creator în lucrările mâinilor Sale 
puternice, în lucrurile frumuseţii din univers. În cuvântul Său scris, ei ci-
tesc în rânduri clare descoperirea îndurării Sale, a bunătăţii şi harului Său. 
Adevărurile care sunt ascunse de cei înţelepţi sunt descoperite pruncilor. 
Frumuseţea şi valoarea adevărului care nu pot fi văzute de cei înţelepţi în 
felul lumii, se descoperă tot mai mult celor care au o dorinţă încrezătoare, 
ca de copil, să cunoască şi să împlinească voinţa lui Dumnezeu. Noi discer-
nem adevărul, devenind noi înşine părtaşi la natura divină.” – Cugetări de pe 
Muntele Fericirilor, pag. 26, 27 engl.

„Cei cu inima curată Îl vor vedea pe Dumnezeu. Prezenţa Sa poate fi 
descoperită; nu poate fi înţeleasă. Această cunoştinţă este prea minunată 
pentru noi. Există simţăminte care nu pot fi transmise. Cuvintele sunt sla-
be, iar gândurile sunt prea mărginite ca să cuprindă totul; pentru că dinco-
lo de gândurile noastre se află necuprinsul.

Dacă dorim să fim împreună lucrători cu Dumnezeu, trebuie să fim 
în comuniune directă cu El: trebuie să cerem îndrumarea Sa în tot ceea ce 
întreprindem.” – Manuscript Releases, vol. 6, pag. 381.
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Joi            30 decembrie

5. cuM eSte duMnezeu?

a.	 Cum	este	caracterul	lui	Dumnezeu?	Deuteronomul	32:4;	 
	 1	Petru	1:16.

b.	 Care	alte	calităţi	aparţin	caracterului	lui	Dumnezeu?	 
	 Exodul	34:6;	1	Ioan	4:8.

c.	 Pe	ce	principii	este	întemeiat	tronul	lui	Dumnezeu?	 
	 Psalmii	89:14.	Ce	se	află	în	jurul	tronului	lui	Dumnezeu?	 
	 Apocalipsa	4:3.	Explicaţi	cum	merg	împreună	dreptatea	 
	 şi	mila	în	planul	lui	Dumnezeu.	Psalmii	85:10.

„Nu trebuie susţinută doar dreptatea; pentru că aceasta ar eclipsa slava 
curcubeului făgăduinţei de deasupra tronului; oamenii n-ar putea vedea 
decât pedeapsa legii. Dacă nu ar fi dreptate, nu ar fi pedeapsă şi guvernarea 
lui Dumnezeu nu ar avea trăinicie. Prin amestecarea judecăţii cu mila de-
vine mântuirea completă. Îmbinarea celor două ne conduce, ca atunci când 
vedem pe Mântuitorul lumii şi legea lui Iehova, să exclamăm: ‚Măreţia Ta 
m-a făcut mare’ (2 Samuel 22:36).” – God’s Amazing Grace, pag. 70 engl.

d. Care	este	dovada	că	Dumnezeu	i-a	creat	nu	numai	pe	îngeri	ci	 
	 şi	pe	oameni	cu	voinţă	liberă?	Deuteronomul	30:19;	Iosua	24:15.

„Dumnezeu nu găseşte plăcere în ascultare forţată; şi El dă tuturor li-
bertatea de alegere, ca să-i aducă un serviciu voluntar.” – Patriarhi şi profeţi, 
pag. 34 engl.

Vineri           31 decembrie

ÎnTrEbărI	rECAPITuLATIvE	PErSonALE
1.	 unde	doreşte	Dumnezeu	să	locuiască	chiar	acum?
2. Ce	condiţie	cere	Dumnezeu	în	„templu”	înainte	ca	El	să	locuiască	acolo?
3.	 reflectăm	caracteristicile	lui	Dumnezeu	descoperite	în	sanctuar?
4.	 Cum	Îl	putem	vedea	pe	Dumnezeu?
5.	 Descrieţi	caracterul	lui	Dumnezeu.	Cum	puteţi	dovedi	din	biblie	 
	 că	oamenii	au	fost	creaţi	ca	agenţi	morali	liberi?
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   Lecţia 2      Sabat, 8 ianuarie 2011

originea răului
„Domnul a spus celor şaptezeci: ‘Am văzut pe Satana căzând ca un 

fulger din cer’. ” (Luca 10:18).

„Păcatul îşi are originea în cel care, imediat după Hristos, fusese  ono-
rat de Dumnezeu şi care a fost cel mai puternic şi slăvit între locuitorii 
cerului.” – Marea luptă, pag. 493 engl.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pag. 33-43 engl., cap. De ce a fost  
       îngăduit păcatul.
       Istoria mântuirii, pag. 13-19 engl., cap. Căderea lui  
       Lucifer.

Duminică               2 ianuarie

1. originea PăcatuLui

a.	 Cine	a	fost	autorul	păcatului?	Ioan	8:44;	1	Ioan	3:8.

„Păcatul îşi are originea în cel care, imediat după Hristos, fusese onorat de 
Dumnezeu şi care a fost cel mai puternic şi slăvit între locuitorii cerului. Luci-
fer ‚fiul dimineţii’ era primul dintre heruvimii acoperitori, sfânt şi nepătat. El 
stătea în prezenţa marelui Creator, şi raze nesfârşite de slavă care  învăluiau pe 
Dumnezeu străluceau asupra lui.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 35 engl.

b.	 Cum	descrie	biblia	caracterul	iniţial	al	lui	Lucifer	şi	gându- 
	 rile	păcătoase	care	au	apărut	în	mintea	lui?	Ezechiel	28:15,17.

c.	 În	ce	sens	s-a	înălţat	Lucifer	pe	sine?	Isaia	14:13,14.	 
	 Folosind	simbolul	prinţului	Tirului,	cum	descrie	Ezechiel	 
	 înălţarea	de	sine	a	lui	Lucifer?	Ezechiel	28:2.

„Lucifer a permis ca invidia lui faţă de Hristos să domine, şi aceasta a 
devenit mai puternică. Scopul acestui prinţ al îngerilor a ajuns să fie acela 
de a disputa supremaţia Fiului lui Dumnezeu, şi astfel să pună la îndoială 
înţelepciunea şi dragostea Creatorului.” – Idem., pag. 36 engl.
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Luni                3 ianuarie

2. război În cer

a.	 Cine	a	fost	de	partea	lui	Lucifer	împotriva	suveranităţii	 
	 lui	Dumnezeu?	Iuda	6;	2	Petru	2:4.

„Părăsindu-şi locul din prezenţa imediată a Tatălui, Lucifer a plecat să 
împrăştie spiritul de nemulţumire între îngeri. El a lucrat în taină depli-
nă, şi un timp şi-a ascuns adevăratul scop sub aparenţa reverenţei faţă de 
Dumnezeu. El a început să strecoare îndoieli cu privire la legile care guver-
nau fiinţele cereşti, sugerând că deşi este nevoie de legi pentru locuitorii lu-
milor, îngerii, fiind mai înălţaţi, nu aveau nevoie de astfel de constrângeri, 
întrucât propria lor înţelepciune le-ar fi suficientă ca să-i îndrume. Ei nu 
erau fiinţe care ar putea aduce dezonoare lui Dumnezeu; toate gândurile 
lor erau sfinte; era la fel de puţin probabil ca ei să greşească la fel cum era şi 
pentru Dumnezeu Însuşi.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 37 engl.

b.	 Descrieţi	rezultatul	răscoalei	lui	Lucifer	şi	avertismentul	 
	 pe	care	să-l	extragem	de	aici.	Apocalipsa	12:7-9.

„Toată oştirea cerească a fost convocată să vină înaintea Tatălui, pentru 
ca fiecare caz să fie hotărât. Cu neruşinare, Satan şi-a făcut de cunoscut 
nemulţumirea că Hristos era preferat înaintea lui. El s-a ridicat cu mândrie 
şi a cerut ca el să fie egal cu Dumnezeu şi să fie admis la sfat cu Tatăl şi să 
înţeleagă planurile Sale. Dumnezeu l-a informat pe Satan că El descoperă 
planurile Sale tainice numai Fiului Său şi a cerut întregii familii din cer, 
chiar şi lui Satan, să-I aducă supunere absolută şi incontestabilă; şi că el 
(Satan) se dovedise nevrednic de un loc în cer. Atunci, Satan a arătat jubi-
lând spre simpatizanţii lui care cuprindeau aproape o jumătate din toţi în-
gerii, şi a exclamat: ‚Aceştia sunt de partea mea! Îi vei da afară şi pe aceştia 
şi vei produce un gol atât de mare în cer?’ apoi a declarat că era gata să se 
împotrivească autorităţii lui Dumnezeu şi să îşi apere locul său din cer prin 
forţa tăriei, putere contra putere.” – Istoria mântuirii, pag. 18 engl.

„Răscoala şi apostazia se află chiar în aerul pe care îl respirăm. Vom fi 
afectaţi de ele dacă prin credinţă nu ne prindem sufletele deznădăjduite de 
Hristos.” – Selected Messages, vol. 2, pag. 394.
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Marţi                4 ianuarie

3. Legea Lui duMnezeu atacată

a. În	acel	război	al	argumentelor,	care	a	fost	pretenţia	falsă	 
	 a	lui	Lucifer	cu	privire	la	Dumnezeu	şi	legea	Sa?	Ioan	8:44	(u.p.)

„Lucifer căutase să falsifice cuvântul lui Dumnezeu şi interpretase în 
mod greşit planul Său de guvernare, pretinzând că Dumnezeu nu a fost 
drept atunci când a impus legi asupra îngerilor; şi prin faptul că a cerut 
supunere şi ascultare de la creaturile Sale, El a căutat doar înălţarea Sa.” – 
Patriarhi şi profeţi, pag. 42 engl.

„Înainte să fie dat afară din cer, Satan Îl cunoscuse pe Dumnezeu. El 
cunoştea caracterul Său; dar de atunci, efortul lui a fost să interpreteze gre-
şit acel caracter. La sugestia lui acea religie a fost făcută o serie de penitenţe 
şi umiliri, sau ceremonii fastuoase. Sunt multe forme de religie instituite de 
vrăjmaşul lui Dumnezeu, care sunt la fel de lipsite de Hristos ca jertfa lui Cain.” – 
The Signs of the Times, 3 martie 1898.

b.	 Ce	alte	păcate	au	fost	vădite	în	răscoala	de	la	început	al	lui	 
	 Lucifer?	Isaia	14:13.	Pe	lângă	înălţare	de	sine	şi	invidie,	ce	 
	 alt	păcat	a	comis	Lucifer	în	prima	fază	a	răscoalei	sale? 
	 Ioan	8:44	(p.p.)

„[Lucifer] şi-a prezentat cu multă dibăcie poziţia în această chestiune, folo-
sind denaturarea şi minciuna pentru a-şi atinge scopurile. Puterea lui de a înşela 
era foarte mare. Ascunzându-se sub mantia minciunii, el câştigase un avantaj. 
Toate faptele lui erau aşa de mult ascunse în mister, încât era greu să arăţi îngeri-
lor adevărata natură a lucrării lui.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 41 engl.

c.	 Explicaţi	de	ce	nu	trebuie	să	fim	înşelaţi	de	acuzaţiile	lui	 
	 Satan	împotriva	legii	şi	caracterului	lui	Dumnezeu.	 
	 Psalmii	119:7-12,18.

„Legea lui Dumnezeu este singurul standard autentic al desăvârşirii mo-
rale. Acea lege a fost exemplificată în mod practic în viaţa lui Hristos. El a spus 
despre Sine: ‚Am păzit poruncile Tatălui Meu’ (Ioan 15:10). Nimic mai puţin 
decât această ascultare nu va împlini cerinţele cuvântului lui Dumnezeu. ‚Cine 
zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus’ (Ioan 2:6). Nu pu-
tem să spunem că nu putem face aceasta întrucât avem asigurarea: ‚Harul Meu 
îţi este de ajuns’ (2 Corinteni 12:9).” – The Sanctified Life, pag. 80,81.
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Miercuri               5 ianuarie

4. aLungat din cer

a.	 Atunci	când	Satan	şi	îngerii	lui	au	fost	alungaţi	din	cer,	 
	 unde	au	fost	exilaţi?	Isaia	14:12;	Apocalipsa	12:9.	De	ce	 
	 a	fost	exilat	Satan	şi	nu	nimicit?

„Chiar şi atunci când s-a hotărât că el nu putea să mai rămână în cer, Înţe-
lepciunea Nemărginită nu l-a nimicit pe Satan. Întrucât Dumnezeu poate ac-
cepta doar slujire din dragoste, supunerea creaturilor Sale trebuie să se bazeze 
pe faptul că sunt convinse de dreptatea şi bunătatea Sa. Locuitorii cerului şi ai 
altor lumi, nefiind pregătiţi să înţeleagă natura sau urmările păcatului, nu pu-
teau vedea atunci dreptatea şi mila lui Dumnezeu în nimicirea lui Satan. Dacă 
i s-ar fi curmat existenţa imediat, ei i-ar fi slujit lui Dumnezeu din teamă şi nu 
din dragoste. Influenţa înşelătorului nu ar fi fost nimicită pe deplin, şi nici spi-
ritul rebeliunii nu ar fi fost eradicat în întregime. Trebuia să i se permită răului 
să ajungă la maturitate. Pentru  binele întregului univers de-a lungul veacurilor 
nesfârşite, Satan trebuia să dezvolte şi mai mult principiile sale, pentru ca acu-
zaţiile lui împotriva guvernării divine să poată fi văzute în adevărata lor lumină 
de toate fiinţele create, pentru ca dreptatea şi mila lui Dumnezeu şi caracterul 
de neschimbat al legii Sale să poată fi dovedit dincolo de orice îndoială.

Răscoala lui Satan trebuia să fie o lecţie pentru univers de-a lungul 
tuturor veacurilor viitoare, o mărturie continuă despre natura şi rezultatele 
grozave ale păcatului. Punerea în practică a conducerii lui, efectele acesteia 
atât asupra oamenilor cât şi a îngerilor, aveau să arate care sunt urmările 
îndepărtării autorităţii divine. Aceasta avea să ateste faptul că de existenţa 
guvernării lui Dumnezeu şi a legii Sale este legată bunăstarea tuturor fiin-
ţelor create de El.” – Marea luptă, pag. 498, 499 engl.

b.	 Ce	pretenţie	şi	ce	titlu	a	susţinut	în	mod	fals	Satan	încă	 
	 de	când	a	fost	aruncat	pe	pământ?	Luca	4:6;	Ioan	14:30.

„Atunci când Satan a spus lui Hristos ‚Împărăţia şi slava lumii mi-au 
fost date mie şi o dau oricui voiesc’, el a spus ceva ce era doar parţial adevă-
rat, şi a rostit asta cu scopul de înşela. Stăpânirea lui Satan a fost smulsă de 
la Adam, însă Adam era locţiitorul Creatorului. Domnia lui nu era inde-
pendentă. Pământul este al lui Dumnezeu, şi El a încredinţat toate lucrurile 
Fiului Său. Adam avea să domnească în supunere faţă de Hristos. Când 
Adam şi-a trădat suveranitatea în mâinile lui Satan, Hristos a rămas încă 
regele de drept.” – Hristos lumina lumii, pag. 129 engl.
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Joi                 6 ianuarie

5. inFLuenţa Lui Satan În aceaStă LuMe

a.	 Ce	nume	foloseşte	biblia	pentru	a	descrie	atmosfera	spiri- 
	 tuală	şi	socială	din	domeniul	lui	Satan?	Matei	16:18;	23:15;	 
	 2	Petru	2:4	(p.p.).

b.	 Care	este	ocupaţia	principală	a	lui	Satan	şi	a	îngerilor	săi	 
	 de	când	au	fost	aruncaţi	pe	pământ?	Apocalipsa	12:9.	Daţi	 
	 un	exemplu	care	să	arate	cum	operează	puterile	iadului.	 
	 Luca	11:24-26.

„De la căderea lui, Satan a lucrat prin înşelăciune.” – Cugetări de pe Mun-
tele Fericirilor, pag. 31 engl.

„Spiritul [lui Satan] domneşte acum în copiii neascultării. Asemenea lui, 
ei caută să dărâme restrângerile legii lui Dumnezeu şi făgăduiesc oamenilor 
libertatea prin călcarea preceptelor ei.” – Marea luptă, pag. 500 engl.

c.	 Care	va	fi	deznodământul	războiului	dintre	lumină	şi	 
	 întuneric?	Apocalipsa	17:14;	19:11-16.

„Războiul împotriva legii lui Dumnezeu, care a început în cer, se va 
continua până la sfârşitul timpului. Toţi oamenii vor fi încercaţi. Asculta-
rea sau neascultarea este chestiunea care va fi hotărâtă de întreaga lume. Şi 
va fi chemată să aleagă între legea lui Dumnezeu şi legile oamenilor…

Atunci va veni sfârşitul. Dumnezeu va reabilita legea Sa şi va elibera pe 
poporul Său. Satan şi toţi cei care s-au alăturat lui în răscoală vor fi nimi-
ciţi.” – Hristos lumina lumii, pag. 763 engl.

Vineri                7 ianuarie

Întrebări recaPituLative PerSonaLe

1.	 Cum	a	devenit	Lucifer	„purtătorul	de	lumină”,	Satan	„potrivnicul”?
2.	 Cum	a	semănat	el	nemulţumire	între	îngeri?
3.	 Cu	ce	păcate	şi-a	început	răscoala	împotriva	lui	Dumnezeu?
4.	 De	ce	ar	fi	fost	prea	devreme	să-l	nimicească	pe	Satan	atunci	când	 
	 a	trebuit	să	fie	dat	afară	din	cer?
5.	 Cum	şi-a	continuat	el	răscoala	după	ce	a	fost	limitat	la	acest	pământ?
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   Lecţia 3                Sabat, 15 ianuarie 2011

Facerea şi căderea omenirii
„De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, 

şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor 
oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit.” (Romani 5:12).

„Satan a fost foarte bucuros de succesul lui. El o ispitise acum pe feme-
ie să nu se încreadă în Dumnezeu, să pună la îndoială înţelepciunea Sa şi 
să caute să pătrundă în planurile Sale atotînţelepte. Şi prin ea, el a cauzat şi 
înfrângerea lui Adam.” – Istoria mântuirii, pag. 38 engl.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pag. 44-62 engl., cap. Creațiunea,  
      cap. Ispitirea şi căderea.

Duminică               9 ianuarie

1. Facerea oMuLui

a.	 Care	a	fost	scopul	lui	Dumnezeu	atunci	când	a	creat	familia	 
	 omenească?	Genesa	1:26-28;	Ioan	14:3.

„Dumnezeu l-a creat pe om pentru propria Sa slavă, ca după încercare 
şi probă familia omenească să devină una cu familia cerească. Scopul lui 
Dumnezeu a fost să repopuleze cerul cu familia omenească, dacă aveau să 
se arate ascultători de fiecare cuvânt al Său.” – Harul uimitor al lui Dumnezeu, 
pag. 344 engl.

b.	 Deşi	primii	noştri	părinţi	au	fost	creaţi	după	chipul	lui	 
	 Dumnezeu,	de	ce	a	trebuit	ca	ei	să	fie	încercaţi?	 
	 Genesa	1:27;	Isaia	43:7.

„Adam trebuia încercat ca să se vadă dacă avea să fie ascultător, ca în-
gerii credincioşi, sau neascultător. Dacă ar fi trecut testul, el i-ar fi învăţat 
pe copiii lui numai credincioşia. Mintea şi gândurile lui ar fi fost ca mintea 
şi gândurile lui Dumnezeu.” – Idem.
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Luni              10 ianuarie

2. iSPitirea Şi căderea

a.	 Ce	test	simplu	a	dat	Dumnezeu	lui	Adam	și	Evei	ca	să	vadă	 
	 pe	cine	aveau	să	creadă	–	pe	Dumnezeu	Creatorul	sau	pe	 
	 Satan	înşelătorul?	Genesa	2:16,17;	3:1-5.

„Asemenea îngerilor, locuitorii din Eden au fost puşi la încercare; sta-
rea lor fericită putea fi menţinută numai cu condiţia fidelităţii faţă de legea 
Creatorului. Ei puteau să asculte şi să trăiască, sau să nu asculte şi să pia-
ră. Dumnezeu le-a dat binecuvântări bogate; însă dacă ei nu aveau să ţină 
seama de voinţa Sa, El care nu i-a cruţat nici pe îngerii care au păcătuit, nu 
putea să-i cruţe nici pe ei; păcatul avea să le oprească accesul la darurile 
Sale şi să le aducă nenorocire şi distrugere.

Îngerii i-au avertizat să fie atenţi faţă de născocirile lui Satan, pentru 
că eforturile lui de a-i prinde în cursă aveau să fie neobosite. Cât timp erau 
ascultători de Dumnezeu, cel rău nu putea să le facă nici un rău; pentru că, 
dacă era nevoie, toţi îngerii din cer aveau să fie trimişi ca să-i ajute. Dacă ar 
respinge hotărât primele lui insinuări, ei ar fi la fel de în siguranţă ca solii 
cereşti. Însă dacă ar ceda o dată ispitei, natura lor ar ajunge atât de decăzută 
încât în ei înşişi nu ar avea puterea şi nici înclinaţia de a se împotrivi lui 
Satan.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 53 engl.

b. Ce	poruncă	a	legii	lui	Dumnezeu	a	călcat	Adam	şi	Eva	atunci	 
	 când	l-au	crezut	şi	ascultat	pe	Satan?	Exodul	20:3.	Cum	a	afec- 
	 tat	călcarea	lor	pentru	toţi	urmaşii	lor?	romani	3:23;	5:12,19.

„Cât de atent au ascultat îngerii cuvintele lui Satan, autorul păcatu-
lui, când şi-a aşezat propriile idei deasupra poruncilor lui Dumnezeu şi a 
căutat să facă fără efect legea lui Dumnezeu prin argumentarea lui înşelă-
toare! Cât de îngrijoraţi au aşteptat să vadă dacă perechea sfântă avea să 
fie amăgită de ispititor şi să se supună meşteşugurilor lor. Ei s-au întrebat: 
Va transfera perechea sfântă credinţa şi dragostea lor de la Tatăl şi Fiul la 
Satan?” – The Signs of the Times, 12 mai 1890.

„Adam a fost înzestrat cu o natură pură şi fără păcat, însă el a căzut 
pentru că a ascultat de sugestiile vrăjmaşului. Urmaşii lui au devenit decă-
zuţi; prin neascultarea unui singur om, mulţi au fost făcuţi păcătoşi.” – The 
Youth’s Instructor, 2 iunie 1898.
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Marţi              11 ianuarie

3. o ÎnveLitoare artiFiciaLă Fără vaLoare

a.	 De	îndată	ce	li	s-au	deschis	ochii,	ce	au	înţeles	Adam	şi	Eva?	 
	 Şi	ce	au	făcut?	Genesa	3:7.

„Dragostea şi pacea care fuseseră a lor a dispărut, şi în locul ei, au devenit 
conştienţi de păcat, au simţit o teamă pentru viitor, o goliciune a sufletului. 
Haina de lumină care îi învăluise, a dispărut acum, şi pentru a o înlocui ei au 
încercat să-şi croiască o învelitoare; deoarece goi nu puteau să dea ochii cu 
Dumnezeu şi cu îngerii cei sfinţi.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 57 engl.

b.	 Descrieţi	starea	spirituală	a	omenirii	de	la	cădere.	 
	 Eclesiastul	7:20;	romani	3:10-18.

„Prin păcat întregul organism omenesc este dereglat, mintea este per-
vertită, imaginaţia coruptă. Păcatul a degradat facultăţile sufletului. Ispite-
le din afară găsesc o coardă care să-i răspundă în inimă, iar picioarele se 
întorc pe nesimţite spre rău.” – Maranata, pag. 91 engl.

c.	 Totuşi,	cum	încearcă	încă	mulţi	să-şi	acopere	goliciunea	 
	 spirituală?	Proverbele	30:12;	Luca	18:9-12.

„Haina albă a inocenţei era purtată de primii noştri părinţi când au fost 
aşezaţi de Dumnezeu în sfântul Eden… Această haină de lumină simboliza 
veşmintele lor spirituale ale inocenţei cereşti. Dacă ar fi rămas credincioşi 
lui Dumnezeu ea ar fi continuat să-i învăluiască mereu. Însă atunci când 
au păcătuit, au tăiat legătura cu Dumnezeu, iar lumina care îi înconjurase 
s-a depărtat. Goi şi ruşinaţi, ei au încercat să înlocuiască veşmintele cereşti 
cosând laolaltă frunze de smochin pentru a se acoperi.

Călcătorii legii lui Dumnezeu au făcut acelaşi lucru din ziua neascultării 
lui Adam şi Evei. Ei au cusut laolaltă frunze de smochin pentru a acoperi go-
liciunea cauzată de păcat. Ei au purtat veşmintele născocite de ei, prin faptele 
proprii ei au încercat să-şi acopere păcatele şi să se facă acceptabili înaintea 
lui Dumnezeu.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 310, 311 engl.
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Miercuri             12 ianuarie

4. ÎndrePtăţirea de Sine

a.	 Ce	întrebare	i-a	adresat	Dumnezeu	lui	Adam	înainte	de	a	 
	 pronunţa	sentinţa	de	moarte	asupra	lui?	Genesa	3:9-11.

b.	 Cum	au	încercat	Adam	şi	Eva	să	se	îndreptăţească?	 
	 Genesa	3:12,13.

„Adam nu a putut nici să nege nici să scuze păcatul său; în loc de a da 
pe faţă căinţă, el a încercat să arunce vina asupra soţiei lui, şi astfel asupra 
lui Dumnezeu Însuşi: ‚Femeia pe care mi-ai dat-o să fie cu mine, mi-a dat 
să mănânc din pom şi eu am mâncat.’ El, care din dragoste pentru Eva, a 
ales în mod deliberat să piardă aprobarea lui Dumnezeu, căminul său din 
Paradis şi o viaţă eternă de bucurie, a putut acum, după căderea lui, să 
încerce să-i facă răspunzători pentru căderea lui pe tovarăşa lui şi chiar pe 
Creatorul Însuşi. Atât de grozavă este puterea păcatului.

Când a fost întrebată: ‚Ce ai făcut?’ ea a răspuns: ‚Şarpele m-a amăgit 
şi am mâncat din pom.’ ‚De ce ai creat şarpele? De ce l-ai lăsat să intre în 
Eden?’ – acestea erau întrebările care se subînţelegeau din scuza ei pentru 
păcat. Astfel, asemenea lui Adam, ea Îl făcea răspunzător pe Dumnezeu 
pentru căderea lor.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 57, 58 engl.

c.	 Care	este	tendinţa	păcătoşilor	când	le	sunt	deschişi	ochii	 
	 cu	privire	la	vina	lor?	romani	2:1-3.

„Spiritul îndreptăţirii de sine şi-a avut originea în tatăl minciunii; el a 
fost îngăduit de primii noştri părinţi imediat ce au cedat influenţei lui Satan, 
şi a fost manifestat de toţi fiii şi fiicele lui Adam. În loc de a-şi mărturisi 
în umilinţă păcatele, ei au încercat să se apere aruncând vina asupra altora, 
asupra împrejurărilor, sau chiar asupra lui Dumnezeu – făcând chiar din bi-
necuvântările lui o ocazie de murmurare împotriva Sa.” – Idem., pag. 58 engl.
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Joi               13 ianuarie

5. condaMnarea

a.	 Ce	condamnare	a	pronunţat	Dumnezeu	asupra	primilor	 
	 noştri	părinţi	şi	asupra	pământului?	Genesa	3:16-19.

„Atâta timp cât Adam a rămas credincios Cerului, întreaga natură era 
supusă lui. Însă când el s-a răsculat împotriva legii divine, creaturile in-
ferioare s-au răsculat împotriva stăpânirii lui. În felul acesta, Domnul, în 
marea Sa milă, a arătat oamenilor sfinţenia legii Sale, şi i-a condus, prin 
propria lor experienţă, să vadă pericolul îndepărtării ei, chiar şi în cel mai 
mic grad…

Avertismentul dat primilor noştri părinţi – ‚în ziua în care veţi mânca 
veţi muri negreşit’ (Genesa 2:17) – nu implica faptul că ei aveau să moară 
exact în ziua în care se înfruptau din fructul oprit, dar că în acea zi avea să 
fie pronunţată sentinţa irevocabilă. Nemurirea le-a fost făgăduită cu con-
diţia ascultării; prin păcătuire ei au pierdut viaţa veşnică. Chiar în acea zi 
ei au fost sortiţi morţii.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 59, 60 engl.

b.	 Ce	a	pierdut	omenirea	prin	cădere?	Genesa	3:22-24.

„Dacă după cădere i s-ar fi permis omului accesul liber la pomul vie-
ţii, el ar fi trăit veşnic şi în felul acesta s-ar fi perpetuat păcatul. Însă un 
heruvim cu o sabie de foc păzea ‚calea către pomul vieţii’ (Genesa 3:24), şi 
nimănui din familia lui Adam nu i s-a permis să treacă de acea barieră şi 
să se împărtăşească din fructul dătător de viaţă. De aceea nu există nici un 
păcătos nemuritor.” – Marea luptă, pag. 533, 534 engl.

Vineri              14 ianuarie

Întrebări recaPituLative PerSonaLe

1.	 Cu	ce	condiţie	avem	privilegiul	de	a	lua	locul	acelora	 
	 care	au	fost	alungaţi	din	cer?
2.	 Cum	au	fost	încercaţi	primii	noştri	părinţi?
3.	 Ce	au	încercat	oamenii	să	facă	timp	de	6000	de	ani?
4.	 De	ce	este	îndreptăţirea	de	sine	în	săvârşirea	răului	un	păcat	 
	 mai	mare	decât	necredinţa	şi	neascultarea?
5.	 Care	au	fost	rezultatele	imediate	ale	păcătuirii	lui	Adam?



iubirea de Sine, autoÎnŞeLarea  
Şi ÎndrePtățirea de Sine

„Cei pe care Hristos îi avertizează au unele calități excelente, însă aces-
tea sunt neutralizate de toți cei care au o iubire de sine bolnăvicioasă, care 
se autoînşeală şi găsesc justificări pentru că nu i-au ajutat pe frații lor în 
serviciul Domnului prin cuvinte şi fapte de încurajare. În untdelemn se 
află o muscă moartă. Ei sunt cântăriți de către Unul care nu greşeşte ni-
ciodată. El arată rezultatele acțiunilor care demonstrază că dragostea lui 
Hristos nu este un principiu trainic în suflet. Dumnezeu vă cheamă pe voi 
toți să învățați de la Hristos blândețea Sa. Renunțați la capacitatea voas-
tră de a vedea greşelile altora. Întoarceți-vă atenția către defectele voastre. 
Îndreptățirea voastră de sine Îi provoacă oroare Domnului Isus Hristos 
[Apocalipsa 3:15-18]. Aceste cuvinte se aplică bisericilor şi multora dintre 
cei care se află în poziţii de încredere în lucrarea lui Dumnezeu.

Sunt mulţi pretinşi creştini care nu-L urmează cu adevărat pe Isus. Ei 
nu poartă crucea prin jertfire de sine şi abnegaţie. Deşi mărturisesc intens 
că sunt creştini serioşi, ei ţes în ţesătura caracterului lor atât de multe fire 
ale propriilor lor imperfecţiuni, încât modelul acela frumos este stricat. 
Hristos spune despre ei: ‚Vă lăudaţi că sunteţi bogaţi şi că deţineţi multe 
bogăţii spirituale. În realitate nu sunteţi nici reci, nici în clocot, ci sunteţi 
plini de vanitate deşartă. Dacă nu vă convertiţi, nu puteţi fi mântuiţi; pen-
tru că aţi păta cerul cu înţelepciunea voastră nesfinţită. Nu pot să aprob 
spiritul vostru şi lucrarea voastră. Voi nu acţionaţi în acord cu Exemplul 
divin. Voi urmaţi mai degrabă exemplul propriei voastre născociri. Pentru 
că sunteţi căldicei, trebuie să vă vărs din gura Mea.’…

Cei care se află în această stare sunt neştiutori în mod voit. Ei nu dis-
cern adevăratul caracter al păcatului. Prin greşeala lor, ei continuu repre-
zintă greşit caracterul lui Hristos şi-L expun unei ruşini pe faţă. Mărtu-
risind că au o cunoştinţă despre adevăr, ei acţionează în spirit ca cei de 
curând convertiţi. Ei nu par să înţeleagă adevărul care trebuie exprimat 
în cuvânt şi faptă ca să arate o diferenţă hotărâtă între cel care-I slujeşte 
lui Dumnezeu şi cel care nu-I serveşte. Aceştia sunt pretendenţi falşi ai 
binecuvântărilor şi privilegiilor creştine, când, în calitate de reprezentanţi 
ai lui Hristos, ei nu sunt bogaţi în harul spiritual sau în fapte bune. Ei sunt 
nenorociţi, săraci, orbi şi goi. Ce poziţie! Ei stau în propria lor lumină. În 
ciuda neştiinţei lor voite, ei nu sunt lăsaţi de Domnul fără avertizare şi sfat 
suplimentar.” – Comentarii biblice, vol. 7, pag. 962, 963 engl.
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   Lecţia 4                Sabat, 22 ianuarie 2011

Planul de răscumpărare
„Căci Fiul omului a venit … să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru 

mulţi.” (Marcu 10:45).

„De îndată ce a existat păcatul a existat şi un Mântuitor… De îndată 
ce Adam a păcătuit, Fiul lui Dumnezeu S-a prezentat drept garant pentru 
omenirea căzută.” – Credinţa prin care trăiesc, pag. 75 engl.

Recomandare pentru studiu: Experienţe şi viziuni, pag. 149-153 engl., cap. Planul  
       de mântuire.
       Patriarhi şi profeţi, pag. 63-70 engl., cap. Planul de  
       mântuire.

Duminică             16 ianuarie
1. Hotărârea Lui duMnezeu În Favoarea noaStră

a.	 De	când	a	avut	omenirea	căzută	un	Mântuitor?	 
	 Apocalipsa	13:8.	Cum	poate	Dumnezeu	să	considere	că	 
	 Hristos	a	murit	deja	pentru	ei	încă	de	la	întemeierea	lumii?	 
	 romani	4:17	(u.p.)

„Planul de mântuire fusese făcut înainte de întemeierea pământului.” – 
Patriarhi şi profeţi, pag. 63 engl.
b.	 De	ce	nu	putea	nimeni	cu	excepţia	Fiului	lui	Dumnezeu	 
	 să	răscumpere	omenirea	căzută?	Isaia	43:11;	Ioan	14:6;	 
 Faptele Apostolilor 4:12.

„Numai unul egal cu Dumnezeu putea să facă ispăşire pentru călcarea 
legii. Nimeni în afară de Hristos nu putea să răscumpere pe omul căzut din 
blestemul legii şi să-l aducă înapoi în armonie cu Cerul.” – Idem.
c.	 De	ce	a	trebuit	ca	Hristos	să	moară	pentru	noi?	Evrei	9:22;	 
	 Efeseni	1:7.

„Pentru mulţi a fost un mister de ce se cereau atât de multe jertfe în vechea 
dispensaţiune, şi de ce erau aduse la altar atât de multe victime sângerânde… 
În fiecare  victimă sângerândă era reprezentat ‚Mielul lui Dumnezeu care ridi-
că păcatul lumii’ (Ioan 1:29).” – Înalta noastră chemare, pag. 47 engl.
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Luni              17 ianuarie

2. PLanuL de Mântuire Făcut cunoScut

a.	 Ce	au	înţeles	primii	noştri	părinţi	când	au	auzit	sentinţa	 
	 pronunţată	asupra	lui	Satan?	Genesa	3:15.

„Dumnezeu declară: ‚Vrăjmăşie voi pune’ (Genesa 3:15). Această vrăj-
măşie nu este nutrită în mod natural. Când omul a călcat legea divină, 
natura lui a devenit rea, iar el era în armonie, nu în vrajbă cu Satan. În 
mod natural, între omul păcătos şi autorul păcatului nu exista vrăjmăşie. 
Apostatul nu se odihneşte deloc, decât când obţine simpatie şi sprijin îm-
pingându-i pe alţii să-i urmeze exemplul. Din acest motiv îngerii căzuţi şi 
oamenii răi se unesc în tovărăşie nesăbuită.

[Genesa 3:15 citat]. Această sentinţă, rostită în auzul primilor noştri 
părinţi, a fost o făgăduinţă pentru ei. În timp ce prezicea războiul între om 
şi Satan, ea declara că puterea marelui vrăjmaş avea să fie frântă în cele din 
urmă.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 65, 66.

b.	 Pe	ce	se	întemeia	planul	de	mântuire?	Ioan	3:16.

„Sosise vremea să se facă o schimbare, altfel chipul lui Dumnezeu avea 
să fie şters în întregime din inimile fiinţelor create de El. Tot cerul privea la 
mişcările lui Dumnezeu cu un interes intens. Îşi va da pe faţă încă o dată 
mânia? Va nimici lumea prin foc? Îngerii credeau că venise timpul pentru 
aplicarea dreptăţii, când, iată, înaintea privirii lor uimite este descoperit 
planul de mântuire. Minunaţi-vă, o, ceruri, şi fii plin de uimire, pământule! 
Dumnezeu a trimis pe singurul Său Fiu născut în lume ca să mântuiască 
lumea! Har uimitor! ‚Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dum-
nezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de 
ispăşire pentru păcatele noastre’ (1 Ioan 4:10).

Dumnezeu nu a trimis pe Fiul Său în lume ca să condamne lumea, ci 
ca lumea să poată fi mântuită prin El. Dreptatea atroce ar fi condamnat re-
pede pe om. Însă în dragoste şi milă Dumnezeu i-a dat încă o ocazie.” – The 
Ellen G. White 1888 Materials, pag. 569, 570.

c.	 Pentru	câţi	este	disponibil	planul	de	mântuire?	1	Ioan	2:2;	 
	 Apocalipsa	22:17;	2	Petru	3:9.
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Marţi              18 ianuarie

3. PreŞtiinţa Lui duMnezeu

a.	 Cum	redă	psalmistul	realitatea	despre	preştiinţa	lui	Dum- 
	 nezeu	despre	fiecare	fiinţă	omenească?	Psalmii	139:1-4.

b.	 Ce	vrea	să	spună	apostolul	Pavel	când	zice:	„Domnul	 
	 cunoaşte	pe	cei	ce	sunt	ai	Lui”	(2	Timotei	2:19)?	 
	 Daţi	exemple:	Ieremia	1:5;	Galateni	1:15.

c.	 Cum	a	descoperit	Dumnezeu	preştiinţa	Sa	în	legătură	cu	 
	 Esau	şi	Iacov?	Genesa	25:23.

„Dumnezeu cunoaşte sfârşitul de la început. El ştia, înainte de naşterea 
lui Iacov şi a lui Esau, ce caractere aveau să dezvolte amândoi. El ştia că 
Esau nu avea să aibă inima să-L asculte. El a răspuns la rugăciunea îngri-
jorată a Rebecăi şi a informat-o că urma să aibă doi copii, cel mai mare 
urmând să slujească celui mai mic. El a prezentat istoria viitoare a ambilor 
fii înaintea ei, cum că ei aveau să fie două naţiuni, una mai mare decât cea-
laltă şi că cel mai mare avea să slujească celui mai mic. Primul născut avea 
dreptul la avantaje deosebite şi privilegii speciale, care nu aparţineau nici 
unui alt membru al familiei.” – Istoria mântuirii, pag. 87 engl.

d. În	ce	sens	este	fiecare	predestinat	spre	mântuire?	Efeseni	1:3-6,	 
	 11,12.	Atunci	de	ce	va	fi	cineva	pierdut?	Ioan	3:18,36;	6:37.

„Dumnezeu doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi; pentru că s-au 
luat măsuri ample când singurul Său Fiu născut a fost dat ca să plătească 
răscumpărarea omului. Cei care pier vor pieri pentru că au refuzat să fie 
adoptaţi în calitate de copii ai lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Mândria 
omului îl reţine să nu primească măsurile luate pentru mântuirea lui. Însă 
meritul omenesc nu va admite nici un suflet în prezenţa lui Dumnezeu. 
Ceea ce face ca un om să poată fi acceptat înaintea lui Dumnezeu este harul 
lui Hristos atribuit prin credinţa în El. Nu ne putem încrede în fapte sau 
în sentimente fericite ca fiind dovezi că oamenii sunt aleşi de Dumnezeu; 
pentru că cei aleşi sunt aleşi prin Hristos…

Când păcătosul pocăit vine la Hristos, conştient de vina şi nevrednicia lui, 
dându-şi seama că merită pedeapsa, însă bazându-se pe mila şi dragostea lui 
Dumnezeu, el nu va fi trimis înapoi.” – Înalta noastră chemare, pag. 78 engl.



Lecții biblice pentru Școala de Sabat, ianuarie - martie 201124

Miercuri             19 ianuarie

4. reSPonSabiLitate vaLidă

a. unde	sunt	scrise	numele	noastre	când	ne	întoarcem	de	la	 
	 împărăţia	lui	Satan	la	împărăţia	lui	Dumnezeu?	Luca	10:20.	 
	 unde	sunt	înregistrate	acţiunile	noastre?	Filipeni	4:3.

„Toţi cei care aleg împărăţia dragostei, neprihănirii şi păcii lui Hristos, 
punând toate interesele ei mai presus de orice, sunt legaţi de lumea de sus, 
şi toate binecuvântările necesare pentru această viaţă sunt ale lor. În cartea 
providenţei lui Dumnezeu, în cartea vieţii, fiecăruia dintre noi ne este dată 
o pagină. Acea pagină conţine fiecare amănunt al istoriei noastre; chiar şi 
perii capului ne sunt număraţi. Copiii lui Dumnezeu nu lipsesc niciodată 
din mintea Lui.” – Hristos lumina lumii, pag. 313 engl.

b.	 Explicaţi	de	ce	doctrina	„o	dată	mântuit,	totdeauna	mântu- 
	 it”	este	în	conflict	cu	biblia.	1	Corinteni	9:27;	Evrei	6:4-6;	 
	 Apocalipsa	3:5.

„Când devenim copiii lui Dumnezeu, numele noastre sunt scrise în 
cartea vieţii Mielului şi ele rămân acolo până la timpul judecăţii de cerce-
tare. Atunci numele fiecărei persoane va fi strigat şi raportul ei va fi cercetat 
de Cel care declară: ‚Ştiu faptele tale.’ Dacă în acea zi va apărea că nu ne-am 
pocăit pe deplin de toate faptele noastre rele, numele noastre vor fi şterse 
din cartea vieţii iar păcatele noastre vor sta împotriva noastră.” – The Signs 
of the Times, 6 august 1885.

c.	 Ce	se	cere	din	partea	acelora	care	au	fost	chemaţi	şi	aleşi?	 
	 Matei	24:13;	2	Petru	1:1-11.

„Fiecare suflet trebuie să se lupte cu ‚toată silinţa’ să adauge constant 
la realizările lui spirituale, întărind orice har şi crescând în eficienţă ca să 
poată creşte în utilitate şi sfinţenie, ca un pom roditor în grădina lui Dum-
nezeu. El nu trebuie să fie nici neroditor, nici nefolositor în cunoştinţa 
Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. Adevărata religie duce la 
cultivarea darurilor care îl fac pe om mai preţios în ochii lui Dumnezeu 
decât aurul din Ofir.” – Comentarii biblice, vol. 7, pag. 943 engl.
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Joi               20 ianuarie

5. PLanuriLe veŞnice aLe Lui duMnezeu

a.	 Cum	este	numit	planul	de	răscumpărare	în	biblie?	 
	 romani	16:25,26;	Coloseni	1:26,27.

„Dumnezeu cunoştea evenimentele viitoare, chiar înainte de întemeie-
rea lumii. El nu a făcut ca planurile Lui să se potrivească cu împrejurările, 
ci a lăsat ca lucrurile să se dezvolte şi să lucreze de la sine. El nu a lucrat 
ca să provoace o anumită stare de lucruri, însă ştia că o astfel de stare avea 
să existe. Planul care urma să fie adus la îndeplinire o dată cu apostazierea 
oricăreia dintre inteligenţele cereşti – aceasta este taina, misterul care a fost 
ascuns timp de veacuri.” – Comentarii biblice, vol. 6, pag. 1082.

b. De	unde	ştim	că	uşa	încercării	nu	va	rămâne	deschisă	pe	veci,	 
	 şi	că	nu	va	mai	fi	o	a	doua	şansă	pentru	păcătoşii	care	nu	s-au	 
	 căit?	Apocalipsa	10:6,7	(compară	cu	Luca	13:23-25;	17:28-30).

„Dispensaţiunea evangheliei este ultima perioadă de probă care va fi 
acordată vreodată oamenilor. Cei care trăiesc în timpul acestei dispensaţi-
uni de încercare şi probă şi care nu sunt conduşi să se căiască şi să asculte 
vor pieri cu cei necredincioşi. Nu există o a doua probă.” – Idem., vol. 7, pag. 
971,972 engl.

Vineri              21 ianuarie

Întrebări recaPituLative PerSonaLe

a.	 Întrucât	răscumpărarea	este	prin	sângele	lui	Isus	Hristos	 
	 (Efeseni	1:7;	Coloseni	1:14),	cum	au	fost	mântuiţi	servii	credincioşi	 
	 ai	lui	Dumnezeu	înainte	de	crucea	de	la	Calvar?
b.	 Care	a	fost	prima	solie	a	evangheliei	predicată	lui	Adam	şi	Evei?
c.	 Daţi	exemple	care	să	arate	preştiinţa	lui	Dumnezeu.
d.	 Ce	ştiţi	despre	cartea	vieţii?
e.	 Ce	este	„taina	ţinută	ascunsă	de	veacuri”	(Coloseni	1:26)?
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        Lecţia 5                Sabat, 29 ianuarie 2011

ispăşirea în simboluri
„Fără vărsare de sânge nu este iertare.” (Evrei 9:22).

„Când păcatul [lui Adam] a adus moartea şi nenorocirea, jertfa vieţii lui 
Isus Hristos şi nemurirea au fost aduse la lumină.” – Istoria mântuirii, pag. 48.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pag. 71-74 engl., cap. Cain şi Abel  
      puşi la încercare.

Duminică             23 ianuarie

1. arderiLe de tot

a.	 Ce	serviciu	a	instituit	Dumnezeu	pentru	a	păstra	înaintea	 
	 omenirii	moartea	lui	Hristos?	Genesa	4:4.	Ce	simboliza	el?

„Arderile de tot erau rânduite de Dumnezeu pentru a fi pentru om o 
continuă amintire şi o recunoaştere plină de pocăinţă a păcatului său şi o 
mărturisire a credinţei lui în Răscumpărătorul făgăduit.” – Patriarhi şi pro-
feţi, pag. 68 engl.

b.	 Cum	a	putut	Satan	să	pervertească,	în	mintea	lui	Cain,	 
	 înţelegerea	planului	de	mântuire?	Genesa	4:3-7.

„Cain a venit înaintea lui Dumnezeu cu murmure şi necredinţă în inima 
lui cu privire la jertfa promisă şi necesitatea unui dar de jertfă. Darul lui nu 
exprima nici o pocăinţă pentru păcat. El a simţit, aşa cum mulţi simt astăzi, 
că dacă ar urma cu exactitate planul marcat de Dumnezeu, de a se încrede în 
totul pentru mântuirea lui în ispăşirea Mântuitorului făgăduit, aceasta ar fi 
un semn de recunoaştere a slăbiciunii. El a ales calea încrederii în sine. El a 
venit în propriile merite. El nu a adus mielul, şi nu a amestecat sângele lui cu 
darul lui, ci a prezentat roadele lui, produsele muncii lui. El a prezentat jertfa 
lui ca o favoare făcută lui Dumnezeu, prin care aştepta să-şi asigure aproba-
rea divină. Cain a ascultat când a construit un altar, a ascultat când a adus o 
jertfă; dar el a ascultat doar parţial. Partea esenţială, recunoaşterea nevoii de 
un Răscumpărător, a fost lăsată deoparte.” – Idem., pag. 72 engl.
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Luni              24 ianuarie

2. o diFerenţă FundaMentaLă

a. Care	a	fost	deosebirea	dintre	Cain	şi	Abel	în	ce	priveşte	ispăşi- 
	 rea?	Evrei	11:4.	Explicaţi	neînţelegerea	dintre	cei	doi	fraţi.

„Abel a înţeles marile principii ale răscumpărării. El s-a văzut pe sine 
ca un păcătos, şi a văzut păcatul şi pedeapsa lui, moartea, stând între su-
fletul său şi comuniunea cu Tatăl. El a adus victima ucisă, viaţa sacrificată, 
recunoscând în felul acesta pretenţiile legii care fusese călcată. Prin sângele 
vărsat el a privit la jertfa viitoare, la Hristos murind pe crucea Calvarului; 
şi, încrezându-se în ispăşirea care urma să se facă acolo, el a primit mărtu-
ria că era drept şi că jertfa lui era primită.

Cain a avut aceeaşi ocazie de a învăţa şi de a primi aceste adevăruri ca 
Abel. El nu era victima unui plan arbitrar. Nu a fost ales un frate care să 
fie acceptat de Dumnezeu iar celălalt să fie respins. Abel a ales credinţa şi 
ascultarea; Cain, necredinţa şi răzvrătirea. În aceasta consta întreaga pro-
blemă.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 72 engl.

b.	 Care	a	fost	urmarea	necredinţei	lui	Cain?	Genesa	4:8-12.

„În loc de a-şi recunoaşte păcatul, Cain a continuat să se plângă de ne-
dreptatea lui Dumnezeu şi să cultive invidie şi ură faţă de Abel. El l-a ocărât 
mânios pe fratele lui şi a încercat să-l atragă într-o dispută cu privire la felul 
de a proceda al lui Dumnezeu cu ei. În umilinţă, totuşi fără teamă şi ferm, 
Abel a apărat dreptatea şi bunătatea lui Dumnezeu. El a scos în evidenţă 
greşeala lui Cain şi a încercat să-l convingă de răul din el. El i-a atras atenţia 
către mila lui Dumnezeu atunci când a cruţat viaţa părinţilor lor când putea 
să-i pedepsească printr-o moarte instantanee şi a arătat că Dumnezeu îi iu-
bea, altfel El nu Şi-ar fi dat Fiul, nevinovat şi sfânt, să sufere pedeapsa atrasă 
asupra lor de ei înşişi. Toate acestea au făcut ca mânia lui Cain să fie şi mai 
aprinsă. Judecata şi conştiinţa îi spuneau că Abel avea dreptate; însă el era 
furios că unul care fusese obişnuit să asculte de sfatul lui îşi permitea acum 
să nu fie de acord cu el, şi că nu putea câştiga simpatie în răzvrătirea lui. În 
furia patimii lui, el îl omorî pe fratele lui.” – Idem., pag. 74 engl.
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Marţi              25 ianuarie

3. două cLaSe de ÎncHinători

a.	 Descrieţi	cele	două	clase	de	închinători	care	au	existat	de	la	 
	 începutul	lumii.	redaţi	o	descriere	mai	detaliată	a	clasei	 
	 reprezentate	de	Cain.	Ezechiel	33:31;	Luca	18:9-14.

„Cain şi Abel reprezintă două clase care vor exista în lume până la în-
cheierea timpului. O clasă se va folosi de sacrificiul stabilit pentru păcat; 
cealaltă va îndrăzni să depindă de propriile merite; jertfa lor este lipsită de 
virtutea mijlocirii divine, şi în felul acesta nu-l poate face pe om să aibă 
trecere înaintea lui Dumnezeu. Numai prin meritele lui Isus pot fi iertate 
păcatele noastre. Cei care nu simt nevoia de sângele lui Hristos, care cred 
că fără harul divin pot să-şi asigure aprobarea lui Dumnezeu prin propriile 
lor fapte, fac aceeaşi greşeală ca şi Cain. Dacă ei nu primesc sângele cură-
ţitor, zac sub condamnare. Nu a fost luată nici o altă măsură prin care ei să 
poată fi eliberaţi de sclavia păcatului.

Clasa de închinători care urmează exemplul lui Cain include de depar-
te o parte mai mare a lumii; pentru că aproape toate religiile false se bazea-
ză pe acelaşi principiu – cum că omul poate depinde de propriile eforturi 
pentru a fi salvat.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 72,73 engl.

b.	 Cum	arată	istoria	diferenţa	dintre	cele	două	clase	în	lumina	 
	 celor	două	principii	în	contradictoriu	–	dragostea	şi	tole- 
	 ranţa	vizavi	de	ură	şi	persecuţie?	1	Ioan	3:11,12,15,16.	De	 
	 ce	avertizare	ar	trebui	să	ascultăm?

„Isus este răbdător cu răutatea copiilor oamenilor şi îi este milă de ei în 
calea lor rea. Dacă ar simţi aşa cum simt unii dintre cei care pretind că sunt 
urmaşii Săi, ar fi plin de dezgust şi ură când ar privi la cei care abuzează de 
îndurarea Sa, dispreţuind harul Său, refuzând să asculte de poruncile Sale 
şi nesocotind autoritatea Sa. El i-a cumpărat suflet şi trup, deşi ei se supun 
lui Satan, cel mai aprig duşman al Său, El totuşi îi iubeşte.

Nimeni nu poate să-l urască pe fratele său, nici chiar pe vrăjmaşul său, 
fără să se aşeze sub condamnare. Vom primi din mâna Creatorului şi Jude-
cătorului nostru o răsplată în armonie cu natura conduitei noastre faţă de 
El şi de făpturile Sale.” – The Youth’s Instructor, 13 ianuarie 1898.



Lecții biblice pentru Școala de Sabat, ianuarie - martie 2011 29

D
a

ru
l 

Sa
b

at
u

lu
i Î

n
tâ

i p
en

tr
u

 f
o

n
D

u
l 

m
o

n
D

ia
l 

D
e 

a
ju

to
r

a
re

 În
 c

a
z 

D
e 

D
ez

a
St

re

Miercuri             26 ianuarie

4. ÎncHinarea Pe vreMea PatriarHiLor

a.	 Ce	sistem	de	închinare	era	urmat	în	mijlocul	poporului	lui	 
	 Dumnezeu	în	zilele	patriarhilor?	Daţi	un	exemplu.	Genesa	8:20.

„Prin actul sacrificiului, păcătosul îşi recunoştea vina şi dădea pe faţă 
credinţă, privind înainte la marea şi desăvârşita jertfă a Fiului lui Dumne-
zeu, care era simbolizată prin jertfirea animalelor. Fără ispăşirea Fiului lui 
Dumnezeu, nu se putea trimite nici o binecuvântare sau mântuire de la 
Dumnezeu la om.” – Istoria mântuirii, pag. 51 engl.

b.	 Ce	este	scris	despre	consacrarea	lui	Avraam	lui	Dumnezeu	 
	 şi	a	influenţei	lui	între	vecinii	lui?	Genesa	12:7,8.	Ce	putem	 
	 învăţa	din	grija	pe	care	o	simţea	pentru	locuitorii	nepocăiţi	 
	 ai	Sodomei?	Genesa	18:23-32.

„Avraam ‚prietenul lui Dumnezeu’ ne-a lăsat un exemplu vrednic. El a 
avut o viaţă de rugăciune. Oriunde îşi aşeza cortul, ridica în apropierea lui 
un altar, chemându-i pe toţi din tabăra lui la jertfa de dimineaţă şi de seară. 
Când cortul lui se muta, altarul rămânea. În anii următori, între canaaniţii 
nomazi au fost unii are au fost învăţaţi de Avraam; şi ori de câte ori unul 
dintre aceştia ajungea la acel altar, ştia cine fusese acolo înaintea lui; când 
îşi aşeza cortul,  repara altarul şi se închina acolo viului Dumnezeu.” – Pa-
triarhi şi profeţi, pag. 128 engl.

El însuşi un păcătos, s-a rugat în favoarea păcătosului. Toţi cei care se 
apropie de Dumnezeu trebuie să aibă un astfel de spirit. Totuşi Avraam a 
dat pe faţă încrederea unui copil care se roagă unui tată iubitor. El s-a apro-
piat de Solul ceresc, şi şi-a prezentat cu ardoare cererea…

Rugăciunea lui Avraam a fost inspirată de dragostea pentru sufletele 
pieritoare. În timp ce ura păcatele acelei cetăţi decăzute, el dorea ca păcă-
toşii să fie salvaţi. Interesul lui profund faţă de Sodoma arată grija pe care 
ar trebui să o simţim pentru cel nepocăit. Ar trebui să nutrim ură faţă de 
păcat, însă milă şi dragoste faţă de păcătos. Toţi cei din jurul nostru sunt 
suflete care merg la o pieire la fel de deznădăjduită, la fel de groaznică ase-
menea celei care a căzut asupra Sodomei. În fiecare zi se încheie timpul de 
încercare pentru unii.” – Idem., pag. 139,140 engl.
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Joi               27 ianuarie

5. idei corecte Şi greŞite deSPre ÎncHinare

a.	 Cum	a	putut	Satan	să	îi	înşele	pe	mulţi	cu	gândul	că	sângele	 
	 taurilor	şi	caprelor	era	suficient	să	îndepărteze	păcatele	 
 lor? Isaia 1:11.

b.	 Ce	spune	Dumnezeu	despre	orice	religie	care	degenerează	 
	 într-o	serie	de	formalităţi?	Isaia	1:15;	Proverbele	28:9.

„Dacă Satan vede că Domnul îşi binecuvântează poporul şi îl pregăteş-
te să discearnă amăgirile sale, va lucra cu puterea lui meşteşugită ca să adu-
că fanatism pe de o parte, şi formalism rece, pe de altă parte, ca să strângă 
o recoltă de suflete.” – Selected Messages, vol. 2, pag. 19.

c.	 Ce	cere	Dumnezeu	de	fapt?	osea	6:6;	Isaia	1:16-18;	55:6,7.

„Ceea ce se numeşte rugăciune de seară şi de dimineaţă, aşa cum se 
obişnuieşte, nu este întotdeauna arzătoare şi eficace. În cazul multora, este 
o repetare apatică, searbădă şi fără inimă de cuvinte, şi nu ajunge la urechea 
Domnului. Dumnezeu nu are nevoie şi nu cere darurile voastre ceremoni-
ale, ci El respectă inima frântă, mărturisirea păcatelor şi căinţa sufletului. 
Strigătul inimii umile şi frânte El nu îl va dispreţui…

Trebuie să-L iubim atât de mult pe Isus încât să considerăm un privilegiu 
faptul că suferim şi chiar murim de dragul Său. Putem să spunem Domnului 
toate încercările noastre, să-I spunem toate slăbiciunile noastre, să-i spunem 
de nădejdea noastră în puterea şi tăria Sa. Aceasta este adevărata rugăciune. 
Dacă a fost vreodată un timp când era nevoie ca Duhul harului şi al rugăciu-
nii să fie revărsat asupra noastră, Dumnezeu Însuşi concepând rugăciunile 
noastre, acesta este acum.” – In Heavenly Places, pag. 87.

Vineri              28 ianuarie

Întrebări recaPituLative PerSonaLe

1.	 De	ce	s-au	cerut	jertfe	imediat	după	ce	păcatul	a	intrat	în	lume?
2.	 Care	a	fost	diferenţa	principală	dintre	darurile	lui	Cain 
	 şi	cele	ale	lui	Abel?
3.	 Explicaţi	cum	reprezintă	Cain	şi	Abel	două	clase	de	închinători.
4.	 Cum	a	fost	menţinută	vie	nădejdea	mântuirii	în	timpul	patriarhilor?
5.	 Care	sunt	unele	dintre	aspectele	importante	în	practica	adevăratei	religii?
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Sabat, 5 Februarie 2011
Darul Sabatului Întâi 

pentru Fondul mondial  
de ajutorare în caz de dezastre

Cutremure, uragane, inundaţii, sece-
tă. Peste tot în jurul nostru putem vedea 
devastare, sărăcie, lipsa adăposturilor, 
foamete. Din 2007, Fondul mondial de 
ajutorare în caz de dezastre a fost nevoit 
să răspundă la mai multe chemări de aju-
torare decât în ultimii zece ani la un loc! 
Avem datoria de a-i ajuta pe cei în nevoie?

„Oricare ar fi numărul talanţilor noştri, fie că este unul, doi sau cinci, 
nici un bănuţ din banii noştri nu ar trebui irosit pe vanitate, mândrie sau 
egoism. Fiecare dolar din agoniseala noastră este imprimat cu chipul şi in-
scripţia lui Dumnezeu. Cât timp în lume există flămânzi de hrănit, oameni 
goi care să fie îmbrăcaţi, suflete care pier că nu au pâinea şi apa mântuirii, 
toată îngăduința nenecesară, orice surplus din venit, pledează pentru cei 
săraci şi goi.” – The Signs of the Times, 20 iunie 1892.

Fondului mondial de ajutorare în caz de dezastre îi revine răspunderea 
de a coordona acest ajutor. Fiind o acţiune bazată în întregime pe voluntariat, 
fără angajaţi şi fără cheltuieli, 100% din fiecare donaţie merge direct şi în între-
gime în lucrarea de binefacere. Toate cheltuielile administrative ale Fondului 
Mondial de Ajutorare în caz de Dezastre sunt făcute din darurile regulate ale 
bisericii. Aceasta permite Fondului mondial de ajutorare în caz de dezastre să 
dedice fiecare bănuţ strâns celor care se află în cea mai mare nevoie.

De la ajutorul acordat în urma cutremurelor din Chile, Haiti, Peru 
şi până la programele de asistenţă cu hrană din Africa Centrală, Fondul 
mondial de ajutorare în caz de dezastre a străbătut globul. În acest Sabat 
aveţi ocazia să ajutaţi şi slujirea de binefacere. „Banii pe care Dumnezeu 
i-a încredinţat oamenilor trebuie folosiţi pentru binecuvântarea omenirii, 
pentru uşurarea nevoilor celor în suferinţă şi săraci… În providenţa înţe-
leaptă a lui Dumnezeu, înaintea lor se află mereu chiar cei care au nevoie 
de ajutorul lor. Ei trebuie să-l ajute pe cel suferind, să-l îmbrace pe cel gol, 
şi să-i ajute pe cei mulţi care se află în împrejurări grele şi de încercare, care 
se luptă cu toate energiile lor să nu ajungă ei şi familiile lor în căminele 
pentru săraci.” The Review and Herald, 4 ianuarie 1898.

David Zic, Secretarul Departamentului de Binefacere                         
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   Lecţia 6                 Sabat, 5 februarie 2011

eliberarea din egipt
„Şi pomenirea acestei zile s-o păstraţi şi s-o prăznuiţi printr-o sărbă-

toare în cinstea Domnului; s-o prăznuiţi ca o lege veşnică pentru urmaşii 
voştri.” (Exodul 12:14).

„Paştele a fost instituit ca o comemorare a eliberării lui Israel (din scla-
via egipteană). Dumnezeu a poruncit ca, an după an, … istoria să se repe-
te.” – Hristos lumina lumii, pag. 652 engl.

recomandare	pentru	studiu:	Patriarhi şi profeţi, pag. 273-280 engl., cap. Paștele.

Duminică             30 ianuarie

1. PaŞteLe inStituit

a.	 Care	a	fost	ultima	solie	dată	lui	Faraon,	monarhul	răzvră- 
	 tit,	înainte	de	plecarea	lui	Israel	din	Egipt?	Care	a	fost	 
	 sentinţa	iminentă?	Exodul	11:4-8.

b.	 Înainte	de	aplicarea	acestei	sentinţe,	ce	instrucţiuni	a	dat	 
	 Dumnezeu	israeliţilor	cu	privire	la	plecarea	lor?	Faceţi	un	 
	 rezumat	al	pasajului	Exodul	12:1-28.

„Prin Moise, Domnul a dat copiilor lui Israel instrucţiuni referitoare la 
plecarea lor din Egipt, şi în special ca să fie păziţi de revărsarea judecăţii. 
Fiecare familie, singură sau împreună cu altele, trebuia să înjunghie un 
miel ‚fără cusur’ şi cu un mănunchi de isop să stropească sângele acestuia 
pe ‚amândoi stâlpii uşii şi pragul de sus al caselor’, pentru ca îngerul nimi-
citor, care venea la miezul nopţii, să nu intre în acea locuinţă…

Pentru comemorarea acestei măreţe eliberări, poporul lui Israel trebu-
ia să ţină anual o sărbătoare… Când ţineau această sărbătoare în anii de 
mai târziu, ei trebuia să repete copiilor lor istoria acestei măreţe eliberări.” 
– Patriarhi şi profeţi, pag. 274 engl.

„Prima din aceste sărbători, Paştele, sărbătoarea pâinii nedospite, avea 
loc în Abib, prima lună din anul iudaic, care corespunde cu sfârşitul lui 
martie şi începutul lui aprilie…

Paştele era urmat de o sărbătoare de şapte zile a pâinii nedospite.” – 
Idem., pag. 537,539 engl.
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Luni              31 ianuarie

2. SeMnuL SângeLui

a.	 Ce	semnifica	sângele	care	trebuia	pus	pe	casele	israeliţilor?	 
	 Exodul	12:7,13,23.

„Înainte de a obţine libertatea, robii trebuia să îşi dovedească credinţa în 
minunata eliberare pe cale de a avea loc. Semnul sângelui trebuia aşezat pe 
casele lor, ei şi familiile lor trebuia să se despartă de egipteni şi să se adune 
în locuinţele lor. Dacă israeliţii ar fi nesocotit una din instrucţiunile date lor, 
dacă nu şi-ar fi despărţit copiii de egipteni, dacă ar fi înjunghiat mielul dar 
nu ar fi stropit stâlpii uşii cu sânge, sau ar fi ieşit din casă, ei nu ar fi fost în 
siguranţă. Puteau să creadă cu sinceritate că făcuseră tot ce era necesar, însă 
sinceritatea lor nu i-ar fi salvat. Toţi cei care nu ascultau de instrucţiunile 
Domnul aveau să-i piardă pe întâii lor născuţi de mâna nimicitorului….

Semnul sângelui – semnul protecţiei unui Mântuitor – se afla pe uşile 
lor, iar nimicitorul nu a intrat.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 278,279 engl.

b.	 De	ce	semn	de	apărare	avem	nevoie	–	şi	numai	cum	putem	 
	 să-l	obţinem?	Ezechiel	9:4;	Apocalipsa	7:1-3;	14:1.

„Ce este sigiliul viului Dumnezeu, care este aşezat pe frunţile poporu-
lui Său? Este un semn pe care îngerii, dar nu ochiul omenesc, îl pot citi; 
pentru că îngerul nimicitor trebuie să vadă acest semn al răscumpărării. 
Mintea inteligentă a văzut semnul crucii de la Calvar în fiii şi fiicele înfiate 
ale Domnului. Păcatul călcării legii lui Dumnezeu este îndepărtat. Ei poar-
tă haina de nuntă şi sunt ascultători şi credincioşi tuturor poruncilor lui 
Dumnezeu.” – Maranatha, pag. 243 engl.

„Semnul, sau sigiliul lui Dumnezeu este descoperit în păzirea Sabatu-
lui zilei a şaptea, memorialul creaţiunii Domnului.” – Testimonies, vol. 8, pag. 
117 engl.

„Cei care biruie lumea, trupul şi pe diavol, vor fi cei favorizaţi, care 
vor primi sigiliul viului Dumnezeu. Cei ale căror mâini nu sunt curate, 
ale căror inimi nu sunt nepătate, nu vor avea sigiliul viului Dumnezeu. Se 
va trece pe lângă cei care plănuiesc şi săvârşesc păcatul. Numai cei care, 
prin atitudinea lor înaintea lui Dumnezeu, ocupă poziţia acelora care se 
pocăiesc şi îşi mărturisesc păcatele în marea zi antitipică a ispăşirii, vor fi 
recunoscuţi şi însemnaţi ca vrednici de protecţia lui Dumnezeu.” – Mărtu-
rii către predicatori, pag. 445 engl. D
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Marţi               1 februarie

3. ierburiLe aMare Şi Pâinea nedoSPită

a.	 Cu	ce	li	s-a	poruncit	israeliţilor	să	mănânce	mielul	pascal?	 
	 Exodul	12:8.	Ce	însemnau	ierburile	amare?

„Mielul trebuia mâncat cu ierburi amare, ca o amintire a amărăciunii 
robiei din Egipt. La fel, când ne hrănim din Hristos, trebuie să facem lucrul 
acesta cu inima zdrobită din cauza păcatelor noastre.” – Patriarhi şi profeţi, 
pag. 278 engl.

b.	 Trăind	în	această	ultimă	generaţie,	la	ce	ar	putea	să	facă	 
	 ierburile	amare	pe	poporul	lui	Dumnezeu	să	se	gândească?	 
	 Evrei	2:18;	Apocalipsa	1:9.

„Printr-unul care este un ‚frate, părtaş în necaz’ (Apocalipsa 1:9), Hris-
tos descoperă poporului Său luptele grozave cărora trebuie să le facă faţă 
înainte de cea de-a doua venire a Sa. Înainte ca în faţa lor să le fie deschise 
scenele luptei lor amare, li se aminteşte faptul că şi fraţii lor au băut din 
pahar şi au fost botezaţi cu botezul. Acela care i-a întărit pe aceşti martori 
timpurii ai adevărului, nu va părăsi poporul Său în conflictul final.” – The 
Home Missionary, 1 noiembrie 1893.

c.	 Ce	simboliza	pâinea	nedospită	–	şi	ce	înseamnă	aceasta	 
	 pentru	noi	astăzi?	Exodul	12:15;	1	Corinteni	5:6-8.

„Urmaşii lui Hristos trebuie să fie părtaşi la experienţa Sa. Ei trebuie să pri-
mească şi să asimileze cuvântul lui Dumnezeu aşa încât el să devină puterea mo-
tivatoare a vieţii şi acţiunii. Prin puterea lui Dumnezeu, ei trebuie să fie schimbaţi 
după asemănarea cu El şi să reflecte atributele divine. Trebuie să mănânce trupul 
şi să bea sângele Fiului lui Dumnezeu, sau nu au viaţă în ei. Spiritul şi lucrarea lui 
Hristos trebuie să devină spiritul şi lucrarea ucenicilor Săi…

Şi folosirea pâinii nedospite era semnificativă. Ea a fost prescrisă ex-
pres în legea pentru Paşti, şi păzită de evrei cu aşa stricteţe încât nu se 
găsea aluat în casele lor în timpul sărbătorii. În acelaşi fel, aluatul păcatului 
trebuie îndepărtat de la toţi cei care doresc să primească viaţa şi hrana de 
la Hristos.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 278 engl.
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Miercuri              2 februarie

4. un rituaL coMeMorativ Şi tiPic

a.	 Cui	nu-i	era	permis	să	mănânce	din	mielul	pascal?	 
	 Exodul	12:43,	45	Ce	se	cerea	de	la	un	străin	înainte	să	i	se	 
	 permită	să	ia	parte	la	ritual?	Exodul	12:44,48.

„Hristos a făcut din botez intrarea în împărăţia Sa spirituală.” – Harul 
uimitor al lui Dumnezeu, pag. 143 engl.

b.	 Ce	ritual	ia	locul	sărbătorii	Paştelui	în	noul	legământ?	 
	 Luca	22:14-20.	Ce	se	cere	pentru	a	lua	parte	la	el?

„Atunci când Mântuitorul Şi-a dat viaţa pe Calvar, semnificaţia Paşte-
lui a încetat, şi s-a instituit ritualul Cinei Domnului ca memorial al acelu-
iaşi eveniment pentru care Paştele fusese un simbol.” – Patriarhi şi profeţi, 
pag. 539 engl.

„Paştele trebuie să fie atât comemorativ cât şi simbolic, nu numai să 
arate în urmă la eliberarea din Egipt, ci şi înainte spre eliberarea şi mai 
mare pe care avea să o realizeze Hristos prin scoaterea poporului Său din 
robia păcatului.” – Idem., pag. 277 engl.

c.	 Cum	priveşte	Dumnezeu	încercarea	unor	pretinşi	creştini	 
	 de	astăzi	de	a	continua	să	păstreze	vechile	ritualuri	evre- 
	 ieşti?	Galateni	4:9-11.	Ce	a	fost	adăugat	la	versiunea	noului	 
	 Testament	a	serviciului	Paştelui	şi	de	ce?	Ioan	13:1-17.

„În acest ritual [al umilinţei], Hristos i-a eliberat pe ucenicii Săi de gri-
jile şi poverile vechilor obligaţii evreieşti din ritualuri şi ceremonii. Acestea 
nu mai aveau nici o valoare; pentru că tipul se întâlnise cu antitipul în El 
Însuşi, autoritatea şi întemeietorul tuturor ritualurilor evreieşti care indi-
cau spre El ca marea şi singura jertfă eficientă pentru păcatele lumii…

Acest ritual nu se adresează atât de mult capacităţii intelectuale a omu-
lui cât inimii lui. Natura lui morală şi spirituală are nevoie de el… Hristos 
a dorit să lase ucenicilor Săi un ritual care avea să facă pentru ei ceea ce 
aveau nevoie – care avea să-i dezlege de ritualurile şi ceremoniile pe care le 
consideraseră până acum ca fiind esenţiale, şi pe care primirea evangheliei 
le-a făcut fără putere. A continua să păzească aceste ritualuri era o insultă 
la adresa lui Iehova.” – The Review and Herald, 14 iunie 1898. D
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Joi                3 februarie

5. ÎntâiuL năScut

a.	 Care	era	însemnătatea	simbolică	a	consacrării	întâiului	 
	 născut?	numeri	3:13.

„Consacrarea întâiului născut şi-a avut originea în cele mai vechi timpuri. 
Dumnezeu făgăduise să-l dea pe Întâiul Născut al cerului ca să-l mântuiască pe 
păcătos. Acest dar trebuia recunoscut prin consacrarea întâiului fiu născut. El 
trebuia devotat preoţiei, ca reprezentant al lui Hristos între oameni.

La eliberarea lui Israel din Egipt, consacrarea întâiului născut a fost 
poruncită din nou.” – Hristos lumina lumii, pag. 51 engl.

„Întâiul născut atât al omului cât şi al animalelor trebuia să fie al Dom-
nului, să fie cumpărat înapoi numai cu un preţ de răscumpărare, ca recu-
noştinţă că atunci când întâii născuţi din Egipt au pierit, cei din Israel, deşi 
au fost cruţaţi în mod minunat, ar fi fost şi ei părtaşi aceleiaşi sorţi, dacă nu 
s-ar fi adus jertfa ispăşitoare.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 274 engl.

„Legea prezentării întâiului născut a fost făcută importantă în mod de-
osebit. În timp ce era un memorial al eliberării minunate din partea Dom-
nului a copiilor lui Israel, prefigura o şi mai mare eliberare realizată de sin-
gurul Fiu născut al lui Dumnezeu. După cum sângele stropit pe stâlpii uşii 
i-a salvat pe întâii născuţi ai lui Israel, la fel sângele lui Hristos are puterea 
să salveze lumea.” – Hristos lumina lumii, pag. 51.

b.	 În	ce	sens	este	Hristos	Întâiul	născut?	Coloseni	1:18;	 
	 Apocalipsa	1:5.

Vineri               4 februarie

Întrebări recaPituLative PerSonaLe

1.	 Ce	era	sărbătoarea	Paştelui	şi	când	se	ţinea?
2.	 Când	Domnul	era	pe	punctul	de	a-i	elibera	pe	israeliţi	din	Egipt,	 
	 cum	li	s-a	cerut	să-şi	arate	credinţa	în	minunea	aşteptată?
3.	 Ce	era	simbolizat	prin	pâinea	nedospită	şi	prin	ierburile	amare?
4.	 Ce	eveniment	comemora	Paştele	când	indica	spre	trecut? 
	 Ce	eveniment	simboliza	când	indica	spre	viitor?
5.	 Ce	comemora	prezentarea	întâiului	născut	şi	ce	prefigura	aceasta?



„ieŞiţi din ea, PoPoruL Meu”

„Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce le-
gătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună 
lumina cu întunericul? Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau 
ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul 
lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, 
cum a zis Dumnezeu: ‚Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul meu.’ 
De aceea: ‚Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă 
atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi. Eu vă voi fi tată şi voi îmi veţi fi 
fii şi fiice,’ zice Domnul cel Atotputernic.” (2 Corinteni 6:14-18).

„Adevăraţii urmaşi ai lui Hristos vor avea sacrificii de făcut. Ei vor 
ocoli locurile de distracţii lumeşti pentru că nu-L găsesc pe Isus acolo – 
nici o influenţă nu-i va face să fie cucernici sau să crească în har. Ascultarea 
de cuvântul lui Dumnezeu îi va face să iasă de la aceste lucruri şi să fie 
despărţiţi.

‚Prin roadele lor îi veţi cunoaşte’ (Matei 7:20), a declarat Mântuitorul. 
Toţi adevăraţii urmaşi ai lui Hristos aduc roade spre slava Sa. Vieţile lor 
mărturisesc că Duhul Sfânt a făcut o lucrare bună în ei, iar roadele lor sunt 
spre sfinţenie. Vieţile lor sunt înnobilate şi curate. Acţiunile corecte sunt 
roadele sigure ale evlaviei, şi cei care nu aduc astfel de roade arată că nu au 
experienţă în lucrurile lui Dumnezeu. Ei nu sunt în Viţă…

Cei care doresc să fie închinătorii adevăratului Dumnezeu trebuie să 
jertfească orice idol. Isus a spus învăţătorului legii: ‚Să iubeşti pe Domnul 
Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată cugetul tău. 
Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă.’ (Matei 22:37,38). Primele 
patru precepte ale Decalogului nu permit nici o despărţire a afecţiunilor de 
Dumnezeu. Nimic nu ar trebui să împartă plăcerea noastră în El. Nu pu-
tem să înaintăm în experienţa noastră creştină până când nu dăm deoparte 
tot ce ne desparte de Dumnezeu.

Marele Cap al bisericii, care l-a ales pe poporul Său afară din lume, 
le cere să se despartă de lume. El doreşte ca spiritul poruncilor Sale, prin 
atragerea urmaşilor Săi la Sine, să-i despartă de elementele lumeşti. A iubi 
pe Dumnezeu şi a păzi poruncile Sale este foarte departe de a iubi plăcerile 
lumii şi prietenia ei. Nu există nici o înţelegere între Hristos şi Belial.” – Sfa-
turi pentru părinţi, educatori şi elevi, pag. 328-330 engl.
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    Lecţia 7               Sabat, 12 februarie 2011

Împărăţia lui dumnezeu pe pământ
„Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt.” (Exodul 19:6).

„Prin naţiunea aleasă, Dumnezeu plănuise să binecuvânteze întreaga 
omenire.” – Profeţi şi regi, pag. 17 engl.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pag. 303-314 engl., cap. Legea  
      dată lui Israel. 

Duminică             6 februarie

1. duMnezeu aLege un PoPor

a.	 În	cântarea	de	eliberare	compusă	de	Moise	după	trecerea	 
	 Mării	roşii,	ce	a	spus	el	despre	planul	lui	de	a	întemeia	o	 
	 împărăţie	pe	pământ?	Exodul	15:17,18.	Ce	plan	avea	 
	 Domnul	pentru	copiii	lui	Avraam?	Exodul	19:5,6.

b.	 Ce	făgăduinţă	cuprindea	acel	plan?	Exodul	29:45.

c.	 Deşi	Dumnezeu	nu	se	uită	la	faţa	omului	(2	Cornici	19:7;	Fapte- 
	 le	Apostolilor	10:34)	de	ce	a	ales	poporul	Israel?	Deuteronomul	 
 9:3-5;	10:15.	De	ce	ne	alege	şi	pe	noi	astăzi?	1	Corinteni	4:9	(u.p.)

„Dumnezeu îl alesese pe Israel. El îi numise ca să păstreze între oameni 
cunoştinţa legii Sale şi a simbolurilor şi profeţiilor care indicau spre Mân-
tuitorul. El dorea ca ei să devină izvoare de mântuire pentru lume. Ceea 
ce Avraam a fost în pământul pribegiei sale, ceea ce Iosif a fost în Egipt şi 
Daniel în curţile din Babilon, poporul evreu trebuia să fie pentru toate na-
ţiunile. El trebuia să descopere pe Dumnezeu oamenilor.” – Hristos lumina 
lumii, pag. 27 engl.

„Prin cuvintele şi faptele noastre noi descoperim lumii, îngerilor şi 
oamenilor dacă credem în Hristos ca Mântuitor personal.” – The Youth’s 
Instructor, 26 aprilie 1900.
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Luni               7 februarie

2. duMnezeu ÎŞi deFineŞte intenţia

a.	 Ce	ţintă	a	pus	Dumnezeu	înaintea	lui	Israel?	 
	 Deuteronomul	4:5-8.	Ce	trebuia	să	se	împlinească	prin	ei?	 
	 Deuteronomul	28:12;	Isaia	2:2,	3.

„Dumnezeu a intenţionat ca poporul Său să fie lumina lumii. De la ei 
trebuia să strălucească slava legii Sale aşa cum era descoperită în practica 
vieţii. Pentru împlinirea acestui plan, El a făcut ca poporul ales să ocupe o 
poziţie strategică între popoarele de pe pământ.

În zilele lui Solomon, împărăţia lui Israel se întindea de la Hamat la 
nord până în Egipt în sud, de la Marea Mediterană până la râul Eufrat. 
Prin acest teritoriu treceau multe drumuri principale naturale de comerţ 
ale lumii şi caravane din ţări îndepărtate treceau mereu încoace şi încolo. 
În felul acesta, lui Solomon şi poporului lui li s-a dat ocazia de a descoperi 
oamenilor din toate naţiunile caracterul Regelui regilor şi de a-i învăţa să-L 
adore şi să-L asculte. Această cunoştinţă trebuia dată întregii lumi. Prin 
învăţătura jertfelor, Hristos trebuia înălţat înaintea popoarelor, ca toţi cei 
care doreau să poată trăi.” – Profeţi şi regi, pag. 70, 71.

b.	 Ce	a	spus	Domnul	poporului	Său	în	mod	repetat	să	ia	serios	 
	 în	considerare?	Deuteronomul	7:6-9;	28:15,16,33.

c.	 Ce	avertisment	a	fost	dat	evreilor	când	împărăţia	era	pe	 
	 punctul	de	a	fi	luată	de	la	ei?	Matei	8:11,12.	De	ce	au	 
	 pierdut	ei	împărăţia	în	cele	din	urmă?	Matei	21:43;	 
	 Marcu	12:6-9.

„Conducătorii evrei credeau că sunt prea înţelepţi ca să aibă nevoie de 
învăţătură, prea drepţi ca să aibă nevoie de mântuire, prea mult onoraţi ca 
să aibă nevoie de onoarea care vine de la Hristos. Mântuitorul le-a întors 
spatele pentru a încredinţa altora privilegiile de care ei abuzaseră şi lu-
crarea pe care ei o dispreţuiseră. Slava lui Dumnezeu trebuie dată pe faţă, 
cuvântul Său, întemeiat. Împărăţia lui Hristos trebuie înălţată pe pământ.” 
– Istoria faptelor apostolilor, pag. 16 engl.
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3. PLanuL Lui duMnezeu Pentru noi aStăzi

a.	 Descrieţi	planul	lui	Dumnezeu	pentru	cei	de	sub	noul	 
	 legământ.	Luca	12:32;	17:21.

„Zi de zi, oamenii arată dacă împărăţia lui Dumnezeu este în ei. Dacă 
Hristos domneşte în inimile lor, ei devin tari în principiu, putere, capacitate 
de a sta ca străjeri credincioşi, reformatori adevăraţi; pentru că nu poate exista 
nici o reformă dacă aceasta nu se realizează prin cooperarea lui Isus Hristos.

Prin harul lui Hristos, oamenii trebuie să folosească facultăţile date 
lor de Dumnezeu ca să se îndrepte. Prin această acţiune jertfitoare de sine, 
pe care Domnul cerului o aprobă, ei câştigă victorii asupra tendinţelor lor 
greşite ereditare şi cultivate. Atunci, asemenea lui Daniel, ei vor face o im-
presie asupra altor inimi care nu se va şterge niciodată. Influenţa va fi pur-
tată în toate părţile lumii.” – Manuscript Releases, vol. 20, pag. 113.

„Creştinismul… nu este un crez. Este cuvântul Aceluia care trăieşte şi 
rămâne în veac. Este un principiu viu care animă, şi care ia în stăpânire 
mintea, inima, motivele şi întreaga fiinţă.” – Idem., pag. 114.

b.	 Ce	biruinţă	vrea	să	câştige	Domnul	în	cei	aleşi	ai	 
	 Săi	şi	prin	ei?	Matei	5:14,16;	Filipeni	2:15.

„Oamenii fac alegeri în funcţie de preferinţele lor. Cei care se hrănesc din 
Cuvântul lui Dumnezeu vor arăta aceasta prin practica lor; ei sunt de partea 
Domnului, căutând ca prin precept şi exemplu să îndrepte lumea…

Întrebarea la care să ne gândim este aceasta: Avem atributele lui Hristos? 
Scuzele sunt fără valoare. Toate împrejurările, toate poftele şi patimile trebu-
ie să fie supuse de omul temător de Dumnezeu, nu să-l conducă. Creştinul 
să nu fie înrobit de nici un obicei sau nici o tendinţă ereditară sau cultivată. 
El trebuie să stăpânească asupra patimilor animalice, şi nu să fie ţinut rob 
al obiceiului. Noi nu ar trebui să fim conduşi de împrejurări, ci să stăpânim 
împrejurările, printr-un principiu imprimat, învăţat de la cel mai mare Învă-
ţător pe care L-a cunoscut lumea vreodată. Poziţia solemnă în care ne aflăm 
astăzi faţă de lume, răspunderile şi datoriile solemne impuse nouă de către 
Domnul, nu trebuie ignorate până când voinţa noastră şi împrejurările se 
vor potrivi. Principiul tăgăduirii şi jertfirii de sine, aşa cum este descoperit 
în exemplul lui Hristos, al lui Ioan Botezătorul, al lui Daniel şi al celor trei 
tineri, trebuie să treacă asemenea fierului plugului prin obiceiurile ereditare 
şi cultivate, prin toate împrejurările şi anturajele.” – Idem., pag. 113,114.
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Miercuri              9 februarie

4. două cLaSe de oaMeni

a.	 Astăzi,	când	ne	apropiem	de	graniţa	Canaanului	ceresc,	de	ce	 
	 avertismente	avem	nevoie?	Luca	21:34-36;	romani	13:11,12.

„Cei care Îl primesc pe Hristos prin credinţă ca Mântuitor al lor perso-
nal nu pot fi în armonie cu lumea. Există două clase distincte: Una care este 
loială lui Dumnezeu, păzind poruncile Sale, în timp ce cealaltă vorbeşte şi 
acţionează ca lumea.” – Mărturii către predicatori, pag. 139 engl.

b.	 Ce	tablou	se	aplică	cu	o	forţă	specială	astăzi?	Luca	17:26-30;	 
	 Faptele	Apostolilor	2:40.

„Totul în lume este în agitaţie. Semnele timpurilor sunt ameninţătoare…
Oamenii încă mănâncă şi beau, plantează şi construiesc, se căsătoresc 

şi dau în căsătorie. Comercianţii încă mai cumpără şi mai vând. Oamenii 
se împing unii pe alţii, întrecându-se pentru locul cel mai înalt. Iubitorii de 
plăceri se înghesuie încă la teatre, curse de cai şi jocurile de noroc. Predo-
mină cea mai mare excitaţie, totuşi ora încercării se încheie repede şi fiecare 
caz este pe punctul de a fi hotărât pentru veşnicie. Satan vede că timpul lui e 
scurt. El i-a pus pe toţi agenţii lui la muncă pentru ca oamenii să fie înşelaţi, 
amăgiţi, ocupaţi şi fermecaţi, până când ziua încercării se va sfârşi, iar uşa 
harului va fi închisă pentru totdeauna.” – Hristos lumina lumii, pag. 636 engl.

c.	 Descrieţi	cele	două	clase	de	oameni	din	această	lume.	 
	 1	Tesaloniceni	5:4,5.	Ce	fac	copiii	luminii?	Luca	11:28.	Ce	 
	 face	ca	mulţi	dintre	cei	care	merg	la	biserică	să	fie	copii	ai	 
	 întunericului?	Matei	24:48-51.

„Întreaga lume se împarte în două mari clase, cei ascultători şi cei neascul-
tători. În care clasă vom fi găsiţi?” – Comentarii biblice, vol. 7, pag. 949 engl.

„Oamenii fac alegeri în funcţie de preferinţele lor. Cei care se hrănesc 
din Cuvântul lui Dumnezeu vor arăta aceasta prin practica lor; ei sunt de 
partea Domnului, căutând ca prin precept şi exemplu să îndrepte lumea. 
Cei care au refuzat să fie învăţaţi de Dumnezeu ţin tradiţiile oamenilor. În 
cele din urmă vor trece de partea vrăjmaşului, împotriva lui Dumnezeu 
şi pe ei scrie: antihrist. Poporul lui Dumnezeu, care îşi înţelege poziţia în 
istoria acestei lumii, se apropie, cu urechile deschise şi inimile înmuiate şi 
supuse, de Isus Hristos.” – Manuscript Releases, vol. 20, pag. 113.
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Joi              10 februarie

5. veŞnicia dinaintea noaStră

a.	 Întrucât	fiecare	persoană	în	parte,	mai	târziu	sau	mai	devre- 
	 me	trebuie	să	aleagă	în	dreptul	ei	cu	privire	la	veşnicia	ce	se	 
	 întinde	înaintea	noastră	a	tuturor,	ce	scrie	în	1	Ioan	2:17?

„Mulţi dintre cei care mărturisesc că aşteaptă venirea Domnului caută 
cu îngrijorare şi împovăraţi ca să aibă câştig lumesc. Ei sunt orbi faţă de 
interesele veşnice. Lucrează pentru ceea ce nu satură; îşi cheltuiesc banii 
pentru ceea ce nu este pâine. Se luptă să se mulţumească pe sine cu bogăţi-
ile pe care le-au strâns pe pământ, care pier, şi neglijează pregătirea pentru 
veşnicie, care ar trebui să fie prima şi singura lucrare a vieţii lor.” – Testimo-
nies, vol. 2, pag. 600 engl.

„Hotărâţi-vă pentru veşnicie.” – Idem., pag. 495 engl.

b.	 Întrucât	trebuie	să	luăm	măsuri	pentru	veşnicie,	ce	îndemn 
	 trebuie	să-l	avem	în	vedere	1	Petru	5:6-10.

„Unde se află siguranţa? Nu este nici o garanţie în nimic ce este ome-
nesc sau pământesc. Oamenii se strâng sub steagul pe care l-au ales… Sunt 
unii care aşteaptă, veghează şi lucrează în vederea venirii Domnului nos-
tru. O altă clasă se aliază sub conducerea primului mare apostat. Puţini 
sunt aceia care cred din toată inima şi din tot sufletul că avem de evitat un 
iad şi un cer de câştigat.” – Hristos lumina lumii, pag. 636 engl.

„Ce vom alege – libertatea în Hristos, sau robia şi tirania în serviciul lui 
Satan? De ce să refuzăm invitaţia milei, să refuzăm oferta dragostei divine? 
Dacă alegem să trăim cu Hristos prin veacurile nesfârşite ale veşniciei, de 
ce nu-L alegem acum ca cel mai iubit şi de încredere prieten, sfătuitorul cel 
mai bun şi înţelept?” – The Bible Eco, 25 iunie 1894.

Vineri             11 februarie

Întrebări recaPituLative PerSonaLe

1.	 De	ce	l-a	ales	Dumnezeu	pe	Israel?
2.	 De	ce	a	fost	luată	împărăţia	de	la	poporul	evreu	şi	dată	altora?
3.	 Care	este	planul	lui	Dumnezeu	cu	poporul	Său	faţă	de	lume?
4.	 Explicaţi	diferenţa	dintre	adevăraţii	creştini	şi	cei	cu	numele.
5.	 De	ce	vor	fi	înşelaţi	şi	vor	pierde	Cerul	mulţi	pretinşi	creştini?
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   Lecția 8               Sabat, 19 februarie 2011

o copie a Sanctuarului ceresc
„Să-Mi facă un Locaş Sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor.” (Exodul 

25:8).

„[Dumnezeu] a prezentat înaintea lui Moise un model în miniatură a 
sanctuarului ceresc şi i-a poruncit să facă toate lucrurile după chipul arătat 
lui pe munte.” – The Signs of the Times, 24 iunie 1880.

Recomandare pentru studiu: Istoria mântuirii, pag. 151-157 engl., Sanctuarul.

Duminică            13 februarie

1. tabernacoLuL PăMânteSc

a.	 Dumnezeu	l-a	eliberat	pe	Israel	din	Egipt	(Exodul	12:51).	 
	 Apoi	i-a	organizat	(Exodul	18:21-26).	După	aceea,	le-a	dat	 
	 legea	Sa	(Exodul	20:3-17).	Care	a	fost	următorul	eveniment	 
	 important	care	a	avut	loc	în	Israel?	Exodul	25:8.

b.	 Ce	plan	de	construcţii	i-a	prezentat	Domnul	lui	Moise?	 
	 Exodul	25:9,40;	Evrei	8:5.

„Cele două încăperi sfinte făcute de mâini omeneşti trebuia să fie „după 
chipul adevăratului locaş”, „chipurile lucrurilor care sunt în ceruri. (Evrei 
9:24,23) – o reprezentare în miniatură a templului ceresc unde Hristos, 
minunatul nostru Mare Preot, după ce Şi-a adus viaţa ca jertfă, avea să slu-
jească în favoarea păcătosului. Dumnezeu i-a arătat lui Moise sanctuarul 
ceresc şi i-a poruncit să facă toate lucrurile după chipul arătat lui.” – Patri-
arhi şi profeţi, pag. 343 engl.

c.	 unde,	pe	pământ,	a	făgăduit	Dumnezeu	că	Se	întâlneşte	cu	 
	 poporul	Israel?	Exodul	29:42-46.

„Dumnezeu i-a poruncit lui Moise pentru Israel: ‚Să-Mi facă un Locaş 
Sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor’ (Exodul 25:8), şi El a locuit în Sanctu-
ar, în mijlocul poporului Său.” – My Life Today, pag. 290 engl.
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Luni             14 februarie

2. Locuinţa Lui duMnezeu

a.	 unde,	în	cer,	se	află	tronul	lui	Dumnezeu?	Isaia	6:1;	Psalmii	11:4.

b.	 unde,	în	cer,	împarte	Hristos	tronul	cu	Tatăl?	Evrei	8:1,2.

c.	 De	ce	este	foarte	important	faptul	că	Hristos	stă	în	curţile	 
	 cerului	ca	Apărător	al	nostru?	Evrei	4:14-16.

„În întreaga lor pribegie obositoare prin deşert, simbolul prezenţei [lui 
Dumnezeu] a fost cu [Israel]. În acelaşi fel, Hristos Şi-a aşezat tabernacolul în 
mijlocul taberei omenirii. El Şi-a aşezat cortul lângă corturile oamenilor, ca să 
locuiască cu noi, şi să ne familiarizeze cu caracterul şi viaţa Sa divină. ‚Cuvântul 
S-a făcut trup, şi Şi-a pus tabernacolul printre noi (şi noi am privit slava Sa, slava 
ca a Singurului Născut din Tatăl), plin de har şi de adevăr.’ (Ioan 1:14, RV engl.)

Întrucât Isus a venit să locuiască cu noi, ştim că Dumnezeu ne cunoaşte 
încercările şi ne înţelege durerile. Toţi fiii şi fiicele lui Adam pot înţelege că 
Făcătorul nostru este prietenul păcătoşilor. Pentru că în fiecare învăţătură 
a harului, în fiecare făgăduinţă a bucuriei, în fiecare faptă de iubire, fiecare 
atracţie divină prezentată în viaţa Mântuitorului de pe pământ, vedem pe 
‚Dumnezeu cu noi’. ” – Hristos lumina lumii, pag 23,24 engl.

d.	 Ce	altă	descriere	descoperă	mai	mult	despre	scena	slăvită	a	 
	 tronului	lui	Dumnezeu?	Apocalipsa	4:4;	7:13-15;	8:3.

e.	 Care	ar	trebui	să	fie	ţinta	noastră	continuă	având	în	vedere	 
	 imaginea	celestă	copleşitoare?	Apocalipsa	3:21;	Coloseni	3:1,2.

„Ar fi mai bine să căutăm lucrurile de sus, decât să căutăm lucrurile 
acestei lumi şi să ne formăm caracterele după asemănarea lumească.” – Ser-
mons and Talks, vol. 2, pag. 228.

„Cel care stă ca mijlocitor al nostru, care aude toate rugăciunile de po-
căinţă şi mărturisirile; care este înfăţişat cu un curcubeu, simbolul harului 
şi dragostei, în jurul capului Său, va sfârşi în curând lucrarea Sa în sanctu-
arul ceresc. Harul şi îndurarea se vor coborî atunci de pe tron şi dreptatea 
le va lua locul. El, pe care L-a aşteptat poporul Său, Îşi va asuma dreptul 
– slujba de Judecător Suprem.” – The Review and Herald, 1 ianuarie 1889.



Lecții biblice pentru Școala de Sabat, ianuarie - martie 2011 45

Marţi            15 februarie

3. centruL Lucrării de răScuMPărare

a.	 unde	se	află	centrul	lucrării	lui	Hristos	în	favoarea	noas- 
	 tră?	Evrei	9:11,12.	De	ce	avem	datoria	să	cunoaştem	slujba	 
	 sanctuarului?	Psalmii	77:13.

„Sanctuarul din cer este chiar centrul lucrării lui Hristos pentru om. El 
priveşte pe fiecare suflet care trăieşte pe pământ. El deschide vederii planul 
de răscumpărare, purtându-ne până la încheierea timpului şi descoperind 
finalul triumfător al conflictului dintre neprihănire şi păcat. Este de cea 
mai mare importanţă ca toţi ar trebui în detaliu aceste subiecte şi să fie în 
stare să răspundă oricui le cere socoteală de nădejdea care este în ei.” – Ma-
rea luptă, pag. 488,489 engl.

b.	 Când	a	descoperit	Duhul	Sfânt	calea	spre	sanctuarul	 
	 ceresc?	Evrei	9:8;	6:18-20.

„Cu toate că lucrarea de mijlocire avea să fie mutată de la templul pă-
mântesc la cel ceresc, cu toate că sanctuarul şi marele nostru preot urmau 
să nu mai fie vizibili ochiului omenesc, totuşi ucenicii nu aveau să sufere 
nici o pierdere prin aceasta. Ei nu aveau să simtă vreo întrerupere a legă-
turilor şi nici slăbirea puterilor din cauza absenţei Mântuitorului. În timp 
ce Isus slujeşte în Sanctuarul de sus, El este, prin Duhul Său cel sfânt, şi 
slujitor în biserica de pe pământ.” – Hristos lumina lumii, pag. 166 engl.

c.	 Dacă	Hristos	a	intrat	„chiar	în	cer”	ca	să	slujească	în	 
	 adevăratul	tabernacol,	nu	în	„chipul	adevăratului	locaş”	 
	 (Evrei	9:2,24),	cum	putem	avea	acces	la	El?	Evrei	4:14-16.

„Prin faptul că Tatăl L-a acceptat pe Hristos în favoarea omului, sun-
tem asiguraţi că prin meritele Fiului Său, găsim intrare la Dumnezeu. Pu-
tem fi primiţi în Cel Iubit. Isus, Răscumpărătorul lumii, a deschis calea ca 
cel mai păcătos, cel mai nevoiaş, cel mai apăsat şi dispreţuit, să găsească 
intrare la Dumnezeu, să aibă un cămin în locaşurile pe care Isus S-a dus să 
le pregătească pentru cei care-L iubesc.” – The Bible Echo, 1 februarie 1893.
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Miercuri            16 februarie

4. exactitate Şi deSăvârŞire

a.	 Ce	lecţie	putem	deduce	din	faptul	că,	la	construirea	taber- 
	 nacolului	pământesc,	Dumnezeu	a	insistat,	iarăşi	şi	iarăşi,	 
	 ca	totul	să	fie	făcut	„după	chipul	lor”?	Exodul	25:9,40;	 
 Faptele Apostolilor 7:44.

„În întreaga noastră lucrare, chiar şi în munca manuală, Dumnezeu 
doreşte să apară desăvârşirea caracterului Său. El doreşte ca exactitatea, 
îndemânarea, tactul, înţelepciunea şi desăvârşirea pe care le-a cerut la con-
struirea tabernacolului pământesc, să fie aduse în tot ce se face în lucrarea 
Sa. Orice tranzacţie în care intră servii Săi trebuie să fie la fel de curată şi 
preţioasă cum erau tămâia şi mirul pe care, în credinţă sinceră şi nepătată, 
Magii de la Răsărit le-au adus Mântuitorului în faşe.” – Testimonies, vol. 7, 
pag. 142, 143 engl.

b.	 Cum	se	aplică	această	lecţie	candidaţilor	pentru	un	loc	în	 
	 împărăţia	slavei?	Matei	5:48;	Coloseni	1:28;	4:12.

„Pavel descrie lucrarea ambasadorilor lui Dumnezeu ca fiind ace-
ea prin care fiecare om va fi înfăţişat desăvârşit în Hristos Isus. Acei care 
îmbrăţişează adevărul de origine divină trebuie să fie curăţaţi, înnobilaţi, 
sfinţiţi prin el. Se va cere un efort cu totul deosebit pentru a ajunge stan-
dardul de om mare aşezat de Dumnezeu. Pietrele neregulate scoase din 
carieră trebuie cizelate, părţile ei grosolane trebuie lustruite. Acesta este 
un veac renumit pentru lucrul de suprafaţă, pentru metode uşoare, pentru 
sfinţenie lăudăroasă diferită de standardul caracterului pe care l-a înălţat 
Dumnezeu. Toate drumurile scurte, toate scurtăturile, toată învăţătura, 
care nu înalţă Legea lui Dumnezeu ca standard al caracterului religios, 
sunt false. Desăvârşirea de caracter este o lucrare de o viaţă întreagă, şi nu 
poate fi atinsă de cei care nu sunt gata să lupte pentru ea în felul desemnat 
de Dumnezeu, prin paşi înceţi şi anevoioşi. Nu ne putem permite să facem 
nici o greşeală în această privinţă, dacă dorim ca zi de zi să creştem în Hris-
tos, Căpetenia noastră.” – Idem., vol. 5, pag. 500.

„În fiecare zi trăită, puteţi să desăvârşiţi atributele binecuvântate des-
coperite pe deplin în caracterul lui Hristos; şi când faceţi aceasta, veţi adu-
ce lumină, dragoste, pace şi bucurie în căminele voastre.” – The Review and 
Herald, 29 iulie 1890.
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Joi              17 februarie

5. MateriaLe Furnizate

a.	 Domnul	ar	fi	putut,	ca	printr-o	minune,	să	furnizeze	toate	 
	 materialele	necesare	pentru	construirea	sanctuarului.	De	ce	 
	 a	cerut	ca	poporul	să	aducă	numai	daruri	de	bună	voie?	 
	 Exodul	25:1-8.

„Mari şi costisitoare pregătiri erau necesare. Materiale preţioase şi scumpe 
trebuia adunate. Însă Domnul nu primea decât daruri de bună voie. Primele 
cerinţe pentru pregătirea unui loc pentru Dumnezeu era consacrarea în lucra-
rea lui Dumnezeu şi sacrificiul din inimă.” – Istoria mântuirii, pag. 152 engl.

„Dumnezeu va primi numai slujirea de bună voie.” – Comentarii biblice, 
vol. 7, pag. 977 engl.

b.	 Ca	arhitecţi	ai	propriilor	noastre	caractere,	cât	de	atenţi	ar	 
	 trebui	să	fim	când	alegem	materialele	spirituale	cu	care	 
	 clădim?	1	Corinteni	3:10-15.

„Când ne construim caracterele trebuie să facem aceasta în Hristos. El 
este temelia sigură – o temelie care nu poate fi niciodată mutată. Furtuna 
ispitei şi încercării nu poate mişca acea clădire care este consolidată pe 
Stânca cea Veşnică.

Cel care doreşte să crească şi să devină o zidire frumoasă pentru Dom-
nul, trebuie să cultive fiecare putere a fiinţei. Numai prin corecta folosire 
a talentelor se poate dezvolta caracterul în mod armonios.” – Îndrumarea 
copilului, pag. 166 engl.

„Cuvântul Domnului ne avertizează să luăm seama cum zidim, să ne asi-
gurăm că zidim având temelia pe Stânca cea Veşnică.” – Idem., pag. 164 engl.

Vineri             18 februarie

Întrebări recaPituLative PerSonaLe
1.	 De	ce	i-a	încredinţat	Dumnezeu	lui	Moise	misiunea	de	a	ridica	în	 
	 mijlocul	lui	Israel	o	copie	a	sanctuarului	ceresc?
2.	 unde	în	cer	Îşi	au	Tatăl	şi	Fiul	tronul?
3.	 Cum	poate	Hristos,	în	timp	ce	slujeşte	în	sanctuarul	ceresc,	să	fie	 
	 prezent	cu	poporul	Său	aici	pe	pământ?
4.	 Ce	simbolizează	exactitatea	şi	desăvârşirea	pe	care	le-a	cerut	 
	 Dumnezeu	la	construirea	sanctuarului?
5.	 Ce	reprezintă	alegerea	atentă	a	materialelor	pentru	tabernacol?
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   Lecţia 9               Sabat, 26 februarie 2011

două despărţituri
„…perdeaua să facă despărţirea între Locul Sfânt şi Locul Preasfânt.” 

(Exodul 26:33).

„[Tabernacolul] era împărţit în două încăperi printr-o perdea somptuoasă 
şi frumoasă, agăţată de stâlpi poleiţi cu aur.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 347 engl.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pag. 343-349 engl., cap. Cortul şi  
      serviciile lui.

Duminică            20 februarie

1. SFânta Şi SFânta SFinteLor

a.	 Descrieţi	prima	încăpere	sau	Sfânta	din	sanctuar.	Evrei	9:2.

„În sfânta se afla sfeşnicul, spre sud, cu cele şapte lămpi ale lui lumi-
nând sanctuarul atât ziua cât şi noaptea; spre nord se afla masa punerii îna-
inte; iar în faţa perdelei care despărţea sfânta de sfânta sfintelor, era altarul 
tămâierii, de pe care se înălţa zilnic la Dumnezeu norul frumos mirositor, 
cu rugăciunile sfinţilor.” – Marea luptă, pag. 412.

b.	 Descrieţi	cea	de-a	doua	încăpere	sau	sfânta	sfintelor	din	 
	 sanctuar.	Evrei	9:3-5.

„În sfânta sfintelor, se afla chivotul, o ladă din lemn preţios poleită cu 
aur, depozitarul celor două table de piatră pe care Dumnezeu săpase legea 
celor Zece Porunci. Deasupra chivotului, ca un capac al lăzii sfinte, era 
tronul milei, o piesă splendid lucrată, pe care se aflau heruvimi, câte unul 
la fiecare capăt, totul fiind lucrat din aur masiv. În această despărţitură, se 
manifesta prezenţa divină în norul de slavă dintre heruvimi.” – Idem.



Lecții biblice pentru Școala de Sabat, ianuarie - martie 2011 49

D
a

ru
l 

Sa
b

at
u

lu
i Î

n
tâ

i p
en

tr
u

  p
ro

ie
c

te
le

 S
pe

ci
a

le
 a

le
 u

n
iu

n
ii 

m
eX

ic
a

n
e

Luni             21 februarie

2. SFeŞnicuL Şi Pâinea Punerii Înainte
a.	 Pe	cine	reprezenta	sfeşnicul?	Exodul	25:31,32;	Ioan	8:12;	 
	 Apocalipsa	1:20.

„Nici un sfeşnic, nici o biserică nu străluceşte de la sine. De la Hristos 
emană toată lumina lor. Astăzi, biserica din cer este doar întregirea biseri-
cii de pe pământ; însă ea este superioară, este mai grandioasă – desăvârşi-
tă. Aceeaşi iluminare divină trebuie să continue prin veacurile nesfârşite. 
Domnul Dumnezeu Cel Atotputernic şi Mielul sunt lumina acesteia. Nici o 
biserică nu poate avea lumină dacă nu răspândeşte slava pe care o primeşte 
de la tronul lui Dumnezeu.” – Harul uimitor al lui Dumnezeu, pag. 95 engl.

b.	 De	ce	preferă	mulţi	să	închidă	ochii	faţă	de	adevărata	 
	 Lumină	şi	să	umble	în	lumina	propriilor	lor	scântei?	 
	 Isaia	50:11;	Ioan	3:19-21.

„Adevărul Bibliei, religia lui Hristos, se luptă împotriva curentului pu-
ternic al necurăţiei morale. Astăzi, prejudecata este chiar mai puternică 
în inima oamenilor decât în zilele lui Hristos. Hristos nu a împlinit aştep-
tările oamenilor; viaţa Sa era o mustrare la adresa păcatelor lor, şi ei L-au 
respins. Nici acum adevărul cuvântului lui Dumnezeu nu se armonizează 
cu practicile oamenilor şi înclinaţiilor lor naturale, şi mii resping lumina 
Sa.” – Hristos lumina lumii, pag. 587 engl.

c.	 Spre	cine	indica	pâinea	punerii	înainte?	Exodul	25:30;	 
	 Ioan	6:48-51.

„Atât mana, cât şi pâinea punerii înainte indicau spre Hristos, Pâinea 
vieţii, care este mereu în prezenţa lui Dumnezeu pentru noi.” – Patriarhi şi 
profeţi, pag. 354 engl.

d.	 În	ce	sens	preferă	toate	bisericile	populare	(înfăţişate	prin	 
	 şapte	femei)	să	„mănânce	pâinea	lor	[proprie]”?	Isaia	4:1.	 
	 Care	este	singurul	lucru	pe	care	doresc	să-l	primească	de	la	Hristos?

„Absenţa religiei face ca, pentru atât de mulţi mărturisitori ai religiei, calea 
să fie întunecată. Există unii care trec drept creştini, însă nu sunt vrednici de 
acest nume. Ei nu au caractere creştine. Când creştinismul lor este pus la în-
cercare, falsitatea lui este prea evidentă. Adevărata religie se vede în purtarea 
zilnică. Viaţa creştinului este caracterizată de lucrarea serioasă şi neegoistă de a 
face bine altora şi a-L slăvi pe Dumnezeu.” – Testimonies, vol. 3, pag. 377 engl.
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Marţi             22 februarie

3. aLtaruL tăMâierii Şi cHivotuL LegăMântuLui

a.	 Ce	se	afla	înaintea	perdelei	sfintei	sfintelor?	 
	 Exodul	30:1,7,8;	40:5;	Apocalipsa	8:3,4.

„Toţi cei care vin la Hristos astăzi trebuie să-şi amintească de faptul că 
meritul Său este tămâia care se amestecă cu rugăciunile celor care se că-
iesc de păcatele lor şi primesc iertare, milă şi har… Inima umilă trebuie să 
înalţe rugăciunile la care se va întoarce răspunsuri de har, pace şi bucurie.” 
– Comentarii biblice, vol. 6, pag. 1078.

b.	 Ce	atitudine	spirituală	nu	este	un	miros	plăcut,	ci	un	fum	 
	 urât	mirositor	înaintea	Domnului?	Isaia	65:5;	Luca	18:9-11.

c.	 numiţi	cel	mai	important	obiect	din	sfânta	sfintelor.	 
	 Exodul	31:18;	40:20.

„În aceasta [sfânta sfintelor] era chivotul, o ladă din lemn de salcâm, 
poleită pe dinăuntru şi pe dinafară cu aur, şi care avea o coroană de aur 
pe partea de sus. A fost făcut ca depozitar al tablelor de piatră, pe care 
Dumnezeu Însuşi scrisese cele Zece Porunci. De aici se cheamă chivotul 
mărturiei lui Dumnezeu, sau chivotul legământului, întrucât cele Zece Po-
runci erau temelia legământului făcut între Dumnezeu şi Israel.” – Patriarhi 
şi profeţi, pag. 348 engl.

d.	 unde	poartă	toţi	adevăraţii	închinători	legea	lui	Dumne- 
 zeu? Ieremia 31:33.

e.	 Ce	altceva	mai	conţinea	chivotul	legământului	pe	lângă	 
	 legea	lui	Dumnezeu	(Mărturia)?	numeri	17:10;	Exodul	 
	 16:33-35;	Evrei	9:4.

„Mana, care cădea din cer pentru întreţinerea lui Israel, era un simbol al 
Celui care a venit de la Dumnezeu ca să dea viaţă lumii.” – Idem., pag. 297 engl.

„ ,Toiagul lui Aron pentru casa lui Levi a înmugurit’…
Această minune a hotărât chestiunea preoţiei. S-a stabilit definitiv… că 

Moise şi Aron vorbiseră prin autoritate divină.” – Idem., pag. 403 engl.
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Miercuri            23 februarie

4. tronuL MiLei cu HeruviMii

a.	 Descrieţi	tronul	milei.	Exodul	25:17-21.

„Capacul lăzii sfinte [a chivotului legământului] se numea tronul milei. 
Acesta era lucrat dintr-o bucată de aur masiv, şi deasupra lui se aflau heru-
vimii de aur, fiecare stând la un capăt. O aripă a fiecărui înger era întinsă în 
sus, în timp ce cealaltă se îndoia peste trup (vezi Ezechiel 1:11) ca semn de 
reverenţă şi umilinţă.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 348 engl.

b.	 Ce	reprezentau	cei	doi	heruvimi	care	priveau	cu	reverenţă	 
	 spre	legea	lui	Dumnezeu?	Psalmii	103:20;	Evrei	1:14.

„Poziţia heruvimilor, care aveau feţele întoarse una către cealaltă şi pri-
veau cu reverenţă în jos spre chivot, reprezenta reverenţa cu care oastea 
cerească priveşte legea lui Dumnezeu şi interesul lor faţă de planul de răs-
cumpărare.” – Idem., pag. 348,349 engl.

„O aripă a fiecărui înger se întindea în sus, în timp ce cealaltă aripă a 
fiecărui înger îi acoperea silueta. Chivotul sanctuarului pământesc era chi-
pul adevăratului chivot din cer. Acolo, lângă chivotul ceresc, stau îngeri vii, 
la ambele capete ale chivotului, fiecare având o aripă care umbreşte tronul 
milei.” – Istoria mântuirii, pag. 153,154 engl.

c.	 Cum	a	fost	descoperit	caracterul	lui	Dumnezeu	în	chivot?	 
	 Psalmii	85:10.

„Legea lui Dumnezeu, păstrată bine în chivot, era marea regulă de ne-
prihănire şi judecată. Legea pronunţa moarte asupra păcătosului; însă dea-
supra legii se afla tronul harului, pe care se descoperea prezenţa lui Dum-
nezeu, şi de la care, prin virtutea ispăşirii, iertarea era acordată păcătosului 
căit.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 349 engl.
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Joi              24 februarie

5. Prezenţa Lui duMnezeu dată Pe Faţă

a.	 Ce	era	Şekina?	Exodul	25:22.	Cum	putem	descrie	întreaga	 
	 scenă	a	sanctuarului?

„Deasupra chivotului [din sfânta sfintelor a Cetăţii Sfinte], unde stăteau 
îngerii, se afla o slavă puternic strălucitoare.” – Experienţe şi viziuni, pag. 32.

„Şekina [era] manifestarea Prezenţei divine; şi din mijlocul heruvimilor, 
Dumnezeu Îşi făcea de cunoscut voia Sa. Soliile divine erau uneori transmise 
marelui preot printr-un glas din nor. Uneori o lumină cădea pe îngerul de la 
dreapta, ceea ce însemna aprobare sau acceptare, sau o umbră sau nor cădea 
pe cel de la stânga pentru a arăta dezaprobarea sau respingerea…

Nici o limbă nu poate descrie slava scenei prezentate în sanctuar – pe-
reţii poleiţi cu aur care reflectau lumina de la sfeşnicul de aur, nuanţele 
splendide ale perdelelor bogat brodate cu îngerii lor strălucitori, masa şi 
altarul tămâierii, scânteind de aur; dincolo de ce-a de-a doua perdea, chi-
votul sfânt, împreună cu heruvimii lui tainici, şi deasupra lui sfânta Şekina, 
manifestarea vizibilă a prezenţei lui Iehova; toate doar o slabă reflectare 
a splendorilor templului lui Dumnezeu din cer, marele centru al lucrării 
pentru răscumpărarea omului.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 349 engl.

„Adesea, slava umplea ambele despărţituri în aşa măsură încât preotul nu 
putea să oficieze şi era obligat să stea la uşa tabernacolului. Preotul din sfânta, 
înălţându-şi rugăciunea prin credinţă către tronul harului, pe care nu-l putea 
vedea, reprezintă pe poporul lui Dumnezeu care îşi înalţă rugăciunile către 
Hristos înaintea tronului harului din sanctuarul ceresc. Ei nu-L pot vedea pe 
Mijlocitorul lor cu ochii naturali, însă cu ochii credinţei, ei Îl văd pe Hristos 
înaintea tronului harului şi-şi îndreaptă rugăciunile către El, şi cu încredere 
pretind beneficiile mijlocirii Sale.” – Istoria mântuirii, pag. 155 engl.

Vineri             25 februarie

Întrebări recaPituLative PerSonaLe

1.	 Descrieţi	cele	două	despărţituri	ale	sanctuarului.
2.	 Explicaţi	semnificaţia	sfeşnicului	şi	a	pâinii	punerii	înainte.
3.	 Care	era	semnificaţia	spirituală	a	altarului	tămâierii?
4.	 Cum	reflectă	adevărata	inimă	creştină	chivotul	legământului?
5.	 Cum	Îşi	manifesta	uneori	Dumnezeu	dorinţa	Sa	divină	în	sfânta	 
	 sfintelor?
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Sabat, 5 martie 2010

Darul Sabatului Întâi pentru  
proiectele speciale ale Uniunii Mexicane

Mexic este format din 31 de state şi un 
district federal. Se întinde pe o suprafață 
de 1.953.162 km2, incluzând 6.006 km2 
de insule, cu o populaţie de aproximativ 
112 milioane. Se vorbesc mai mult de 50 
de limbi indigene, însă spaniola este limba 
oficială. Religiile se împart în romano ca-
tolicism ca cea predominantă cu un mare 
număr de membri; Martorii lui Iehova, cât şi Mormonii au mai mult de 
un milion de aderenţi; Adventiştii de Ziua a Şaptea numără mai bine de 
600.000 membri, şi alte religii au un număr mai mic de membri.

Solia reformei a ajuns în Mexic în 1965 şi de atunci încoace, lucrarea 
creşte, mulţumim lui Dumnezeu; totuşi, „evanghelia veşnică” trebuie să mai 
intre încă în 12 state. Pentru a realiza acest lucru, facem planuri pentru:

- O şcoală Misionar medicală
- Clinica Eden, un centru de medicină alternativă
- Condiţii pentru tipărit
Pentru a sprijini financiar aceste proiecte, avem nevoie de venituri. Avem 

mare nevoie de materiale pentru evanghelizare pentru colportorii noştri 
pentru a extinde lucrarea Domnului. Pe lângă aceasta, acestea ar fi şi o sursă 
de venit. Avem persoane care ne pot ajuta cu tipărirea de articole despre 
subiecte de sănătate şi evanghelie, însă ne lipsesc fondurile ca să tipărim în 
cantităţi mari, aşa încât preţul să fie convenabil şi să avem profit. Am plănuit 
ca acest profit să fie împărţit pentru cele trei proiecte menţionate mai sus.

Prin şcoala misionară vom putea să avem lucrători mai pregătiţi ca să 
trimitem în fiecare stat unde solia nu ajuns încă. Şi colportorii pot răspândi 
Cuvântul lui Dumnezeu prin materiale tipărite, iar Clinica Eden poate fi 
un centru de ajutorare a pacienţilor de a primi evanghelia. În felul acesta, 
vom împlini misiunea pe care Dumnezeu a dat-o bisericii Sale – de a fi o 
lumină luminătoare în orice loc ne-am afla.

Fie ca acest apel urgent să fie dus peste tot şi lumea să fie avertizată în 
acest timp de criză. Vă mulţumim anticipat pentru contribuţia dumnea-
voastră generoasă la această cauză demnă.

Fraţii şi surorile voastre din Uniunea Mexicană
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  Lecţia 10         Sabat, 5 martie 2011

curtea
„Curtea Cortului s-o faci…” (Exodul 27:9).

„Cortul sfânt era împrejmuit într-un spaţiu deschis numit curte, care 
era înconjurată de pânze agăţate.” – Patriarhi şi profeţi, 347 engl.

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol. 4, pag. 159 engl., cap. Luarea Ierihonului.
                     Patriarhi şi profeţi, pag. 347,348; 352,353, cap. Cor 
                   tul şi serviciile lui.

Duminică           27 februarie

1. curtea

a.	 Ce	a	fost	aşezat	în	jurul	cortului?	Exodul	40:8,33.

„Intrarea în [spaţiul deschis al curţii] era spre capătul de est. Era închi-
să printr-o perdea dintr-un material scump şi lucrat cu măiestrie.” – Patri-
arhi şi profeţi, pag. 347 engl.

b.	 Câte	uşi	avea	curtea?	Leviticul	8:3,4.	Prin	câte	uşi	avem	 
	 acces	la	Dumnezeu	Tatăl?	Ioan	10:9;	14:6.

„S-au luat toate măsurile pentru a veni în întâmpinarea nevoilor natu-
rii noastre spirituale şi morale… Isus a spus că El a aşezat înaintea noastră 
o uşă deschisă pe care nici un om nu o poate închide. Uşa deschisă se află 
înaintea noastră, şi prin harul lui Hristos, prin ea strălucesc raze ale lumi-
nii îndurătoare.” – Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, pag. 19 engl.

c.	 Cine	a	fost	întotdeauna	singura	uşă	spre	turma	lui	Dumne- 
	 zeu?	Ioan	10:1-8.

„Hristos este uşa către turma lui Dumnezeu. Prin această uşă, toţi co-
piii Săi, din cele mai vechi timpuri, au găsit intrare… Mulţi au venit pre-
zentând alte obiecte pentru credinţa lumii; au fost născocite ceremonii şi 
rânduieli prin care oamenii sperau să primească îndreptăţire şi pace cu 
Dumnezeu, şi în felul acesta să găsească intrare în turma Sa. Însă singura 
uşă este Hristos.” – Hristos lumina lumii, pag. 477 engl.
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Luni            28 februarie

2. caLea eSte deScHiSă

a.	 Ce	fapt	arată	că,	în	relaţie	cu	sanctuarul	ceresc,	pământul	este	 
	 curtea	de	dinafară	unde	„Mielul	lui	Dumnezeu,	care	ridică	 
	 păcatele	lumii”	(Ioan	1:29)	a	fost	jertfit?	Evrei	13:12,13.

„Marele nostru Preot S-a adus pe Sine ca jertfă când a suferit dincolo de 
poartă. Atunci s-a făcut o ispăşire desăvârşită pentru păcatele oamenilor. Isus 
este Apărătorul nostru, Marele nostru Preot, Mijlocitorul nostru. De aceea, 
poziţia noastră prezentă este ca cea a israeliţilor care stăteau în curtea de 
dinafară, aşteptând fericita nădejde, apariţia glorioasă a Domnului şi Mân-
tuitorului nostru Isus Hristos… Tipul s-a întâlnit cu antitipul în moartea 
lui Dumnezeu, Mielul junghiat pentru păcatele lumii. Măreţul Mare Preot a 
adus singura jertfă care va avea valoare.” – That I May Know Him, pag. 73.

b.	 Cum	a	fost	deschis	pentru	noi	drumul	către	sanctuarul	 
	 ceresc?	Evrei	9:8;	10:16-22.	Care	ar	trebui	să	fie	răspunsul	 
	 nostru	la	prevederea	lui	Dumnezeu	plină	de	îndurare?

„În momentul în care Hristos Şi-a dat ultima suflare, în templu erau 
martori care priveau materialul rezistent şi greu, sfâşiat de mâini nevăzute 
de sus până jos. Acest lucru făcea de cunoscut ființelor cereşti, şi lumii stri-
cate prin păcat, că fusese deschis un nou drum de viaţă pentru omenirea 
căzută.” – Credinţa prin care trăiesc, pag. 201 engl.

„Fără cruce, omul nu putea avea legătură cu Tatăl. De ea se prinde orice 
speranţă a noastră. În virtutea ei, creştinul poate înainta cu paşii unui cuce-
ritor; pentru că de la ea străluceşte lumina dragostei Mântuitorului. Când 
păcătosul ajunge la cruce şi priveşte în sus la Cel care a murit ca să-l mân-
tuiască, se poate bucura deplin; pentru că păcatele lui sunt iertate. Când a 
îngenuncheat la cruce, el a ajuns la cel mai înalt loc la care poate ajunge 
omul. Lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu este descoperită în faţa lui 
Isus Hristos; se rostesc cuvintele de iertare: Trăieşte, păcătosule vinovat, tră-
ieşte. Pocăinţa ta este primită; pentru că am găsit o răscumpărare…

Este privilegiul nostru şi să ne lăudăm eu crucea Calvarului, privile-
giul nostru să ne predăm pe deplin Celui care S-a dat pe Sine pentru noi. 
Atunci, cu lumina dragostei care străluceşte de la faţa Sa asupra noastră, 
vom merge înainte ca să o reflectăm asupra celor care sunt în întuneric.” – 
The Review and Herald, 29 aprilie 1902.
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Marţi                  1 martie

3. aLtaruL de araMă

a.	 Ce	se	afla	în	curte	în	apropiere	de	intrare?	Exodul	40:29.

„În curte, şi foarte aproape de intrare, se afla altarul de aramă pentru arderile 
de tot. Pe acest altar erau arse toate jertfele aduse prin foc pentru Domnul, şi 
coarnele lui erau stropite cu sângele ispăşitor.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 347 engl.

b.	 Ce	se	sugera	prin	faptul	că	altarul	de	jertfă	nu	avea	trepte?	 
	 Exodul	20:26.	În	sens	spiritual,	cum	putem	aplica	aceasta	la	 
	 noi	personal?	Apocalipsa	3:17.

„În acest timp, aveţi nevoie, o, aveţi nevoie, atât de mult, să cumpăraţi 
aurul dragostei şi al credinţei ca să vă îmbogăţiţi, să cumpăraţi haina albă 
a neprihănirii lui Dumnezeu ca să vă îmbrăcaţi cu ea, şi să nu vi se vadă 
ruşinea goliciunii voastre la tribunalul lui Dumnezeu.” – Manuscript Relea-
ses, vol. 20, pag. 98.

c.	 Explicaţi	modalitatea	prin	care	venim	înaintea	lui	Dumne- 
	 zeu	–	se	face	direct	„fără	paşi”	sau	prin	intermediari,	cum	 
	 ar	fi	preoţi	şi	sfinţi?	Ioan	6:37;	1	Timotei	2:5.

„Ţineţi-vă de singura voastră nădejde – privilegiul preţios de a avea in-
trare la Dumnezeu prin Hristos. Prindeţi-vă sufletul deznădăjduit de Mij-
locitorul vostru. În şi prin El şi doar prin El putem veni la Dumnezeu. Nu 
există altă ispăşire decât prin măsura luată. Ritualurile şi metodele omeneşti 
nu sunt de nici un folos. Nimic altceva în afară de Hristos nu are valoare.

Duhul Sfânt este singura noastră nădejde. Când înălţaţi crucea Cal-
varului, ea vă înalţă. Urmându-L pe Hristos şi purtând crucea, călcând 
pe urmele paşilor Săi consacraţi şi de jertfire de sine – numai astfel puteţi 
găsi mântuirea. Cuvântul viului Dumnezeu este îndrumătorul şi sfătuito-
rul vostru. Isus Hristos este calea spre sfânta sfintelor – calea fără perdea. 
Păcătosul este umilit; Mântuitorul este înălţat ca totul în tot. Aceasta este 
scăparea noastră.” – Testimonies, vol. 2, pag. 24,25 engl.

„Dacă suntem împlinitori ai Cuvântului, putem veni la Dumnezeu cu 
asigurarea deplină a credinţei spunând: ‚Adu-Ţi aminte de făgăduinţa dată 
robului Tău, în care m-ai făcut să-mi pun nădejdea!’ (Psalmii 119:49)…

Chemarea nu este pentru puţini, ci pentru toţi.” – The Review and Herald, 
6 decembrie 1898.



Lecții biblice pentru Școala de Sabat, ianuarie - martie 2011 57

D
a

ru
l 

Sa
b

at
u

lu
i Î

n
tâ

i p
en

tr
u

  p
ro

ie
c

te
le

 S
pe

ci
a

le
 a

le
 u

n
iu

n
ii 

m
eX

ic
a

n
e

Miercuri                 2 martie

4. LigHeanuL

a.	 Ce	se	afla	între	altar	şi	uşa	tabernacolului?	Exodul	38:8.

„Între altar şi uşa tabernacolului se afla ligheanul, care era tot din ara-
mă, făcut din oglinzile care fuseseră aduse ca daruri de bună voie de feme-
ile lui Israel. La lighean, preoţii îşi spălau mâinile şi picioarele ori de câte 
ori intrau în încăperile sfinte, sau se apropiau de altar ca să aducă arderi de 
tot Domnului.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 347, 348 engl.

b.	 Ce	lecţii	diferite	ar	trebui	să	învăţăm	de	la	ligheanul	de	 
	 aramă	care	era	făcut	din	oglinzile	femeilor	care	se	predase- 
	 ră	lui	Dumnezeu?	2	Corinteni	13:5,6;	Iacov	1:21-25.

„Mândria şi vanitatea se dau pe faţă peste tot; însă cei care sunt înclinaţi 
să privească în oglindă ca să se admire, au puţină înclinaţie să privească în 
legea lui Dumnezeu, marea oglindă morală… Idolatria îmbrăcămintei nimi-
ceşte tot ce este umil, blând şi plăcut în caracter. Ea consumă orele preţioase 
care ar trebui devotate meditaţiei, cercetării inimii şi studiului cu rugăciune 
din cuvântul lui Dumnezeu.” – Solii către tineret, pag. 359,360 engl.

„Legea lui Dumnezeu este standardul neprihănirii. Este oglinda în care 
trebuie să privim ca să ne vedem defectele din caracterul nostru. Când 
privim într-o oglindă, aceasta arată defectele îmbrăcămintei sau persoanei 
noastre; însă nu îndepărtează nici o imperfecţiune. Pe acestea trebuie să le 
îndreptăm noi.” – The Signs of the Times, 5 mai 1887.

„Ce s-ar întâmpla dacă am merge pe stradă şi ne-am murdări hainele 
cu noroi, şi apoi am veni în casă şi, privind la hainele noastre murdare când 
stăm în faţa oglinzii, am spune acesteia: ‚Curăţă-mă de noroiul meu’; Ne va 
curăţa de noroiul nostru? Nu aceasta este menirea oglinzii. Tot ce face ea este 
să ne arate că hainele noastre sunt mânjite; nu poate îndepărta mânjitura.

La fel este şi cu legea lui Dumnezeu. Ea atrage atenţia spre defectele noas-
tre de caracter.  Ea ne condamnă ca păcătoşi, dar nu oferă nici o iertare pentru 
păcătos. Nu-l poate scăpa de păcatele lui. Însă Dumnezeu a luat o măsură. Ioan 
spune: ‚Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel 
Neprihănit.’ (1 Ioan 2:1). Aşa că noi venim la El şi acolo găsim caracterul lui 
Isus, iar neprihănirea caracterului Său îl salvează pe păcătos – dacă, din partea 
noastră, am făcut tot ce am putut.” – Sermons and Talks, vol. 1, pag. 15.
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Joi                    3 martie

5. o ManiFeStare SPeciaLă a aProbării Lui duMnezeu

a.	 Ce	s-a	întâmplat	când	s-a	terminat	construirea	tabernaco- 
	 lului	şi	a	curţii	lui?	Exodul	40:34,35.

„Cu un interes energic, mulţimile lui Israel s-au adunat de jur împre-
jur să vadă construcţia sfântă. În timp ce contemplau scena cu satisfacţie 
reverenţioasă, stâlpul de nor plutea peste sanctuar şi, coborând, l-a învă-
luit… Era o descoperire a maiestăţii divine, şi pentru o vreme chiar Moise 
nu a putut să intre. Cu emoţie adâncă, poporul privea semnul că lucrarea 
mâinilor lor era primită. Nu erau demonstraţii zgomotoase de bucurie. O 
teamă sfântă îi cuprinse pe toţi. Însă mulţumirea inimii lor s-a arătat prin 
lacrimi de bucurie şi ei şopteau cuvinte serioase de recunoştinţă pentru 
faptul că Dumnezeu consimţise să locuiască cu ei.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 
349,350 engl.

b.	 Ce	asigurare	ar	trebui	să	ne	umple	inimile	cu	bucurie	şi	 
	 recunoştinţă?	romani	8:31;	Evrei	13:6.

„Cel care a fost sprijinitorul servului Său atunci a fost ajutorul popo-
rului Său în fiecare veac. În orice criză, poporul Său poate declara cu în-
credere: ‚Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?’ 
(Romani 8:31). Oricât de iscusite ar fi planurile lui Satan şi ale agenţilor 
Săi, Dumnezeu poate să le detecteze, şi să anuleze toate sfaturile lor. Răs-
punsul credinţei astăzi va fi răspunsul dat de Neemia: ‚Dumnezeu va lupta 
pentru noi’ (Neemia 4:20); pentru că Dumnezeu este la lucru, şi nici un om 
nu poate împiedica acest succes final.” – Profeţi şi regi, pag. 645 engl.

Vineri                  4 martie

Întrebări recaPituLative PerSonaLe 

1.	 Pe	cine	simboliza	uşa	curţii?
2.	 Cum	s-a	deschis	pentru	noi	uşa	către	sanctuarul	ceresc?
3.	 Ce	se	sugera	prin	faptul	că	altarul	de	aramă	pentru	jertfe	 
	 era		în	curte,	cel	mai	aproape	de	intrare?
4.	 Ce	putem	învăţa	de	la	faptul	că	ligheanul	era	făcut	din	oglinzi?
5.	 Ce	asigurare	ar	trebui	să	ne	umple	inimile	cu	bucurie?
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     Lecţia 11       Sabat, 12 martie 2011

Preoţia
„Dă în grija leviţilor Cortul întâlnirii.” (Numeri 1:50).

„Prin poruncă divină, seminţia lui Levi a fost pusă deoparte pentru 
slujba sanctuarului.” – Credinţa prin care trăiesc, pag. 195 engl.

recomandare	pentru	studiu:	Patriarhi şi profeţi, pag. 350,351 engl., cap.  
             Cortul și serviciile sale.
Duminică                 6 martie

1. duMnezeu aLege

a.	 Ce	seminţie	a	primit	însărcinarea	de	a	avea	grijă	de	sanctu- 
	 ar?	numeri	1:50-53.	De	ce	a	trecut	Dumnezeu	cu	vederea	 
	 seminţia	lui	ruben	şi	l-a	ales	pe	Levi	ca	întâiul	născut?	 
	 Genesa	49:3,4.

„În vremurile străvechi, fiecare bărbat era preotul casei sale. Pe vremea 
lui Avraam, preoţia era privită ca dreptul obţinut de întâiul născut. Acum, 
în loc de întâiul născut al întregului Israel, Domnul a acceptat seminţia 
lui Levi pentru lucrarea sanctuarului. Prin această onoare distinsă, El Şi-a 
arătat aprobarea pentru credincioşia lor, atât în aderarea la serviciul Său, 
cât şi în executarea judecăţilor Sale atunci când Israel s-a apostaziat şi s-a 
închinat înaintea viţelului de aur.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 350 engl.

„[Iacov] a arătat care ar fi trebuit să fie poziţia lui Ruben ca întâiul 
născut; însă păcatul lui dureros de la Edar l-a făcut nevrednic de binecu-
vântarea întâiului născut.” – Idem., pag. 235 engl.

b.	 Ce	familie	din	Levi	a	fost	pusă	deoparte	pentru	preoţie?	 
	 Exodul	28:1;	numeri	18:1,6,7.

„Preoţia, totuşi, a fost limitată la familia lui Aron. Numai lui Aron şi 
fiilor săi li se permitea să slujească înaintea Domnului; restul seminţiei a 
primit misiunea de a răspunde de tabernacol şi mobila lui, şi de a-i ajuta 
pe preoţi în slujba lor, însă nu puteau să aducă jertfe, să ardă tămâie, sau să 
vadă lucrurile sfinte până nu erau acoperite.” – Idem., pag. 350 engl.
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Luni                  7 martie

2. veŞMinteLe PreoţeŞti – i

a.	 Enumeraţi	piesele	principale	ale	îmbrăcămintei	marelui	 
	 preot.	Exodul	28:2-4.

„Hainele marelui preot erau dintr-un material scump şi lucrat cu mul-
tă măiestrie, potrivit cu funcţia lui înaltă. În plus faţă de veşmântul de in al 
preotului obişnuit, el purta o mantie albastră, de asemenea ţesută dintr-o 
bucată. De jur împrejurul tivului, mantia era împodobită cu clopoţei de 
aur şi rodii de culoare albastră, purpurie şi cărămizie.” – Patriarhi şi profeţi, 
pag. 350,351 engl.

b.	 Efodul:	Exodul	28:6,9,10.

„Peste aceasta [mantie], venea un efod – o haină mai scurtă, ţesută din 
fir de aur, albastru, purpuriu, cărămiziu şi alb; era ţinut strâns legat de corp 
cu un brâu făcut din aceleaşi culori şi lucrat cu măiestrie. Efodul era fără 
mâneci, iar pe umerii lui brodaţi cu fir de aur, erau prinse două pietre de 
onix, purtând numele celor douăsprezece seminţii ale lui Israel.” – Idem., 
pag. 351 engl.

c.	 Pieptarul:	Exodul	28:29.

„Peste efod, se afla pieptarul, veşmântul preoţesc cel mai sfânt. Era din 
acelaşi material cu efodul. Avea o formă pătrată, măsurând o palmă, şi era 
agăţat de umeri cu un şnur albastru prin verigi de aur. Marginea era făcută 
din diferite pietre preţioase, de acelaşi fel cu pietrele care alcătuiesc cele 
douăsprezece temelii ale cetăţii lui Dumnezeu. Înăuntru acestui cadru erau 
douăsprezece pietre prinse în aur, aşezate câte patru pe un rând şi care, ca 
cele de pe umăr, aveau săpate pe ele numele seminţiilor. Porunca Domnu-
lui a fost aceasta: ‚Când va intra Aaron în Sfântul Locaş, va purta pe inima 
lui numele fiilor lui Israel, săpate pe pieptarul judecăţii, ca să păstreze în-
totdeauna aducerea aminte de ei înaintea Domnului.’ (Exodul 28:29). În 
acelaşi fel, Hristos, Marele Preot, pledând cu sângele Său înaintea Tatălui 
în favoarea păcătosului, poartă pe inima Sa numele fiecărui suflet care s-a 
căit şi crede.” – Idem.
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Marţi                   8 martie

3. veŞMinteLe PreoţeŞti – ii

a.	 Ce	erau	urim	şi	Tumim?	Exodul	28:30;	Leviticul	8:8.

„În dreapta şi în stânga pieptarului, erau aşezate două pietre mai mari, 
care aveau o strălucire splendidă. Când înaintea judecătorilor se aduceau 
chestiuni dificile, pe care ei nu le puteau hotărî, ei se adresau preoţilor, şi 
aceştia Îl întrebau pe Dumnezeu, care le răspundea. Dacă aproba, şi dacă 
dorea să le dea succes, un nimb de lumină şi slavă se revărsa asupra pietrei 
preţioase din dreapta. Dacă dezaproba, un abur sau nor părea că se aşea-
ză pe piatra preţioasă din stânga. Când Îl întrebau pe Dumnezeu dacă să 
meargă la luptă sau nu, piatra preţioasă din dreapta, când era înconjurată 
cu lumină, spunea: Du-te, şi să propăşeşti. Piatra din stânga, atunci când 
era umbrită de un nor, spunea: Să nu te duci; nu vei propăşi.” – Istoria mân-
tuirii, pag. 183,184 engl.

b.	 Descrieţi	mitra	marelui	preot.	Exodul	28:39;	39:28.

„Mitra marelui preot consta dintr-un turban de in alb, pe care era lega-
tă cu o panglică albastră o placă de aur cu inscripţia: ‚Sfinţenie lui Iehova.’” 
– Patriarhi şi profeţi, pag. 351 engl.

c.	 Descrieţi	veşmintele	preoţilor	obişnuiţi.	Leviticul	6:10.

„Haina preotului obişnuit era din in alb, ţesută dintr-o singură bucată. 
Era lungă până aproape de gleznă, strânsă la mijloc cu un cordon de in alb, 
brodat cu albastru, purpuriu şi cărămiziu. Un turban sau o mitră de in com-
pleta îmbrăcămintea lui exterioară. La rugul aprins, lui Moise i s-a poruncit 
să-şi dea jos sandalele, pentru că pământul pe care călca era sfânt. Tot astfel, 
nici preoţii nu puteau intra încălţaţi în sanctuar.” – Idem., pag. 350 engl.

d.	 Ce	efect	trebuia	să	aibă	îmbrăcămintea	preoţilor	şi	purta- 
 rea lor asupra poporului?

„Tot ceea ce avea legătură cu veşmintele şi purtarea preoţilor trebuia să 
fie în aşa fel încât să imprime asupra privitorului simţământul sfinţeniei lui 
Dumnezeu, al sfinţeniei închinării şi al curăţiei cerute de la cei care veneau 
în prezenţa Sa.” – Idem., pag. 351 engl.
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Miercuri                 9 martie

4. acoPerire coreSPunzătoare Şi atitudine  
 reverenţioaSă
a.	 Cât	de	atenţi	erau	preoţii	ca	să-şi	acopere	goliciunea	când	veneau	 
	 înaintea	Domnului?	Exodul	20:26.	Dar	îngerii?	Isaia	6:1,2.

b.	 Ce	a	crezut	profetul	Isaia	despre	sine	când	a	avut	o	viziune	 
	 despre	Dumnezeu	stând	pe	tronul	Său	în	templul	din	cer?	Isaia	 
	 6:5.	Cum	ar	trebui	să	aplicăm	această	experienţă	la	noi	înşine?

„Isaia denunţase păcatul altora; însă acum se vede pe sine expus aceleiaşi 
condamnări pe care o pronunţase asupra lor. El fusese mulţumit cu o cere-
monie rece şi lipsită de viaţă în închinarea lui faţă de Dumnezeu. El nu ştiuse 
aceasta până când nu i s-a dat viziunea cu Domnul. Cât de neînsemnate păreau 
acum înţelepciunea şi talentele lui când privea la sfinţenia şi maiestatea sanctu-
arului. Cât de nevrednic era el! Cât de nepotrivit pentru slujirea sfântă!...

Viziunea dată lui Isaia reprezintă starea poporului lui Dumnezeu din 
zilele de pe urmă. Ei au privilegiul de a vedea prin credinţă lucrarea care are 
loc în sanctuarul ceresc. ‚Şi Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost 
deschis şi s-a văzut chivotul legământului Său în Templul Său.’ (Apocalipsa 
11:19). Când privesc prin credinţă în sfânta sfintelor şi văd lucrarea lui 
Hristos din sanctuarul ceresc, înţeleg că sunt un popor cu buze necurate – 
un popor ale cărui buze au vorbit adesea cu vanitate şi ale cărui talente nu 
au fost sfinţite şi folosite spre slava lui Dumnezeu. Pot să fie deznădăjduiţi 
când pun în contrast propria lor slăbiciune şi nevrednicie cu frumuseţea şi 
curăţia caracterului glorios al lui Hristos. Dar dacă ei, asemenea lui Isaia, 
primesc impresia pe care Domnul doreşte să o lase în inima lor, dacă îşi 
umilesc sufletele înaintea lui Dumnezeu, există speranţă pentru ei. Cur-
cubeul făgăduinţei este deasupra tronului, iar lucrarea făcută pentru Isaia 
va fi realizată şi în ei. Dumnezeu răspunde la rugăciunile care vin dintr-o 
inimă pocăită.” – The Review and Herald, 22 decembrie 1896.

„Isaia a avut o descoperire minunată a slavei lui Dumnezeu. El a văzut 
manifestarea puterii lui Dumnezeu, şi după ce a zărit maiestatea Sa, la el 
a venit solia de a merge şi a face o anumită lucrare. El se simţea cu totul 
nevrednic pentru lucrare. Ce l-a făcut să se considere nevrednic? A crezut 
despre sine că este nevrednic înainte să vadă slava lui Dumnezeu? – Nu; el 
îşi închipuia că se află într-o stare neprihănită înaintea lui Dumnezeu; însă 
când slava Domnului oştirilor i-a fost descoperită, când a privit maiestatea 
de nespus a lui Dumnezeu, el a spus: ‚Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt 
un om cu buze necurate’ (Isaia 6:5).” – Idem., 4 iunie 1889.
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Joi                 10 martie

5. MiSiunea Lui iSaia – Şi a noaStră

a.	 Cum	se	aplică	astăzi	viziunea	lui	Isaia	din	capitolul	6?	 
	 romani	15:4.	unde	ar	trebui	să	fie	ancorată	nădejdea	 
	 noastră?	Evrei	6:11,19	(compară	cu	Evrei	9:3).

„Când umanitatea, cu slăbiciunea şi diformitatea ei, a fost adusă în con-
trast cu desăvârşirea sfințeniei, luminii şi slavei divine, [profetul Isaia] s-a sim-
ţit cu totul incapabil şi nevrednic. Cum putea să meargă şi să spună poporului 
despre cerinţele sfinte ale lui Iehova, care era înălţat şi mărit, şi ale cărui poale 
ale mantiei umpleau templul?” – Comentarii biblice, vol. 4, pag. 1140.

b.	 Ce	asigurare	mângâietoare	dată	unui	Isaia	umilit	este	 
	 oferită	în	acelaşi	fel	fiecărui	credincios?	Isaia	6:5-7.

„Rugaţi-vă ca buzele voastre să fie atinse cu un cărbune aprins de pe 
altarul divin, ca să rostiţi numai cuvinte curate, asemenea lui Hristos, ca 
să puteţi vedea că este păcat să vorbiţi aspru şi nesăbuit.” – The Review and 
Herald, 14 ianuarie 1904.

„Când vă aşezaţi acolo unde ar trebui să fiţi pentru a asculta glasul lui 
Dumnezeu, veniţi înaintea Sa în fiecare zi, spunând: ‚Vorbeşte, Doamne, 
căci robul Tău ascultă.’ ‚Doamne, ce vrei să fac?’ (1 Samuel 3:9; Faptele 
Apostolilor 9:6). Şi Domnul te va face să simţi povara pentru suflete şi va 
atinge buzele tale aşa cum le-a atins pe cele ale lui Isaia, cu un cărbune 
aprins de pe altarul Său.” – General Conference Daily Bulletin, 20 martie 1891.

Vineri                11 martie

Întrebări recaPituLative PerSonaLe 

1.	 Care	din	cele	douăsprezece	seminţii	a	primit	misiunea	de	a	se	îngriji	 
	 de	templu?	De	ce?
2.	 Descrieţi	veşmintele	marelui	preot.
3.	 Descrieţi	veşmintele	preoţilor	obişnuiţi	şi	explicaţi	ce	efect	trebuia	să	 
	 aibă	asupra	poporului	îmbrăcămintea	şi	în	special	purtarea	lor.
4.	 Ce	ar	trebui	să	învăţăm	de	la	atitudinea	reverenţioasă	şi	acoperirea	 
	 corespunzătoare	a	preoţilor	şi	a	îngerilor	în	prezenţa	Domnului?
5.	 În	ce	sens	are	viziunea	lui	Isaia	(6:1-7)	o	aplicaţie	specială	pentru	 
	 noi,	cei	care	trăim	în	veacul	laodiceanului	făţarnic?
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     Lecţia 12       Sabat, 19 martie 2011

evanghelia din serviciul Sanctuarului
„[Seminţia lui Levi] să aibă grijă… de întreaga adunare… să facă 

slujba tabernacolului.” (Numeri 3:7 engl.)

„Nu numai sanctuarul însuşi, ci şi slujba preoţilor, trebuia să ‚slujească 
drept exemplu şi umbră a lucrurilor cereşti.’ (Evrei 8:5).” – Credinţa prin care 
trăiesc, pag. 195 engl.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pag. 352-358 engl., cap. Cortul şi 
      serviciile sale.

Duminică               13 martie

1. conSacrarea

a.	 Descrieţi	consacrarea	sanctuarului	şi	a	preoţilor.	 
	 Leviticul	8:10-12,30,33.	Ce	ar	trebui	să	învăţăm	din	aceas- 
	 tă	procedură	solemnă?

„Dumnezeul cerului, al cărui braţ mişcă lumea, care ne susţine şi ne dă 
viaţă şi sănătate, ne dă dovezi că El poate fi onorat sau dezonorat prin hainele 
celor care slujesc înaintea Sa. El a dat directive speciale lui Moise cu privire 
la tot ce era în legătură cu serviciul Său. El a dat instrucţiuni chiar şi cu pri-
vire la aranjarea caselor lor şi a precizat îmbrăcămintea pe care trebuia să o 
poarte cei care slujeau în slujba Sa. Ei trebuia să menţină ordinea în totul şi 
în special să păstreze curăţenia.” – Testimonies, vol. 2, pag. 610,611 engl.

b.	 Explicaţi	slujba	din	sanctuar.

„Slujba din sanctuar era formată din două părţi, slujirea zilnică şi cea 
anuală. Slujba zilnică era realizată la altarul pentru arderile de tot în curtea 
tabernacolului şi în sfânta; în timp ce slujba anuală se făcea în sfânta sfin-
telor.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 352 engl.

„O dată pe an, marele preot îndeplinea o lucrare specială de ispăşire în 
sfânta sfintelor pentru curăţirea sanctuarului.” – Marea luptă, pag. 418 engl.
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Luni                14 martie

2. SLujba ziLnică

a.	 Descrieţi	slujbele	zilnice	obişnuite	în	favoarea	poporului.	 
	 Exodul	29:38-42;	numeri	28:3-6.

„Slujba zilnică era formată din arderea de tot de dimineaţă şi de seară, 
aducerea de tămâie pe altarul de aur; şi jertfele speciale pentru păcate in-
dividuale…

În fiecare dimineaţă şi seară, pe altar se ardea un miel de un an… [care 
simboliza] dependenţa lor constantă de sângele ispăşitor al lui Hristos.” – 
Patriarhi şi profeţi, pag. 352 engl.

b.	 Cum	alegeau	preoţii	animalele	de	jertfă?	Exodul	12:5.	Cine	 
	 era	simbolizat	prin	jertfa	„fără	cusur”?	1	Petru	1:19.

„Preoţii trebuia să verifice toate animalele aduse ca jertfă şi trebuia să 
respingă pe toate acelea la care se găsea vreun defect. Numai o jertfă ‚fără 
cusur’ putea fi un simbol al curăţiei Sale desăvârşite care urma să se ofere 
pe Sine ca ‚un miel fără cusur şi fără prihană.’ (1 Petru 1:19).” – Idem.

c.	 La	ce	altceva	ar	trebui	să	ne	facă	să	ne	gândim	jertfa	per- 
	 fectă?	romani	12:1.

„Trebuie să ne predăm în slujba lui Dumnezeu, şi ar trebui să căutăm să 
facem ca jertfa să fie cât de perfectă cu putinţă. Dumnezeu nu va fi mulţu-
mit cu nimic mai puţin decât ce putem oferi mai bun. Cei care Îl iubesc din 
toată inima vor dori să-I ofere Lui cea mai bună slujbă a vieţii, şi vor căuta 
în mod constant să aducă orice putere a fiinţei lor în armonie cu legile care 
vor promova capacitatea lor de a face voia Sa.” – Idem., pag. 352,353 engl.

„Îndeplinirea sacrificiului făcut pentru noi trebuie să fie mereu proas-
pătă în minţile noastre şi să ne influenţeze tot timpul gândurile şi planurile 
noastre. Hristos trebuie să fie ca unul crucificat între noi…

Ce preţ a fost plătit pentru noi! Priviţi la cruce, şi la Victima ridicată 
pe ea. Priviţi la acele mâini, străpunse cu cuiele crude. Priviţi la picioa-
rele Sale, legate cu ţepuşele de lemn. Hristos a purtat păcatele noastre în 
propriul Său trup. Acea suferinţă, acea agonie, este preţul răscumpărării 
noastre.” – Testimonies, vol. 6, pag. 479 engl.
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Marţi                15 martie

3. jertFe individuaLe

a.	 În	sistemul	ebraic	antic,	atunci	când	o	persoană	individuală	 
	 păcătuia,	ce	i	se	cerea	să	facă?	Leviticul	4:2,3,22,23,27-30.

„Cea mai importantă parte din slujba zilnică era serviciul făcut în fa-
voarea persoanelor individuale. Păcătosul pocăit îşi aducea jertfa la uşa 
tabernacolului, şi, aşezându-şi mâna pe capul victimei, îşi mărturisea pă-
catele, transferându-le în felul acesta de la sine asupra jertfei nevinovate. 
Apoi, animalul trebuia înjunghiat cu propria mână [a păcătosului] iar sân-
gele era dus de către preot în sfânta şi stropit în faţa perdelei, după care se 
afla chivotul care conţinea legea pe care păcătosul o călcase. Prin această 
ceremonie, păcatul era transferat simbolic, prin sânge, asupra sanctuaru-
lui.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 354 engl.

b.	 numiţi	cele	cinci	clase	de	jertfe/daruri.	La	ce	ar	trebui	să	ne	 
	 facă	acestea	să	cugetăm?

- Ardere de tot (Leviticul 1:2,3).
- Dar de mâncare (Leviticul 2:1-3).
- Jertfă de mulţumire (Leviticul 3:1,2 – engl: „Jertfă de împăcare”).
- Jertfă pentru păcat (Leviticul 4:2).
- Jertfă de vină (Leviticul 5:1-6).

„Zilnic, păcătosul pocăit îşi aducea jertfa la uşa tabernacolului, şi aşe-
zându-şi mâna pe capul victimei, îşi mărturisea păcatele, transferându-le 
în felul acesta, în simbol, de la sine la jertfa nevinovată. Animalul era apoi 
înjunghiat. ‚Fără vărsare de sânge,’ (Evrei 9:22), spune apostolul, nu este 
iertare. ‚Viaţa trupului este în sânge’ (Leveticul 17:11). Legea călcată a lui 
Dumnezeu cerea viaţa vinovatului. Sângele, care reprezenta viaţa pierdută 
a păcătosului, a cărui vină o purta victima, era purtat de către preot în sfân-
ta şi stropit în faţa perdelei, în spatele căreia se afla chivotul care conţinea 
legea pe care o călcase păcătosul.” – Marea luptă, pag. 418 engl.

„Să nu urâţi păcatul şi să nu vă rugaţi foarte serios ca să înţelegeţi ca-
racterul lui nespus de păcătos? Să nu urâţi ceea ce a cauzat moartea Maies-
tăţii cerului, Fiului lui Dumnezeu? Ţineţi mereu minte că există un singur 
lucru pe care Dumnezeu îl urăşte deplin, şi anume păcatul.” – Manuscript 
Releases, vol. 14, pag. 73 engl.
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Miercuri                16 martie

4. aducerea tăMâiei
a.	 Descrieţi	cum	era	adusă	tămâia.	Exodul	30:1,6-8;	40:5.

„Prin aducerea tămâiei, preotul era adus mai direct în prezenţa lui Dum-
nezeu decât în oricare alt act al slujbei zilnice. Pentru că perdeaua dinăuntrul 
sanctuarului nu era până la partea de sus a clădirii, slava lui Dumnezeu, care se 
arăta deasupra tronului de milă, era parţial vizibilă din prima încăpere. Când 
preotul aducea tămâie înaintea Domnului, el privea către chivot; şi când norul 
de tămâie se ridica, slava divină se înălţa pe tronul milei şi umplea sfânta sfin-
telor, şi adesea, umplea ambele încăperi atât de mult încât preotul era obligat să 
se retragă la uşa tabernacolului.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 353 engl.

b.	 Ce	reprezenta	aducerea	tâmâiei?	Apocalipsa	8:3,4.	Cum	 
	 binecuvântează	aceasta	experienţa	noastră	într-un	mod	 
	 practic?

„Tămâia, care se ridica împreună cu rugăciunile lui Israel, reprezintă 
meritele şi mijlocirea lui Hristos, neprihănirea Sa perfectă, care prin cre-
dinţă este atribuită poporului Său şi care este singura ce poate face ca în-
chinarea adusă de fiinţele păcătoase să fie acceptabilă înaintea lui Dumne-
zeu. În faţa perdelei sfintei sfintelor se afla un altar de mijlocire continuă. 
Ei trebuia să se apropie de Dumnezeu prin sânge şi prin tămâie – simboluri 
care arătau spre marele Mijlocitor, prin care păcătoşii se pot apropia de 
Iehova, şi numai prin care îndurarea şi mântuirea pot fi date sufletului care 
se pocăieşte şi crede.” – Idem.

„Când recunoaştem înaintea lui Dumnezeu că apreciem meritele lui 
Hristos, mijlocirii noastre i se dă un miros bine plăcut. Când ne apropiem 
de Dumnezeu în virtutea meritelor Răscumpărătorului, Hristos ne aşază 
aproape de Sine, înconjurându-ne cu braţul Său omenesc, în timp ce cu 
braţul Său divin Se prinde de tronul Celui Nemărginit. El pune meritele 
Sale, ca tămâie frumos mirositoare, în candela din mâinile noastre pentru 
a încuraja rugăciunile noastre. El făgăduieşte să asculte şi să răspundă la 
rugăciunile noastre.

Da, Hristos a devenit un intermediar al rugăciunii între om şi Dumne-
zeu. El a devenit şi un intermediar al binecuvântării între Dumnezeu şi om. El 
a unit divinitatea cu umanitatea. Oamenii trebuie să coopereze cu El pentru 
mântuirea propriilor lor suflete, şi apoi să facă eforturi serioase şi perseverente 
ca să-i mântuiască pe cei gata să moară.” – Testimonies, vol. 8, pag. 178 engl.
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Joi                 17 martie

5. o vreMe de cercetare a iniMii

a.	 Ce	făceau	închinătorii	adunaţi,	dimineaţa	şi	seara,	la	vre- 
	 mea	când	se	aducea	jertfa	zilnică	şi	tămâia?	Luca	1:10.

„Când dimineaţa şi seara, preoţii intrau în sfânta la ceasul tămâierii, 
jertfa zilnică era gata să fie oferită pe altarul din curtea de afară. Acesta era 
un timp de un viu interes pentru închinătorii care se adunau la tabernacol. 
Înainte de a intra în prezenţa lui Dumnezeu prin slujba preotului, ei se 
angajau într-o serioasă cercetare de inimă şi îşi mărturiseau păcatul. Ei se 
uneau în rugăciune în taină, cu feţele îndreptate spre sfânta. În felul acesta, 
rugăciunile lor se ridicau împreună cu norul de tămâie, în timp ce credin-
ţa se prindea de meritele Mântuitorului făgăduit, prefigurat prin jertfa de 
ispăşire. Orele stabilite pentru jertfa de dimineaţă şi de seară erau privite 
ca sfinte, şi au ajuns să fie păstrate ca un timp hotărât pentru închinare în 
naţiunea iudaică.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 353,354 engl.

b.	 Cum	ar	trebui	să	imităm	închinarea	pioşilor	evrei	–	 
	 în	special	înainte	de	a	ne	împărtăşi	din	Cina	Domnului?	 
	 2	Corinteni	13:5,6;	1	Corinteni	11:28.

„În acest obicei [al orei ebraice de jertfă], creştinii au un exemplu pen-
tru rugăciunea de dimineaţă şi de seară. Deşi Dumnezeu condamnă sim-
plul şir de ceremonii, fără spiritul de închinare, El priveşte cu mare plăce-
re asupra acelora care-L iubesc şi se pleacă dimineaţa şi seara ca să caute 
iertarea păcatelor comise şi să prezinte cererile lor pentru binecuvântările 
necesare.” – Idem., pag. 354 engl.

c.	 Care	ar	trebui	să	fie	principala	noastră	preocupare	astăzi?	
Romani 13:11-14.

Vineri                18 martie

Întrebări recaPituLative PerSonaLe

1.	 Descrieţi	slujba	sanctuarului.
2.	 Care	era	importanţa	jertfei	„fără	cusur”?
3.	 Explicaţi	partea	cheie	din	slujba	zilnică	din	sanctuar.
4.	 Ce	simboliza	aducerea	tămâiei?
5.	 Ce	lecţie	ar	trebui	să	învăţăm	de	la	tămâia	de	dimineaţă	şi	de	seară?



iSuS, MareLe noStru Preot

„Când te apropii de crucea Calvarului se vede dragoste fără asemăna-
re. Când prin credinţă, prinzi însemnătatea jertfei, te vezi ca un păcătos, 
condamnat de o lege călcată. Aceasta este pocăinţa. Când veniţi cu o inimă 
umilă, găsiţi iertare, pentru că Hristos Isus este arătat ca stând continuu 
la altar, aducând momentan jertfa pentru păcatele lumii. El este slujito-
rul adevăratului tabernacol pe care L-a ridicat Domnul nu omul. Umbrele 
simbolice ale tabernacolului ebraic nu mai au nici o valoare. Nu mai trebu-
ie făcută nici o ispăşire simbolică zilnică şi anuală, ci este nevoie de jertfa 
ispăşitoare printr-un mijlocitor din cauza comiterii continue a păcatului. 
Isus slujeşte în prezenţa lui Dumnezeu, oferind sângele Său vărsat, ca şi 
cum fusese un miel înjunghiat. Isus prezintă prinosul oferit pentru fiecare 
păcat şi greşeală a păcătosului.

Hristos, Mijlocitorul nostru, şi Duhul Sfânt mijlocesc mereu în favoa-
rea omului, însă Duhul nu pledează pentru noi cum face Hristos, care Îşi 
prezintă sângele Său, vărsat de la întemeierea lumii; Duhul lucrează asupra 
inimilor noastre, determinându-i pe oameni să se roage, să se căiască, să 
laude şi să aducă mulţumiri. Recunoştinţa care curge de pe buzele noastre 
este rezultatul Duhului care atinge corzile sufletului prin amintiri sfinte, 
trezind muzica inimii.

Slujbele religioase, rugăciunile, lauda, mărturisirea cu căinţă a păca-
telor se ridică de la adevăraţii credincioşi asemenea tămâiei în sanctuarul 
ceresc, însă, pentru că trece prin canalele pângărite ale omenirii, sunt atât 
de murdare încât, dacă nu sunt curăţite prin sânge, nu pot avea niciodată 
valoare înaintea lui Dumnezeu. Ele nu se ridică în curăţie fără pată, şi dacă 
Mijlocitorul, care este la dreapta lui Dumnezeu, nu le-ar prezenta şi curăţi 
pe toate prin neprihănirea Sa, ele nu ar fi acceptabile înaintea lui Dumne-
zeu. Toată tămâia din tabernacolele pământeşti trebuie udate cu picăturile 
de curăţire ale sângelui lui Hristos. El ţine înaintea Tatălui cădelniţa pro-
priilor Sale merite, în care nu este nici o urmă de stricăciune omenească. 
El adună în această cădelniţă rugăciunile, lauda, şi mărturisirile poporului 
Său şi la acestea adaugă neprihănirea Sa fără pată. Apoi, parfumată cu me-
ritele împăcării lui Hristos, tămâia se ridică înaintea lui Dumnezeu cu totul 
acceptabilă. Apoi se întorc răspunsuri îndurătoare.

O, de ar vedea toţi că toată ascultarea, pocăinţa, lauda şi mulţumirea 
trebuie aşezate pe focul arzând al neprihănirii lui Hristos. Mireasma aces-
tei neprihăniri se ridică asemenea unui nor în jurul tronului de har.” – Se-
lected Messages, vol.1, pag. 343, 344.
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  Lecţia 13       Sabat, 26 martie 2011

Preexistenţa lui Hristos
„Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi cu slava pe care o aveam 

la Tine, înainte de a fi lumea.” (Ioan 17:5).

„Hristos a fost slăvit cu adevărat, chiar cu slava pe care a avut-o cu Ta-
tăl din toată veşnicia.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 38, 39 engl.

Recomandare pentru studiu: Evanghelizarea, pag. 615,616 engl.
      Selected Messages, vol. 1, pag. 247.
      Istoria faptelor apostolilor, pag. 38,39 engl., cap. Ziua   
      cinzecimii.

Duminică               20 martie

1. eL a FoSt Înainte de toate LucruriLe

a.	 Cum	combate	biblia	pretenţia	că	Hristos	nu	a	existat	 
	 înainte	de	naşterea	Sa	în	betleem?	Ioan	8:58;	17:5,24.

„Deşi vorbeşte despre umanitatea lui Hristos când a fost pe acest pă-
mânt, Cuvântul lui Dumnezeu vorbeşte hotărât şi despre preexistenţa Sa. 
Cuvântul a existat ca o fiinţă divină, chiar ca Fiul veşnic al lui Dumnezeu, 
în unire şi una cu Tatăl Său.” – Lift Him Up, pag. 16.

b.	 Cine	a	fost	Creatorul	tuturor	lucrurilor?	Ioan	1:1-3;	 
	 Coloseni	1:13-17;	Evrei	1:2,8-10.

„Dacă Hristos a făcut toate lucrurile, El a existat înainte de toate lucru-
rile. Cuvintele rostite cu privire la aceasta sunt atât de hotărâte, încât ni-
meni nu trebuie să rămână în îndoială. Hristos a fost Dumnezeu în esenţă, 
şi în cel mai înalt sens. El a fost cu Dumnezeu din toată veşnicia, Dumne-
zeu peste toate, binecuvântat pe vecie.” – Idem.

„Hristos este Fiul lui Dumnezeu, preexistent, existent prin Sine… Când 
vorbeşte despre preexistenţa Sa, Hristos poartă mintea înapoi prin veacurile 
nesfârşite. El ne asigură că nu a fost nici un timp când El să nu fie în tovărăşie 
strânsă cu veşnicul Dumnezeu.” – Credinţa prin care trăiesc, pag. 46 engl.
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Luni                21 martie

2. eL a eLaborat PLanuL de eLiberare din egiPt

a.	 Ce	relaţie	puternică	a	avut	Hristos	cu	Moise?	Exodul	3:2-8;	 
	 Evrei	11:24-27.

„Rugul aprins, în care Dumnezeu i S-a arătat lui Moise, Îl descoperea 
pe Hristos. În această scenă, se află viul adevăr. În îndurare, Dumnezeu era 
pe cale să-şi elibereze poporul din sclavia egipteană; El i S-a arătat lui Moi-
se, spunându-i că fusese ales ca lider vizibil al poporului lui Dumnezeu…

Cel care vede sfârşitul de la început, a vegheat şi a păzit pe servul Său. 
Dumnezeu l-a mutat pe Moise din curţile luxoase, unde îi era satisfăcută 
orice dorinţă, la o şcoală mai personală. Aici Domnul putea să comunice cu 
Moise şi să-l educe în aşa fel încât să ajungă să cunoască greutăţile, încercă-
rile şi primejdiile pustiei. El i-a dat oi de îngrijit, ca să poată fi calificat să fie 
păstorul poporului lui Dumnezeu.” – The Youth’s Instructor, 13 decembrie 1900.

b.	 Cine	era	Îngerul	de	la	care	Moise	a	primit	legea	morală	 
	 (Exodul	20:3-17)	ca	să	o	dea	evreilor	şi	nouă?	Maleahi	3:1;	 
	 Faptele	Apostolilor	7:37,38.

„Hristos nu a fost doar conducătorul evreilor în pustie – Îngerul în 
care era numele lui Iehova şi care, învăluit în stâlpul de nor, mergea îna-
intea oştirii – ci El a fost Acela care a dat legea lui Israel. În mijlocul slavei 
teribile de la Sinai, Hristos a declarat în auzul întregului popor cele zece 
precepte ale legii Tatălui Său. El a fost Acela care a dat lui Moise legea săpa-
tă pe tablele de piatră.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 366 engl.

„Când a fost rostită legea, Domnul, Creatorul cerului şi al pământului, 
a stat lângă Fiul Său, învăluit în foc şi fum pe munte. Nu aici a fost dată le-
gea pentru prima dată; însă a fost proclamată ca poporului Israel, ale cărui 
idei ajunseseră confuze prin asocierea lor cu idolatrii din Egipt, să i se re-
amintească termenii ei, şi ei să înţeleagă ce înseamnă adevărata închinare 
înaintea lui Iehova.” – Comentarii biblice, vol. 1, pag. 1103.

„Cele zece precepte sfinte rostite de Hristos pe muntele Sinai erau des-
coperirea caracterului lui Dumnezeu, şi făceau de cunoscut lumii faptul că 
El avea jurisdicţie asupra întregii omeniri.” – Idem., pag. 1105.
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Marţi                22 martie

3. eL L-a conduS Pe iSraeL Prin PuStiu

a.	 Cum	a	fost	implicat	Hristos	în	conducerea	poporului	Israel	 
	 prin	pustie?	Exodul	23:20-23;	32:34;	1	Corinteni	10:4.

„Învăluit în stâlpul de nor, Răscumpărătorul lumii ţinea legătura cu Is-
rael. Să nu spunem atunci că ei nu-L aveau pe Hristos. Când poporul înseta 
în pustiu şi recurgea la murmure şi plângeri, Hristos era pentru ei ceea ce 
este pentru noi – un Mântuitor plin de compasiune gingaşă, un Mijlocitor 
între ei şi Dumnezeu.” – Comentarii biblice, vol. 6, pag. 1061.

b.	 Pe	cine	au	ispitit	şi	provocat	israeliţii	în	timpul	pelerinaju- 
	 lui	lor	prin	pustiu?	Psalmii	78:18,56;	1	Corinteni	10:9.

„Moise a lovit stânca, însă Hristos a fost Acela care a stat lângă el şi a 
făcut să curgă apă din stânca de cremene. Poporul L-a ispitit pe Domnul 
în setea lor şi a spus: Dacă Dumnezeu ne-a adus aici, de ce nu ne dă apă, 
şi pâine? Acel dacă arăta necredinţa lor nelegiuită şi l-a făcut pe Moise 
să se teamă că Dumnezeu avea să-i pedepsească pentru murmurele lor 
vinovate. Domnul a încercat credinţa acestui popor, însă ei nu au suportat 
încercarea. Ei au murmurat ca să primească mâncare şi apă, şi s-au plâns 
lui Moise. Din cauza necredinţei lor, Dumnezeu a îngăduit ca vrăjmaşii lor 
să pornească la război împotriva lor, pentru ca să arate poporului Său de 
unde vine puterea lor.” – Istoria mântuirii, pag. 132,133 engl.

„Unul egal cu Dumnezeu, singurul Său Fiu născut, a îndeplinit planul 
Tatălui Său în eliberarea israeliţilor. Dumnezeu a făgăduit lui Moise: ‚Pre-
zenţa Mea va merge cu Tine,’ şi El a împlinit această făgăduinţă prin aceea 
că L-a dat pe Hristos să fie conducătorul invizibil al poporului Său, în timp 
ce Moise a fost ales să fie generalul lor vizibil. Hristos i-a călăuzit în călă-
toriile lor prin pustie, arătându-le unde să-şi pună tabăra. Prin Moise, El a 
făcut de cunoscut voinţa şi intenţia Sa la mai bine de un milion de oameni. 
În timpul celor 40 de ani de pribegie prin pustiu, El a fost învăţătorul lor.” 
– Manuscript Releases, vol. 13, pag. 185,186.
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Miercuri               23 martie

4. eL a vorbit Prin ProFeţi

a.	 Descrieţi	relaţia	lui	Hristos	cu	noe,	un	purtător	de	cuvânt	 
	 care	a	predicat	Evanghelia	„duhurilor	din	închisoare”	care	 
	 erau	„moarte”	în	nelegiuirile	şi	păcatele	lor.	 
	 1	Petru	3:18-20;	4:6.

„,Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.’ (1 
Ioan 3:8). Hristos a fost angajat în acest război din zilele lui Noe. Glasul Său 
a vorbit locuitorilor lumii vechi în solii de avertizare, mustrare şi invitaţie.” 
– Comentarii biblice, vol. 1, pag. 1088,1089.

b.	 Descrieţi	relaţia	lui	Hristos	cu	alţi	profeţi	din	vechiul	 
	 Testament,	cum	ar	fi	David	(Psalmii	22:7,8;	40:6-8;	110:1),	 
	 Isaia	(capitolul	53),	şi	Ieremia	(31:33,	34).	1	Petru	1:9-11.

„De la păcatul primilor noştri părinţi, nu a mai existat o comunicare 
directă între Dumnezeu şi om. Tatăl a dat lumea în mâinile lui Hristos, ca 
prin lucrarea Sa de mijlocire, El să-l poată răscumpăra pe om şi să reabiliteze 
autoritatea şi sfinţenia legii lui Dumnezeu. Întreaga comuniune dintre cer şi 
omenirea căzută s-a făcut prin Hristos. Fiul lui Dumnezeu a fost Acela care a 
dat primilor noştri părinţi făgăduinţa răscumpărării. El a fost Acela care S-a 
descoperit pe Sine patriarhilor. Adam, Noe, Avraam, Isaac, Iacov şi Moise 
au înţeles evanghelia. Aceşti bărbaţi sfinţi din vechime au fost în legătură cu 
Mântuitorul care trebuia să vină în  lumea noastră în trup omenesc; şi unii 
dintre ei au vorbit cu Hristos şi cu îngerii cereşti faţă în faţă…

Hristos a fost Acela care a vorbit cu poporul Său prin profeţi.” – Patri-
arhi şi profeţi, pag. 366 engl.

„Legea ceremonială a fost dată de Hristos…
Isus a fost lumina poporului Său – Lumina lumii – înainte de a veni pe 

pământ sub formă omenească. Prima licărire de lumină, care a străbătut 
întunecimea în care păcatul a învăluit lumea, a venit de la Hristos. Şi de la 
El au venit toate razele strălucirii cereşti care au căzut asupra locuitorilor 
pământului. În planul de răscumpărare, Hristos este Alfa şi Omega – Înce-
putul şi Sfârşitul.” – Idem., pag. 367 engl.
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Joi                 24 martie

5. eL eSte caLea, adevăruL Şi viaţa

a.	 Descrieţi	experienţa	lui	Simeon	când	L-a	ţinut	în	braţe	pe	 
	 pruncul	Isus.	Luca	2:25-33.

„Simeon trăise în atmosfera cerului. Razele strălucitoare ale Soarelui ne-
prihănirii i-au dat discernământ spiritual.” – Comentarii biblice, vol. 5, pag. 1116.

b.	 De	ce	nu	au	putut	ceilalţi	preoţi	să-L	recunoască	pe	Isus	ca	 
	 Mântuitorul	făgăduit?	Ioan	9:40,41.

„Dumnezeu nu a putut să-Şi arate slava şi puterea poporului Său prin-
tr-o preoţie decăzută. Timpul stabilit pentru a-Şi favoriza poporul sosise. 
Credinţa evreilor se slăbise ca urmare a depărtării lor de Dumnezeu. Mulţi 
dintre conducătorii poporului şi-au introdus tradiţiile proprii, şi le-au im-
pus evreilor ca pe poruncile lui Dumnezeu.” – Idem.

c.	 Cum	descrie	biblia	pe	Fiul	lui	Dumnezeu	ca	sursa	vieţii?	 
	 Ioan	1:4;	10:10	(u.p.).

d.	 Ce	asigurare	este	dată	tuturor	care	mor	ca	urmaşi	credin- 
	 cioşi	ai	lui	Hristos?	Ioan	11:25.

„În Hristos, este viaţa, iniţială, neîmprumutată, nederivată… Divinita-
tea lui Hristos este asigurarea pe care o are credinciosul pentru viaţa veşni-
că.” – Hristos lumina lumii, pag. 530 engl.

Vineri                25 martie

Întrebări recaPituLative PerSonaLe

1.	 Citaţi	cel	puţin	un	verset	care	să	spună	că	Hristos	a	făcut	toate	 
	 lucrurile.
2.	 Cum	puteţi	dovedi	că	legea	celor	Zece	Porunci,	dată	„nouă”	(Fapte 
	 le	Apostolilor	7:38),	a	fost	primită	din	mâna	lui	Hristos?
3.	 Descrieţi	felul	în	care	i-a	condus	Hristos	pe	israeliţi	prin	pustiu.
4.	 Daţi	exemple	care	să	arate	că	Hristos	a	vorbit	prin	profeţi.
5.	 De	ce	numai	câţiva	la	număr	L-au	recunoscut	pe	Isus	ca	Mesia	cel	 
	 făgăduit?



PreexiStenţa eternă a Lui HriStoS

„Domnul Isus Hristos, Fiul divin al lui Dumnezeu, a existat din veşni-
cie, o persoană distinctă, totuşi una cu Tatăl. El era slava fără egal a cerului. 
El era comandantul inteligenţelor cereşti, şi omagiul adorator al îngerilor 
era primit de El ca fiind dreptul Său. Prin aceasta El nu-L jefuia pe Dum-
nezeu.” – The Review and Herald, 5 aprilie 1906.

„Când vorbeşte despre preexistenţa Sa, Hristos poartă mintea înapoi prin 
veacurile nesfârşite. El ne asigură că nu a fost nici un timp când El să nu fie în 
tovărăşie strânsă cu veşnicul Dumnezeu.” – The Signs of the Times, 29 august 1900.

„Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea: a 
văzut-o şi s-a bucurat. ‚N-ai nici cincizeci de ani,’ I-au zis iudeii, ‚şi ai văzut 
pe Avraam!’ Isus le-a zis: ‚Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să 
se nască Avraam, sunt Eu.’” (Ioan 8:56-58).

Aici, Hristos le arată că, deşi ei socotesc că El a trăit mai puţin de cinci-
zeci de ani, totuşi viaţa Sa divină nu putea fi socotită de aprecierea ome-
nească. Existenţa lui Hristos înainte de întrupare nu se măsoară prin cifre.” 
– Idem., 3 mai 1899.

„Numele lui Dumnezeu, dat lui Moise ca să exprime ideea prezenţei 
eterne, fusese pretins ca fiind al Său de către acest Învăţător Galilean. El se 
declarase ca fiind Cel existent prin Sine, Cel care fusese făgăduit lui Israel, 
‚ale cărui obârşii sunt din vechime, din zilele veşniciei.’ (Mica 5.2 u.p.).” – 
Hristos lumina lumii, pag. 469, 470 engl.

„Din toată veşnicia, Hristos a fost unit cu Tatăl şi, când a luat asupra Sa 
natura omenească, El era încă una cu Dumnezeu.” – The Signs of the Times, 
2 august 1905.

„Dar în timp ce Cuvântul lui Dumnezeu vorbeşte despre umanitatea 
lui Hristos când a fost pe acest pământ, vorbeşte cu hotărâre şi despre pre-
existenţa Sa. Cuvântul a existat ca o fiinţă divină, chiar ca Fiul veşnic al 
lui Dumnezeu, în unire şi una cu Tatăl Său. Din veşnicie El a fost Mijlo-
citorul legământului, cel în care toate popoarele pământului, atât iudei cât 
şi neamuri, dacă Îl primeau, aveau să fie binecuvântate. ‚Cuvântul era cu 
Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu.’ (1 Ioan 1:1). Înainte ca oamenii 
sau îngerii să fie creaţi, Cuvântul era cu Dumnezeu şi era Dumnezeu.” – 
The Review and Herald,  5 aprilie 1906.

„Din zilele veşniciei, Domnul Isus Hristos a fost una cu Tatăl; El a fost 
‚chipul lui Dumnezeu,’ chipul măreţiei şi maiestăţii Sale, ‚strălucirea slavei 
Sale.’ ” – Hristos lumina lumii, pag. 19 engl.

„El a fost una cu Tatăl înainte ca îngerii să fie creaţi.” – The Spirit of Pro-
phecy, vol. 1, pag. 17.
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