
LECŢIILE ŞCOLII DE SABAT

SECŢIUNEA  ADULŢI

Lumină pentru astăzi
din serviciul sanctuarului

aprilie – iunie 2011



 Lecţiile Şcolii de Sa-
bat, un program de studiu 
zilnic, se bazează doar pe 
Biblie şi pe Spiritul Profe-
tic fără comentarii adiţio-
nale. Citatele sunt cât de 
scurte cu putinţă pentru a 
reda gânduri concise, di-
recte. Parantezele [  ] sunt 
folosite în unele cazuri 
pentru a asigura clarita-
tea, contextul corespun-
zător şi citirea mai uşoa-
ră. Se recomandă cu toată 
căldura studierea materi-
alelor folosite ca sursă.

Lecţiile Şcolii de Sa-
bat, aprilie - iunie 2011 
sunt publicate trimestrial 
de Departamentul Şcolii 
de Sabat al Conferinţei 
Generale a Adventiştilor 
de Ziua a Şaptea, Mişca-
rea de Reformă. Copy-
right © 2010, tipărite şi 
publicate de Reformation 
Herald Publishing As-
sociation, 5240 Hollins 
Road, Roanoke, Virginia 
24019–5048, U.S.A. 

Traducere: Luminiţa Husac
Corectura: Mihaela Silaghi, Marius Stroia
Imagini: istock.com, PhotoDisc

Cuprins
  5  Evanghelia înainte de cruce

10  Comunicarea  dintre cer şi pământ

15  Prezenţa lui Dumnezeu cu poporul     
 Său

20  O preoţie coruptă

25 Simbolul prezenţei lui Dumnezeu  
 se întoarce în Israel

31  Răbdare faţă de necredincioşii sinceri

36  Templul, un manual

41  Adunări anuale: Paştele

46  Adunări anuale: Rusaliile

52  Adunări anuale: Ziua ispăşirii

57  Viziunea profetului Daniel

62  Explicaţia primei părţi a viziunii lui 
 Daniel

67  Hristos în sanctuar

str. Morii, nr. 27
505200 Făgăraș, jud. Brașov

Tel: 0268 213 714   Fax: 0268 214 111
e-mail: info@farulsperantei.ro

www.farulsperantei.ro



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 2011 3

Prefaţă
După cum s-a explicat în Lecţiile Şcolii de Sabat din trimestrul anterior, 

lecţiile pentru întregul an 2011 sunt dedicate studierii Cuvântului lui Dum-
nezeu cu privire la planul de mântuire în lumina serviciului din sanctuar.

Prin doctrina sanctuarului – care a fost descoperită credincioşilor prin 
întreita solie îngerească din Apocalipsa 14 – câteva puncte de adevăr carac-
teristice au ieşit la lumină. Acesta este „Adevărul prezent” în care noi trebuie 
să devenim ferm întemeiaţi înainte de a-l putea transmite lumii.

„Cu toţii trebuie să purtăm în minte subiectul sanctuarului. Să ne fe-
rească Dumnezeu ca vorbăria goală ieşită de pe buze omeneşti să diminu-
eze credinţa poporului nostru în adevărul despre existenţa sanctuarului 
din cer şi despre faptul că o reproducere a acestui sanctuar a fost cândva 
construită pe acest pământ. Dumnezeu doreşte ca poporul Său să se fami-
liarizeze  cu acest model, păstrând permanent în minte sanctuarul ceresc, 
unde Dumnezeu este totul în tot.”  - Manuscript Releases, vol. 2, pg. 186 engl.

„Poporul lui Dumnezeu trebuie să aibă acum ochii aţintiţi asupra sanc-
tuarului ceresc, acolo unde se desfăşoară lucrarea finală de judecată a Ma-
relui nostru Preot – acolo unde El mijloceşte pentru poporul Său.” – Evan-
ghelizarea, pg. 223 engl.

„Adevăratul serv al lui Dumnezeu va aduce imboldurile şi ispitele Sa-
tanei la tronul harului, unde pacea şi supunerea îi vor pătrunde în suflet. 
Când va intra în sanctuar, va cunoaşte sfârşitul celor care nu au teama de 
Domnul înaintea ochilor lor…

În aceste zile de pe urmă există o chemare din cer care te invitâ să pă-
zeşti legile şi orânduielile Domnului. Lumea dispreţuieşte legea lui Iehova, 
dar Dumnezeu nu va rămâne fără martori ai  neprihănirii Sale sau fără un 
popor pe pământ care să proclame adevărul Său. Uşa sanctuarului ceresc a 
fost deschisă şi nici un om nu poate să o închidă, iar lumina Sfintei Sfintelor 
străluceşte asupra lumii. Poporului lui Dumnezeu i s-a atras atenţia asupra 
chivotului legământului şi legea din interiorul său, cu principiile sale de 
neschimbat, a fost descoperită.” – The Signs of the Times, 3 februarie 1888.

Lecţiile pentru acest trimestru sunt înmănuncheate sub titlul „Lumină 
pentru astăzi din serviciul sanctuarului”. Fie ca aceste lecţii să fie de folos 
în a aduce elevilor Şcolii de Sabat din toată lumea cunoştinţa de care cu to-
ţii avem nevoie în pregătirea pentru apropiata venire a lui Hristos. Aceasta 
este rugăciunea noastră. 

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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Sabat, 2 aprilie 2011

Darul Sabatului Întâi  
pentru o casă de rugăciune  

în Roanoke, Virginia, S.U.A.

Numele Roanoke poate că este cunos-
cut credincioşilor şi prietenilor din toată lu-
mea deoarece aici se află sediul mondial al 
Conferinţei Generale a Adventiştilor de Ziua  
a Şaptea, Mişcarea de Reformă. 

Un far pentru solia reformei a fost stabilit aici în Roa-
noke, Virginia, în 1984, după ce sediul Conferinţei Generale a fost mutat 
aici din Blackwood, New Jersey. Deşi majoritatea membrilor din biserica 
din Roanoke sunt angajaţi ai Conferinţei Generale şi familiile lor, lucrarea 
a crescut constant în această biserică ce face parte din Câmpul de Sud-est al 
S.U.A.  Se fac eforturi pentru a  găsi o cale de a intra în contact cu localnicii 
prin diferite programe de evanghelizare, în special prin seminarii de sănă-
tate şi lecţii de gătit, precum şi prin eforturi personale care au devenit tot 
mai extinse de-a lungul anilor. Începând din 2002, biserica din Roanoke a 
sprijinit mulţi membri izolaţi din Statele Unite prin media (casete audio şi 
video, DVD-uri şi, mai recent, prin internet).

Azi, la 27 de ani de la inaugurarea bisericii locale, avem mare nevoie de 
un locaş mai mare pentru a ţine adunări regulate şi programe de evanghe-
lizare în această zonă. Mica încăpere din sediul Conferinţei Generale care a 
servit drept sală de închinare pentru mai bine de 15 ani a devenit deja prea 
mică pentru a găzdui adunări mai deosebite sau chiar pentru adunările 
obişnuite ale bisericii. Mulţumim Domnului pentru progresul din această 
zonă şi depunem toate eforturile pentru a achiziţiona o clădire mai mare. 
Fraţii şi surorile din zonă au fost credincioşi în donaţiile făcute timp de mai 
mulţi ani pentru acest proiect, cu toate acestea, suma nu este încă suficientă 
pentru realizarea ţintei puse.

Noi am ajutat întotdeauna alte biserici şi grupe ori de câte ori s-au făcut 
solicitări din diferite părţi ale lumii. Acum, ca parte a familiei lui Dumne-
zeu, a venit rândul nostru să apelăm la toţi fraţii, surorile şi prietenii noştri 
din toată lumea să ne ajute în acest moment cu un dar generos pentru Sa-
batul întâi când acesta este adunat pe 2 aprilie 2011.

Vă mulţumim anticipat şi fie ca Dumnezeu să binecuvânteze din abun-
denţă pe toţi aceia care ne vor ajuta atât financiar cât şi prin rugăciunile lor. 

Fraţii şi surorile voastre din Roanoke, Virginia
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   Lecţia 1 Sabat, 2 aprilie 2011

Evanghelia înainte de cruce
„Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea 

este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede.” 
(Romani 1:16).

„Adam, Noe, Avraam, Isaac, Iacov şi Moise au înţeles evanghelia. 
Ei au căutat mântuirea prin Înlocuitorul şi Garantul omului.” – That I 
May Know Him, pg. 102.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 366-371 engl, cap. Legea şi  
         legămintele.

Duminică                          27 martie

1. ÎN ZILELE PRIMILOR NOŞTRI PĂRINŢI
a. Ce întâmplare dovedeşte că Abel a cunoscut evanghelia? Genesa 

4:4; Evrei 11:4.

 „Abel a înţeles marele principiu al mântuirii. El s-a recunoscut păcătos, 
a văzut păcatul şi plata păcatului, moartea, stând între sufletul său şi relaţia 
cu Dumnezeu. El a adus jertfa înjunghiată, viaţa sacrificată, recunoscând 
astfel cerinţa Legii care fusese călcată. Prin sângele vărsat, a privit la jertfa 
viitoare, Hristos, murind pe crucea Golgotei.”– Patriarhi şi profeţi, pg. 72 engl.

b. Pe vremea când fiecare tată era preotul casei sale, cum se păstra  
cunoştinţa evangheliei? Daţi exemple. Genesa 8:20; 12:8; 35:6,7.

„Păcatele poporului erau transferate simbolic asupra preotului care 
oficia şi care era un mijlocitor pentru popor. Preotul însuşi nu putea deveni 
jertfă pentru păcat şi să facă ispăşire cu viaţa sa, deoarece era şi el tot un 
păcătos. În consecinţă, în loc să moară el, preotul ucidea un miel fără cusur; 
plata păcatului era transferată asupra animalului nevinovat, care devenea 
astfel înlocuitorul său direct, întruchipând jertfa desăvârşită a Domnului 
Isus.” – Selected Messages, vol. 1, pg. 230. 
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Luni  28 martie

2. ÎN ZILELE PATRIARHILOR
a. Cât de bine au înţeles patriarhii evanghelia? Galateni 3:8,16.

„Hristos a fost Răscumpărătorul omului la începuturile lumii după 
cum este şi astăzi. Înainte să-Şi îmbrace divinitatea în umanitate şi să vină 
în lumea noastră, solia evangheliei a fost dată prin Adam, Set, Enoh, Ma-
tusala şi Noe. Avraam în Canaan şi Lot în Sodoma au dus solia şi din ge-
neraţie în generaţie soli credincioşi L-au vestit pe Cel ce urma să vină.” 
– Parabolele Domnului Hristos, pg.126 engl.

b. În ce fel a fost considerat Avraam neprihănit înaintea lui Dum-
nezeu? Romani 4:1-3; 3:20; Galateni 3:6,11.

„Dacă omul nu poate merita mântuirea prin niciuna din faptele sale 
bune, atunci aceasta trebuie să fie posibilă doar prin har, primită de om ca 
păcătos întrucât el îl primeşte pe Isus şi crede în El. Este în întregime un 
dar.” – Faith and Works, pg. 20.

c. Cum poate un păcătos să fie socotit astăzi neprihănit? Efeseni 
2:8,9; Galateni 2:16, 21; 5:6.

„Prin credinţă, [păcătosul] poate aduce înaintea lui Dumnezeu merite-
le lui Hristos, şi Domnul pune ascultarea Fiului Său în dreptul păcătosului. 
Neprihănirea lui Hristos este acceptată în locul eşecului omului, iar Dum-
nezeu îl primeşte, îl iartă, îl îndreptăţeşte pe cel care se pocăieşte şi crede, îl 
tratează ca şi când el ar fi neprihănit şi îl iubeşte la fel cum Îl iubeşte pe Fiul 
Său. În felul acesta credinţa este socotită ca neprihănire.” – Selected Messages, 
vol. 1, pg. 367.

„Nu există aşa o diferenţă cum se crede între Vechiul şi Noul Testament, 
între legea lui Dumnezeu şi evanghelia lui Hristos, între cerinţele dispen-
saţiunii  iudaice şi cele ale dispensaţiunii creştine. Fiecare suflet mântuit în 
prima dispensaţiune a fost mântuit prin Hristos la fel de real cum suntem 
noi mântuiţi prin El astăzi.”  -  Comentariile Biblice, vol. 6, pg. 1061 engl.

„Există speranţă pentru noi doar în măsura în care suntem supuşi le-
gământului Avraamic, care este legământul harului prin credinţa în Isus 
Hristos. Evanghelia predicată lui Avraam, prin care el a avut speranţă, a 
fost aceeaşi evanghelie care ne este predicată nouă astăzi, prin care noi 
avem speranţă. Avraam a privit la Isus care este şi Autorul şi Desăvârşito-
rul credinţei noastre.”  – Idem., pg. 1077 engl.
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Marţi 29 martie

3. COMBINÂND ASCULTAREA CU CREDINŢA
a. Deşi evanghelia a fost predicată lui Israel, de ce nu le-a fost de 

nici un folos? Romani 9:30-32; Evrei 4:2. În ce fel este aceasta o 
lecţie pentru noi?

„Auzirea de către noi a cuvântului trebuie să fie amestecată cu credinţă 
pentru ca aceasta să ne poată fi de vreun folos. Trebuie să auzim prin cre-
dinţă.

Avem nevoie şi, încă atât de multă nevoie, de sfinţirea Duhului Sfânt. 
Suntem avertizaţi să nu lucrăm neglijent, cu indiferenţă şi independent de 
Dumnezeu, ci să lucrăm cu umilinţa minţii, aşa încât predicarea cuvântului 
să ne fie de folos.” – The Southern Watchman, 1 martie 1904.

„Satana va întrebuinţa orice va putea pentru a abate mintea şi a o ocu-
pa cu gânduri păcătoase; dar, dacă inimile voastre sunt curăţate de orice 
pângărire, cuvântul pe care-l veţi auzi va fi amestecat cu credinţă.” – The 
Youth Instructor, 1 septembrie 1898.

b. Care a fost consecinţa necredinţei lui Israel în evanghelie şi cum 
se repetă aceasta astăzi? Evrei 3:18,19.

„Dumnezeu nu a intenţionat ca poporul Lui, Israel, să rătăcească pa-
truzeci de ani prin pustie. El a promis că-i va conduce direct în ţara Canaa-
nului şi îi va face acolo un popor sfânt, sănătos şi fericit.  Dar acei cărora li 
s-a predicat mai întâi, nu au intrat ,din cauza necredinţei’. Inimile lor erau 
pline de murmurare, răscoală şi ură şi El nu Şi-a putut împlini legământul 
făcut cu ei.

Timp de patruzeci de ani necredinţa, murmurarea şi răscoala l-au ţinut 
pe Israelul din vechime departe de ţara Canaanului. Aceleaşi păcate au în-
târziat intrarea Israelului modern în Canaanul ceresc... Necredinţa, spiritul 
lumesc, lipsa de consacrare şi luptele din interiorul pretinsului popor al 
Domnului sunt cele care ne-au ţinut în această lume de păcat şi durere atât 
de mulţi ani.” – Evanghelizarea, pg. 696 engl.

c. Care este soluţia acestei probleme din noi? Romani 6:8-13;  
1 Ioan 1:7. 

„Fie ca, de dragul lui Hristos, acei care trăiesc în ultimele zile ale istoriei 
acestei lumi să umble în lumină.” – Manuscript Releases, vol. 20, pg. 3, 4 engl.
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Miercuri 30 martie

4. RESPINGEREA LUI HRISTOS PRIN ÎNDREPTĂŢIRE  
 DE SINE
a. În ce fel s-a manifestat necredinţa israeliţilor prin acţiunile lor? 

Evrei 3:8-10; Psalmii 78:5-11; Fapte 7:53.

b. Cum s-au străduit, zadarnic, evreii să obţină neprihănirea? De ce 
nu au reuşit? Romani 9:31,32; 10:3; 3 Ioan 15:5. 

„Deoarece legea este sfântă, evreii nu au putut dobândi neprihănirea 
prin propriile lor eforturi de a ţine legea.” – Cugetări de pe Multele Fericirilor,  
pg. 54 engl.

„[Evreii] erau mulţumiţi cu o religie legalistă şi era imposibil ca ei să îm-
părtăşească şi altora adevărurile vii ale cerului. Ei au considerat neprihănirea 
lor proprie ca mai mult decât suficientă şi nu doreau ca un nou principiu să 
fie adus în religia lor.  Intenţiile bune ale lui Dumnezeu faţă de oameni nu le 
acceptau ca pe ceva din afara lor, ci legau acestea de propriile lor merite dato-
rate faptelor lor bune. Credinţa care lucrează prin dragoste şi curăţă sufletul  
nu se putea uni deloc cu credinţa fariseilor, ce consta în ceremonii şi porunci 
ale oamenilor.” – Istoria faptelor apostolilor, pg. 15 engl.

c. Ce atitudine a lui Pavel ne poate ajuta în această privinţă? Fili-
peni 3:4-10. 

„Să nu posedăm propria noastră neprihănire, ea nu are nici o valoare. 
Este inutil să ne străduim să dovedim propria noastră neprihănire, pentru 
că nu avem ce dovedi.

Nu trebuie să minimalizăm lucrarea concentrându-ne gândurile asupra 
noastră. Gândiţi-vă cât de puţin posibil la voi înşivă. Nu gândiţi rău despre 
nici un om. Urmaşii lui Hristos trebuie să umble în lumina exemplului Său 
slăvit şi indiferent de cost, muncă sau suferinţă trebuie să-şi păstreze cură-
ţia sufletului şi spiritului prin harul lui Hristos, acordând supunere deplină 
doctrinelor reformatoare ale evangheliei lui Hristos, fără a amesteca eul cu 
lucrarea. Ţineţi eul în stăpânire şi pe Hristos permanent înălţat, propagând 
biruinţa crucii lui Hristos.” – The Ellen G. White 1888 Materials, pg. 969.

„O formă de evlavie nu va mântui pe nimeni. Cu toţii trebuie să aibă o 
experienţă adâncă şi vie. Doar acesta îi va salva în timpul de strâmtorare.” 
– Testimonies, vol. 1, pg. 125 engl.
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Joi  31 martie

5. AŞA-NUMITA, FALSA EVANGHELIE FĂRĂ LEGE
a. Cum i-a avertizat Hristos pe urmaşii Săi împotriva unei minciu-

ni a zilelor noastre? Matei 5:17-20; 7:21-23; 15:3,7-9.

„Păcătoşii nu vor intra niciodată în locuinţa fericirii. Călcătorul porun-
cii şi toţi cei care se vor uni cu el în a învăţa că nu are nici o importanţă dacă 
un om calcă sau respectă legea divină, va fi numit de întregul univers cel 
mai mic dintre oameni. Deoarece, nu numai că nu au fost ei înşişi credin-
cioşi, dar i-au învăţat şi pe alţii să calce legea lui Dumnezeu. Hristos pro-
nunţă sentinţa asupra acelora care pretind a cunoaşte legea, dar care, prin 
cuvânt şi exemplu, duc sufletele în încurcătură şi întuneric.” –  Comentariile 
Biblice, vol. 5, pg. 1085 engl.

b. Cum a arătat apostolul Pavel diferenţa dintre evreii neascultă-
tori şi cei convertiţi dintre neamuri ce arătau ascultare? Romani 
2:13-24; 3:31; 8:1-4,7.

„Credinţa este esenţială pentru a păstra legea lui Dumnezeu; ,căci fără 
credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui’. Şi ,tot ce nu vine din încredin-
ţare, este păcat’. (Evrei 11:6; Romani 14:23).” – Marea Luptă – pg. 436 engl.

„Evanghelia veştii bune nu trebuia interpretată ca permiţând omului 
să trăiască în răscoală permanentă împotriva lui Dumnezeu prin încălcarea 
legii Lui drepte şi sfinte.” – The Review and Herald, 21 septembrie 1886.

Vineri 1 aprilie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. Cum a fost evanghelia predicată înainte de Avraam?
b. Ce l-a făcut pe Avraam neprihănit?
c. De ce a fost nevoie ca evreii să rătăcească patruzeci de ani prin  

pustie în loc să fie conduşi direct în Canaan?
d. Cu ce au înlocuit evreii mântuirea?
e. Care este doctrina modernă contrară adevărului care este oferită în 

locul mântuirii?
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   Lecţia 2 Sabat, 9 aprilie 2011

Comunicarea dintre cer şi pământ 

„După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în 
multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu la sfârşitul acestor zile, 
ne-a vorbit prin Fiul.” (Evrei 1:1,2).

„După căderea în păcat [a lui Adam], Dumnezeu urma să comunice 
cu omul doar prin Hristos şi îngeri.” – The Spirit of Prophecy, vol. 1, pg. 51, engl.

Recomandare pentru studiu: Istoria mântuirii, pg. 48-51 engl.

Duminică 3 aprilie

1. COMUNICAREA PRIN HRISTOS (ExEMPLE)

a. Cum a predicat Hristos „celor din temniţă”, care erau „morţi” în 
păcat (Isaia 42:7; Efeseni 2:1)? 1 Petru 3:18-20; 4:6.

b. Cine a fost Solul care a vorbit cu Avraam după ce ceilalţi doi soli 
cereşti au plecat spre Sodoma? Geneza 18:2,13,17,32,33.

„Doi dintre solii cereşti au plecat lăsându-l pe Avraam singur cu El, cel 
pe care el Îl recunoştea acum ca fiind Fiul lui Dumnezeu.”– Patriarhi şi profeţi, 
pg. 139 engl.

c. Cine a fost Domnul cu care s-a luptat Iacov până ce a primit bi-
necuvântarea dorită ce reprezenta asigurarea iertării de păcate? 
Geneza 32:24-30.

„Lupta a continuat până aproape la revărsatul zorilor, când străinul 
şi-a pus degetul pe coapsa lui Iacov; el a fost schilodit pe moment. Patriar-
hul a înţeles acum natura adversarului său. Şi-a dat seama că se luptase cu 
un sol ceresc şi că acesta fusese motivul pentru care eforturile sale aproape 
supraomeneşti nu-i aduseră biruinţa. Fusese Hristos, ,Îngerul legământu-
lui’, cel care i se descoperise lui Iacov.” – Idem., pg. 197 engl.
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Luni 4 aprilie

2. COMUNICAREA PRIN HRISTOS (MAI MULTE ExEMPLE)

a. Cum i S-a descoperit Hristos lui Moise? Exodul 3:1-6; Evrei 11:24-27.

„Moise era pe deplin încrezător în Dumnezeu pentru că avea credinţa 
cea bună... El Îl vedea şi Îl recunoştea pe Dumnezeu în fiecare amănunt al 
vieţii sale şi simţea că se află sub ochiul Atotvăzătorului.” – Testimonies, vol. 
5, pg. 651, 652 engl.

b. Cum li S-a descoperit Hristos lui Iosua şi Ghedeon? Iosua 5:13-
15; Judecători 6:22-24.

c. Cum i S-a descoperit Hristos lui Saul, numit mai târziu Pavel? 
Fapte 9:1-6.

„În Fiinţa strălucită care a stat înaintea sa, [Saul] L-a văzut pe Cel cru-
cificat.” – Istoria faptelor apostolilor, pg. 115 engl.

d. Cum ne este descoperit Hristos astăzi? Ioan 5:39; 17:17.

„Hristos a poruncit tuturor să cerceteze Scripturile. Căutătorul priceput 
şi cel care doreşte să cunoască pentru el însuşi ce este adevărul, îşi exerci-
tă puterile mentale pentru a căuta adevărul aşa cum este el în Isus. Orice 
neglijare, în acest domeniu, se face punând sufletul în pericol. Trebuie să 
cunoaştem, în mod personal, condiţiile cerute pentru a dobândi viaţa veşni-
că. Noi trebuie să ştim care este glasul lui Dumnezeu, ca să trăim prin orice 
cuvânt care iese din gura Lui. Nu putem permite ca aceste întrebări să-şi 
găsească răspuns prin mintea sau judecata altuia. Trebuie să cercetăm atent 
Scripturile cu inima deschisă pentru a primi lumina şi dovezile adevărului. 
Nu putem încredinţa mântuirea sufletelor noastre în mâinile predicatorilor, 
tradiţiilor lipsite de temei, autorităţilor omeneşti sau ale înşelătorilor. Trebu-
ie să ştim pentru noi înşine ce a spus Dumnezeu. Suntem împreună lucrători 
cu Dumnezeu şi vrem să ştim, trebuie să ştim, care sunt condiţiile cerute de 
la acei ce urmează să fie moştenitori ai mântuirii, în caz contrar vom muri 
în păcatele noastre. Studiul nostru nu trebuie să fie părerile oamenilor, cre-
dinţa maselor sau spusele părinţilor bisericii. Nu ne putem încrede în vocea 
mulţimii, ci vrem să ştim care este glasul lui Dumnezeu, care este voinţa Sa 
descoperită. Avem cuvintele Sale şi noi trebuie să căutăm adevărul ca pe o 
comoară ascunsă.” – The Review and Herald, 8 martie 1887.
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Marţi  5 aprilie

3. COMUNICAREA PRIN DUHUL SFÂNT
a. Ce dovadă arată că Dumnezeu a comunicat cu servii Săi prin 

Duhul Sfânt? Fapte 13:2; 15:28; 16:7; 21:4.

„Prin planul de mântuire a fost deschisă însă o cale prin care locuitorii 
pământului să poată să comunice încă cu cerul. Dumnezeu a comunicat cu 
oamenii prin Duhul Său cel Sfânt şi lumina divină a fost răspândită în lume 
prin descoperirile date servilor Săi credincioşi.” – Marea luptă, pg. v engl.

b. Povestiţi viziunea în care apostolul Petru a văzut o faţă de masă 
mare plină cu dobitoace cu patru picioare. Cine i-a vorbit cu 
această ocazie? Fapte 10:11-15,19,28; 11:7-12.

„[Petru] a relatat viziunea în care Dumnezeu i-a aşezat în faţă o faţă 
de masă plină cu tot felul de dobitoace cu patru picioare.” – Istoria faptelor 
apostolilor, pg.193 engl.

c. Prin cine a dat Dumnezeu revelaţii servilor Săi, profeţii? Evrei 
1:1; 2 Petru 1:21.

d. Ce este esenţial pentru a avea o înţelegere reală a Cuvântului lui 
Dumnezeu? 1 Corinteni 14:15; Proverbe 1:23.

„Duhul lui Dumnezeu a iluminat fiecare pagină a Scrierilor Sfinte….
Duhul Sfânt, strălucind asupra paginii sfinte, ne va facilita înţelegerea, 
pentru a cunoaşte ce este adevărul.” – Mărturii pentru predicatori, pg. 112 engl.

„Noi Îl primim pe Hristos prin cuvântul Său şi Duhul Sfânt ne este dat 
pentru a ne ajuta să înţelegem cuvântul lui Dumnezeu şi pentru a aduce în 
inimile noastre adevărurile sale. Trebuie să ne rugăm zilnic ca, pe măsură 
ce citim cuvântul Său, Dumnezeu să trimită Duhul Său să ne descopere 
adevărul care va da tărie sufletelor noastre pentru a întâmpina nevoile zi-
lei.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pg.112, 113 engl.

„Când cugetăm în inima noastră la cuvintele inspiraţiei, acestea vor 
fi ca nişte pâraie curgând din râul cu apa vieţii. Mântuitorul S-a rugat ca 
minţile ucenicilor să fie deschise înţelegerii Scripturilor. Şi ori de câte ori 
studiem Biblia cu rugăciune din inimă, Duhul Sfânt ne este aproape ca să 
ne lămurească sensurile cuvintelor pe care le citim.” – Înalta noastră chemare, 
pg. 205 engl.
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Miercuri  6 aprilie

4. COMUNICARE PRIN ÎNGERI
a. Daţi exemple de îngeri din ceruri care au comunicat cu fiinţele 

omeneşti.
• Din Vechiul Testament: Genesa 16:7-11; 19:1; 1 Regi 19:5-7.
 

• Din Noul Testament: Luca 1:11-13,28-30, Matei 28:5; Fapte  
12:7-11.

„Îngerii sunt trimişi în misiune de îndurare către copiii lui Dumne-
zeu…. Îngeri sfinţi au slujit, în toate veacurile, poporului lui Dumnezeu.” 
– Marea luptă, pg. 512 engl.

„Până când intervenţiile providenţiale ale lui Dumnezeu nu vor fi vă-
zute în lumina veşniciei, nu vom înţelege ce datorăm grijii şi intervenţiei 
îngerilor Săi sfinţi. Fiinţele cereşti au jucat un rol activ în treburile oame-
nilor. Au apărut îmbrăcaţi în haine ce străluceau ca fulgerul, au venit ca 
oameni, în haine de drumeţi. Au acceptat ospitalitatea căminelor omeneşti; 
au servit ca ghizi pentru călătorii prinşi de noapte pe drum. Au dejucat 
planurile jefuitorilor şi au abătut loviturile celui rău.

Deşi, fără ştiinţa conducătorilor acestei lumi, îngerii au vorbit adesea 
în consiliile lor, ochii omeneşti i-au privit. Urechile omeneşti au ascultat 
apelurile lor. În sala de consiliu şi în tribunal, solii cereşti au pledat cauza 
celui persecutat şi oprimat. Ei au dejucat intenţii şi au împiedicat rele care 
ar fi adus prejudicii şi suferinţă copiilor lui Dumnezeu.” – Educaţia, pg. 304, 
305 engl.

b. Ce ni se spune despre lucrarea îngerilor lui Dumnezeu? Evrei  
1:13,14; 13:2.

„[În şcoala din ceruri] fiecare mântuit va înţelege lucrarea îngerilor în 
viaţa sa. Îngerul care a fost păzitorul lui de la început, îngerul care i-a ve-
gheat paşii şi i-a acoperit capul în ziua primejdiei, îngerul care a fost cu el 
în valea umbrei morţii, care a însemnat locul său de odihnă şi care a fost 
primul care l-a întâmpinat în dimineaţa învierii – cum va fi să vorbim cu el 
şi să aflăm despre istoria intervenţiei divine în viaţa noastră, a cooperării 
cereşti în fiecare lucrare în folosul omului!” – Idem., pg. 305 engl.
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Joi  7 aprilie

5. COMUNICAREA PRIN INTERMEDIUL SANCTUARULUI

a. Cum şi-a făcut Dumnezeu cunoscută adesea voinţa prin Urim 
(însemnând „lumini”) şi Tumim (însemnând „desăvârşire” sau 
„deplinătate”)? Exodul 28:30; Deuteronom 33:8. 

„La dreapta şi la stânga pieptarului, se aflau două pietre mari, foarte 
strălucitoare. Acestea erau cunoscute ca Urim şi Tumim. Prin ele voia lui 
Dumnezeu se făcea cunoscută cu ajutorul marelui preot. Când erau aduse 
înaintea Domnului chestiuni care trebuia decise, un halo de lumină, care 
înconjura piatra preţioasă din dreapta, era o dovadă a consimţământului 
sau aprobării divine, în timp ce un nor, care umbrea piatra din stânga, era 
o dovadă a refuzului sau a dezaprobării.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 351 engl.

b. Unde, cum şi când a fost adesea auzită vocea lui Dumnezeu 
vorbind marelui preot? Exodul 25:22; 29:42,43; Leviticul 1:1; 
Numeri 12:5.

„Când marele preot intra în Sfânta Sfintelor o dată pe an şi îşi făcea 
lucrarea înaintea chivotului în prezenţa înfricoşătoare a lui Dumnezeu, el 
întreba şi Dumnezeu îi răspundea adesea cu o voce ce se putea auzi. Când 
Domnul nu-i răspundea cu vocea Sa, El făcea ca raze sfinte de lumină şi 
slavă să se aşeze pe heruvimul din dreapta chivotului, ca aprobare sau fa-
voare. Dacă cererile lor erau refuzate, un nor se lăsa asupra heruvimului 
din stânga.” – Istoria mântuirii, pg. 184 engl.

Vineri 8 aprilie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. Daţi exemple despre modul în care Dumnezeu a vorbit cu patriarhii.
b. Daţi exemple despre modul în care Dumnezeu a vorbit cu profeţii.
c. Care este modul cel mai obişnuit de a-L „auzi” pe Dumnezeu?
d. Ce rol au avut şi au îngerii în comunicarea lui Dumnezeu cu noi?
e. Cum a comunicat Dumnezeu în vechime cu poporul Său prin inter-

mediul sanctuarului?
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   Lecţia 3  Sabat, 16 aprilie 2011

Prezenţa lui Dumnezeu cu poporul Său
„Voi umbla în mijlocul vostru; Eu voi fi Dumnezeul vostru şi voi 

veţi fi poporul Meu.” (Leviticul 26:12).
„Prin apostazia lor, israeliţii au pierdut dreptul la binecuvântarea 

prezenţei divine şi, pentru moment, au făcut imposibilă ridicarea unui 
sanctuar în mijlocul lor pentru Dumnezeu. Dar, după ce au dobândit 
din nou favoarea cerului, marele conducător a trecut la executarea po-
runcii divine.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 343 engl.

Recomandare pentru studiu: Hristos lumina lumii, pg. 23,24, cap. Dumnezeu cu noi.

Duminică  10 aprilie

1. AMPLASAREA CORTULUI
a. Cortul întâlnirii, ce stătea într-o curte înconjurată de un gard, era 

aşezat în mijlocul taberei. Numeri 2:17. De ce era aşezat „în mij-
loc”? Unde se manifesta prezenţa lui Dumnezeu în timpul pele-
rinajului prin pustie al poporului Său? Leviticul 26:12; Deutero-
nom 23:14.

b. Unde se manifestă prezenţa Domnului astăzi? Matei 18:20; Efe-
seni 2:20-22.

„În tot timpul rătăcirii lor istovitoare prin pustiu, simbolul prezenţei 
lui [Dumnezeu] a fost cu [poporul Său]. Astfel Hristos Şi-a ridicat cortul 
întâlnirii în mijlocul taberei omeneşti. El Şi-a ridicat cortul alături de cortu-
rile oamenilor, aşa încât să poată locui printre noi, şi să ne familiarizeze cu 
viaţa şi caracterul Său divin.” – Hristos lumina lumii, pg. 23 engl.

„Oriunde se ascultă cu o inimă sinceră de cuvântul Lui, acolo popo-
seşte Hristos. Nu doar că este prezent la adunările bisericii, ci oriunde se 
întâlnesc ucenicii în numele Său, indiferent cât de puţini ar fi, acolo va fi şi 
El.” – Idem., pg. 442 engl.
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Luni 11 aprilie

2. FĂGĂDUINŢELE LUI DUMNEZEU SUNT CONDIŢIONATE
a. Cu ce condiţie a promis în trecut Dumnezeu că va fi cu poporul 

Său? Exodul 19:5,6; 2 Cronici 15:2.

„Fie Israel trebuia să înceteze să mai fie poporul lui Dumnezeu, fie 
principiile pe baza cărora monarhia a fost întemeiată trebuia să fie menţi-
nute şi naţiunea trebuia să fie condusă prin putere divină. Dacă Israel ar fi 
fost în întregime al Domnului, dacă voia celui omenesc şi pământesc ar fi 
păstrată în supunere faţă de voinţa lui Dumnezeu, El ar fi continuat să mai 
fie conducătorul lui Israel. Atâta timp cât regele şi poporul se purtau ca su-
puşi ai lui Dumnezeu, tot atâta timp era şi El apărarea lor. Însă în Israel nici 
o monarhie nu a putut prospera dacă nu a recunoscut în toate autoritatea 
supremă a lui Dumnezeu...

Noi nu ştim ce mari interese pot fi în joc în încercările lui Dumnezeu. 
Nu există siguranţă în nimic altceva decât în ascultarea strictă de cuvântul 
lui Dumnezeu. Toate promisiunile Lui sunt condiţionate de credinţă şi as-
cultare, şi lipsa de supunere faţă de poruncile Sale opreşte împlinirea pen-
tru noi a  bogatelor promisiuni ale Scripturii. Nu ar trebui să acţionăm din 
impuls, nici să ne bazăm pe judecata oamenilor; noi ar trebui să privim la 
voinţa descoperită a lui Dumnezeu şi să umblăm în conformitate cu porun-
cile Sale clare, indiferent în ce situaţii ne-am afla. Dumnezeu va avea grijă 
de urmări; prin credincioşia faţă de cuvântul Său, noi vom putea la vreme 
de încercare să dovedim înaintea oamenilor şi a îngerilor că Domnul poate 
avea, când trecem prin greutăţi, încredere că vom face mai departe voia Sa, 
că vom onora numele Său şi vom fi o binecuvântare pentru poporul Său.” 
– Patriarhi şi profeţi, pg. 621, 622 engl.

b. Cu ce condiţie este făgăduinţa lui Hristos din Matei 28:20 aplica-
bilă astăzi? 2 Corinteni 6:16-18.

„Nu trebuie pierdut din vedere faptul că atât făgăduinţele cât şi ame-
ninţările lui Dumnezeu sunt condiţionate în aceeaşi măsură.” – Selected Mes-
sages, vol. 1, pg. 67.

„Făgăduinţele lui Dumnezeu sunt condiţionate. Pentru ca El să ne 
poată binecuvânta, noi trebuie să ne facem partea. Nu ne putem aştepta 
ca toate binecuvântările Sale să vină asupra noastră de la sine, dacă noi 
încrucişăm braţele în nelucrare. Noi trebuie să fim împreună lucrători cu 
Dumnezeu. Este privilegiul şi datoria noastră să lucrăm pentru sufletele ce 
sunt aproape să piară.” – Peter’s Counsel to Parents, pg. 25.
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Marţi  12 aprilie

3. STÂLPUL DE NOR ŞI STÂLPUL DE FOC

a. Cum şi-a manifestat Dumnezeu prezenţa alături de poporul Său 
în timpul pelerinajului lor prin deşert? Exodul 13:21,22. 

„Hristos a fost Conducătorul copiilor lui Israel în timpul rătăcirilor lor 
prin pustie.” – Parabolele Domnului Hristos,  pg. 287 engl.

„,Domnul a mers înaintea [israeliţilor] ziua într-un stâlp de nor, ca să 
le arate drumul; şi noaptea într-un stâlp de foc, ca să le dea lumină; pentru 
a merge zi şi noapte. El nu a îndepărtat stâlpul de nor ziua, nici stâlpul de 
foc noaptea, de la faţa poporului.’ (Exodul 13:20-22). Psalmistul spune: ,a 
întins un nor, ca să-i acopere, şi focul, ca să lumineze noaptea’. (Psalmii 
105:39. Vezi şi 1 Corinteni 10:1,2). Stindardul Conducătorului lor invizibil 
a fost în permanenţă cu ei. Ziua norul le îndruma călătoriile sau se întin-
dea asemenea unui baldachin deasupra mulţimii. Servea ca apărare faţă 
de căldura arzătoare şi prin răcoare şi umezeală oferea o reîmprospătare 
plăcută în deşertul pârjolit şi însetat. Noaptea el devenea un stâlp de foc, 
luminând tabăra şi asigurându-i permanent de prezenţa divină.” – Patriarhi 
şi profeţi, pg. 282 engl.

b. Cum este acest stâlp de nor şi foc conceput să fie o mângâiere 
pentru poporul lui Dumnezeu în zilele din urmă?  Isaia 4:5,6.

„Într-unul dintre cele mai frumoase şi mângâietoare fragmente din 
profeţia lui Isaia, se face referire la stâlpul de nor şi foc ca reprezentând 
grija lui Dumnezeu pentru poporul Său în ultima mare bătălie cu puterile 
celui rău: [se citează Isaia 4:5,6].” – Idem., pg. 283 engl.

c. Înainte de existenţa cortului întâlnirii, cum a vorbit Hristos cu 
servii Săi? Daţi exemple. Exodul 15:22–26; 19:9,16.

„Hristos a fost călăuza şi învăţătorul Israelului antic şi El i-a învăţat 
că sănătatea este recompensa pentru ascultarea de legile lui Dumnezeu. 
Marele Doctor care i-a vindecat pe bolnavi în Palestina vorbise poporului 
Său din stâlpul de nor, spunându-le ce trebuie să facă ei şi ce urma să facă 
Dumnezeu pentru ei.” – Hristos lumina lumii, pg. 824 engl. 
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Miercuri 13 aprilie

4. LUMINA CE STRĂLUCEŞTE PE CĂRAREA NOASTRĂ
a. În ce fel ne însoţesc astăzi stâlpul de nor şi de foc? Ioan 8:12;  

2 Corinteni 4:3-6.

„Dumnezeu a îngăduit ca lumină de la tronul Său să strălucească pe tot 
parcursul căii vieţii. Un stâlp de nor ziua, un stâlp de foc noaptea, merge 
înaintea noastră aşa cum a mers înaintea Israelului din vechime. Este privi-
legiul părinţilor creştini de astăzi, aşa cum a fost privilegiul poporului lui 
Dumnezeu din vechime, să-şi aducă copiii cu ei în Ţara Promisă.” – Îndru-
marea copilului, pg. 565 engl. 

b. De ce nu vom avea scuză dacă vom pierde Cerul? Ioan 1:4,5; 10-12. 

„Fiecare suflet are un cer de câştigat şi un iad de evitat. Fiinţele îngereşti 
sunt toate gata să vină în ajutorul sufletului încercat şi ispitit. El, Fiul nemăr-
ginitului Dumnezeu, a fost probat şi încercat pentru noi. Crucea de la Calvar 
stă în mod viu înaintea fiecărui suflet. Când cazul fiecăruia va fi judecat, şi 
ei [cei pierduţi] sunt lăsaţi să sufere pentru că L-au dispreţuit pe Dumnezeu 
şi L-au dezonorat prin neascultarea lor, nimeni nu va avea nici o scuză, ni-
ciunul nu ar fi trebuit să piară. Ei au fost cei care au trebuit să-şi aleagă prin-
ţul: Hristos sau Satana. Orice ajutor a primit Hristos, poate să-l primească şi 
omul în încercări grele.” – Selected Messages, vol. 1, pg. 96.

c. Cum putem umbla în lumina prezenţei lui Dumnezeu? Evrei 
10:16-22.

„Tatăl nostru ceresc aşteaptă să reverse asupra noastră plinătatea bi-
necuvântărilor Sale. Este privilegiul nostru să bem din belşug din fântâna 
dragostei neţărmurite. Cât de uimitor este faptul că noi ne rugăm atât de 
puţin!... Fiii pământului, având atât de mare nevoie de ajutorul pe care 
numai Dumnezeu îl poate da, par să fie mulţumiţi să umble fără lumina 
Spiritului Său, fără tovărăşia prezenţei Sale. 

Întunericul celui rău îi cuprinde pe cei care neglijează să se roage. Is-
pitele şoptite ale vrăjmaşului îi ademenesc să păcătuiască şi toate acestea 
pentru că nu se folosesc de privilegiul pe care Dumnezeu li l-a dat prin 
mijlocul divin al rugăciunii. De ce să fie fiii şi fiicele lui Dumnezeu atât de 
nedoritori de a se ruga, când rugăciunea este cheia în mâna credinţei care 
descuie comorile cerului, unde sunt păstrate cu mare grijă resursele nelimi-
tate ale Atotputernicului?” – Calea către Hristos, pg. 94, 95 engl.
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Joi  14 aprilie

5. GLASUL LUI DUMNEZEU 

a. Ce mustrare a adresat Dumnezeu Tatăl israeliţilor în vederea 
prosperităţii lor? Exodul 23:20-22. Cine era îngerul ce urma să 
meargă înaintea lor? 1 Corinteni 10:4,9. 

„Adevăratul respect se dă pe faţă prin ascultare. Dumnezeu nu a po-
runcit nimic inutil şi nu există nici o altă modalitate de manifestare a res-
pectului care să-I facă o aşa mare plăcere cum este ascultarea de ceea ce a 
spus El.” – My Life Today, pg. 284.

b. Cum ne vorbeşte Dumnezeu astăzi? Isaia 30:21. În ce fel aud 
„urechile” conştiinţei noastre iluminate vocea Lui? Ioan 16:13; 
Apocalipsa 3:20; Evrei 3: 7,8. 

„Fiecare avertisment, mustrare şi rugăminte dată prin cuvântul lui 
Dumnezeu sau prin solii Lui este o bătaie la uşa inimii. Este glasul lui Isus 
care cere să intre.”–  Hristos lumina lumii, pg. 489, 490 engl.

„Sunt mii şi milioane cei care iau astăzi o decizie pentru viaţă veşnică 
sau pentru moarte veşnică.” – Testimonies, vol. 6, pg. 406 engl.

„Puţini sunt cei care cred din toată inima că avem un iad de evitat şi un 
cer de câştigat.” – Hristos lumina lumii, pg. 636 engl.

Vineri 15 aprilie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. Unde şi prin cine locuiesc, astăzi pe pământ, Tatăl şi Fiul?
b. Care este starea pe care o cere Isus înainte ca El să locuiască în noi?
c. În ce fel vizibil S-a pus Hristos la dispoziţia lui Israel în pustie?
d. Cum este Dumnezeu, un stâlp de nor şi de foc pentru noi astăzi?
e. Crezi cu adevărat că ai „un cer de câştigat şi un iad de evitat”?
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   Lecţia 4 Sabat, 23 aprilie 2011

O preoţie coruptă
„Împăraţii noştri, căpeteniile noastre, preoţii noştri şi părinţii 

noştri n-au păzit Legea şi n-au dat ascultare nici poruncilor, nici în-
ştiinţărilor pe care li le dădeai.” (Neemia 9:34).

„Exemplul celor care slujesc în lucrurile sfinte ar trebui să fie ast-
fel încât să imprime în oameni respectul adânc pentru Dumnezeu şi 
teama de a-L insulta. Când bărbaţii care sunt ,împuterniciţi ai lui Hris-
tos’ (2 Corinteni 5:20) să ducă poporului solia de har şi împăcare a lui 
Dumnezeu, folosesc chemarea lor sfântă ca pe un acoperământ pentru 
egoism şi îngăduinţă personală, ei se transformă în cei mai eficienţi 
agenţi ai Satanei. Asemenea lui Hofni şi Fineas, ei fac ca oamenii să 
‘dispreţuiască jertfa Domnului’.”  – Patriarhi şi profeţi, pg. 580 engl.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 575 – 580 engl., cap. Eli şi fiii săi.

Duminică 17 aprilie

1. COPIII LUI ISRAEL ÎN ŢARA PROMISĂ
a. Unde şi-au instalat temporar israeliţii tabăra cu cortul întâlnirii 

după ce au trecut Iordanul? Iosua 4:19; 5:10; 10:6.

„La mică distanţă de Iordan evreii şi-au aşezat prima tabără din Ca-
naan. Aici Iosua ,i-a circumcis pe copiii lui Israel’ ,şi copiii lui Israel au 
tăbărât la Gilgal şi au sărbătorit Paştele’. (Iosua 5:3,10).” – Patriarhi şi profeţi, 
pg. 485 engl.

b. Unde a fost aşezat cortul întâlnirii după ce israeliţii s-au stabilit 
în ţara Canaanului? Iosua 18:1.

„Înainte, Gilgal fusese sediul naţiunii şi locul unde se găsea cortul întâl-
nirii. Dar acum cortul întâlnirii urma să fie mutat la locul ales ca amplasare 
permanentă. Acesta era la Şilo, un oraş micuţ în pământurile lui Efraim. 
Era aproape de mijlocul ţării şi era uşor de ajuns la el pentru toate seminţi-
ile.” – Idem., pg. 514 engl.
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Luni  18 aprilie

2. O STARE DE ANARHIE
a. Descrieţi, începând cu preoţia, apostazia lui Israel către sfârşitul 

perioadei Judecătorilor. 1 Samuel 2:12,17,22. Ce efect a avut asu-
pra fiilor săi mustrarea blândă a marelui preot? 1 Samuel 2:23-25.

„Poporul privea cu veneraţie la preoţi [Hofni şi Fineas] şi ceda la preten-
ţiile lor care nu erau în conformitate cu legea, jefuindu-se pe sine de partea 
cuvenită din jertfă. În acest fel, apetitul, egoismul şi zgârcenia au triumfat, 
exercitându-şi influenţa rea asupra poporului chiar atunci când fiecare inimă 
ar fi trebuit să fi fost îndreptată în pocăinţă şi credinţă la marea Jertfă care 
urma să ridice păcatele lumii. Aceste lucruri au avut o influenţă grăitoare 
asupra poporului şi ei îşi pierdeau cu rapiditate simţul sfinţeniei rânduielii 
jertfelor şi al importanţei de a lua parte la serviciile din Sanctuar.

Preoţii apostaziaţi au adăugat imoralitatea la celelalte încălcări ale legii; 
cu toate acestea, ei profanau prin prezenţa lor cortul întâlnirii cu Domnul 
şi, plini de păcate, îşi permiteau să vină în prezenţa unui Dumnezeu sfânt. 
Pe măsură ce bărbaţii lui Israel erau martori la vieţuirea stricată a preoţilor, 
ei s-au gândit că este mai sigur pentru familiile lor să nu mai vină la locul 
destinat pentru închinare. Mulţi plecau de la Şilo cu pacea tulburată, plini 
de indignare, până când ei, în cele din urmă, au hotărât să-şi aducă ei înşişi 
jertfele, trăgând concluzia că aceasta ar fi la fel de acceptabilă înaintea lui 
Dumnezeu, cum ar fi şi susţinerea în vreun fel a urâciunilor practicate în 
sanctuar.” – The Signs of Time, 1 decembrie 1881.

b. Ce solie I-a trimis Dumnezeu lui Eli, marele preot? 1 Samuel 
2:27-29,34,35. Cum a fost privită solia?

„Eli nu a dat pe faţă roadele adevăratei pocăinţe. El şi-a mărturisit vina, 
dar nu a reuşit să renunţe la păcat. An după an Domnul a amânat pedeapsa 
divină cu care-l ameninţase. Multe s-ar fi putut face în acei ani pentru a răs-
cumpăra greşelile trecutului, dar preotul vârstnic nu a luat nici o măsură 
eficientă pentru a îndrepta relele care profanau sanctuarul Domnului şi îi 
conduceau pe mii de oameni din Israel la ruină. Îndurarea lui Dumnezeu a 
făcut ca Hofni şi Fineas să-şi împietrească inimile şi să devină încă mai în-
drăzneţi în călcarea legii. Solia de avertizare şi mustrare către casa sa a fost 
adusă de Eli la cunoştinţa întregii naţiuni... Dar avertismentele nu au fost 
luate în considerare de către popor, aşa cum nu au fost luate în considerare 
nici de către preoţi.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 582 engl.
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Marţi 19 aprilie

3. ELI ESTE CONSIDERAT RĂSPUNZĂTOR

a. Prin cine şi cum l-a avertizat Dumnezeu pe Eli a doua oară?  
1 Samuel 3:2-18.

„Eli era preot şi judecător în Israel. El deţinea cea mai înaltă şi mai plină 
de răspundere funcţie din poporul lui Dumnezeu. Ca bărbat ales, în mod 
divin, să poarte responsabilităţile sfinte ale preoţiei şi să exercite asupra ţă-
rii cea mai înaltă autoritate judiciară, el era privit ca un exemplu şi exercita 
o mare influenţă asupra seminţiilor lui Israel. Dar, deşi fusese desemnat 
să conducă poporul, el nu-şi cârmuia propria casă. Eli era un tată indul-
gent. Iubitor de pace şi viaţă uşoară, el nu şi-a exercitat autoritatea pentru 
a corecta obiceiurile proaste şi izbucnirile copiilor săi. Decât să discute în 
contradictoriu cu ei sau să-i pedepsească, el se supunea voinţei lor şi îi lăsa 
să facă ce vor. În loc să privească educaţia fiilor săi ca pe una dintre cele 
mai importante din responsabilităţile pe care le avea, el a tratat problema 
într-un mod superficial.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 575 engl.

b. Descrieţi diferenţele dintre Eli şi Avraam în ceea ce priveşte res-
ponsabilitatea de părinte. 1 Samuel 2:30; Genesa 18:19.

„Eli a permis copiilor lui să-l controleze. Tatăl a devenit supus copi-
ilor. Blestemul călcării legii era vizibil în stricăciunea şi răul care marcau 
conduita fiilor săi. Ei nu manifestau o preţuire adecvată a caracterului lui 
Dumnezeu sau a sfinţeniei legii Sale. Slujirea Sa era pentru ei un lucru obiş-
nuit. Din copilărie fuseseră obişnuiţi cu sanctuarul şi serviciul său; dar, în 
loc să devină tot mai plini de respect, ei pierduseră cu totul orice sentiment 
al sfinţeniei şi semnificaţiei sale.” – Idem., pg. 575, 576 engl.

„Ce contrast izbitor există între cele două cazuri ale lui Eli şi Avraam! 
Exemplul unuia este dat pentru ca părinţii să evite un comportament simi-
lar; exemplul celuilalt este dat pentru ca părinţii să-l imite. Caracteristicile 
fiecăruia ies în evidenţă precis şi clar. Fiecare făcea o lucrare ale cărei rezul-
tate urmau să se vadă nu doar în viaţa proprie, ci care urmau să influenţeze 
generaţii viitoare, pe copiii şi pe copiii copiilor lui. Influenţa pe care o per-
soană o exercită în propria familie este aceea care dă mărturie despre cât de 
reală este experienţa sa religioasă.” – The Review and Herald, 4 mai 1886.
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Miercuri  20 aprilie

4. O LECŢIE PENTRU ASTĂZI

a. Ce va face un tată înţelept dacă-şi iubeşte copiii? Proverbele 3:11, 
12; 22:15. Cum vor dovedi adolescenţii dacă sunt înţelepţi sau 
nebuni? Proverbele 10:1,8; 13:1; 15:5,20.

„Acei care urmează propriei lor înclinaţii, în dragoste oarbă pentru copiii 
lor, permiţându-le împlinirea dorinţelor lor egoiste şi nu se folosesc de influ-
enţa autorităţii lui Dumnezeu de a mustra păcatul şi de a îndrepta răul, dau 
pe faţă faptul că ei îi onorează mai mult pe copiii lor cei răi, decât Îl onorează 
pe Dumnezeu. Sunt mai preocupaţi să-şi apere reputaţia decât să-I dea slavă 
lui Dumnezeu; să placă copiilor lor decât să placă Domnului...

Cei care au prea puţin curaj să mustre greşeala sau care din indolenţă 
sau lipsă de interes nu fac nici un efort serios să cureţe familia sau biserica 
lui Dumnezeu, sunt consideraţi răspunzători pentru răul care ar putea re-
zulta din neglijarea datoriei lor. Noi suntem la fel de responsabili pentru 
relele pe care le-am fi putut împiedica la alţii prin exercitarea autorităţii 
părinteşti sau pastorale, cum am fi dacă noi înşine am fi săvârşit acele fap-
te.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 578 engl.

b. Cum accentuează Biblia importanţa de a fi îndreptat? Evrei 12:5-8. 
Cum îi putem ajuta pe cei care sunt ologi din punct de vedere 
spiritual? Evrei 12:13; Galateni 6:1.

„Mulţi par a fi statornici în adevăr, fermi, hotărâţi în fiecare punct al 
doctrinei, cu toate acestea este o mare lipsă la ei – gingăşia şi dragostea care 
marchează caracterul Marelui Model. Dacă un frate alunecă de la adevăr, 
dacă el cade în ispită, ei nu fac nici un efort să-l aducă înapoi cu blândeţe, 
temându-se ca nu cumva să fie şi ei ispitiţi. Ei par să considere a fi lucrarea 
lor specială aceea de a se sui pe scaunul de judecată pentru a condamna şi 
exclude... [Se citează Galateni 6:1]. Spiritul descris în acest verset este foarte 
rar în bisericile noastre. Lipsa acestuia este cea care îl scoate din inimă, din 
cămin şi biserică pe Duhul lui Dumnezeu. Să nu practicăm de aici înainte 
planul Bibliei pentru restaurarea cu spiritul blândeţii a celor greşiţi? Să nu 
avem spiritul lui Isus şi să nu lucrăm aşa cum a lucrat El?...

Trataţi cu respect şi consideraţie chiar şi pe cei mai aprigi duşmani pe 
care-i aveţi, pe cei care v-ar face rău dacă ar putea.” – The Review and Herald, 
16 decembrie 1884.
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Joi  21 aprilie

5. ISRAEL ÎNVINS ŞI CHIVOTUL LUAT

a. Ce au făcut israeliţii când au fost înfrânţi de filisteni? 1 Samuel 
4:1-4. Care a fost rezultatul? 1 Samuel 4:10,11; 5:1,2.

„Cu cât este mai mare cunoaşterea voii lui Dumnezeu, cu atât este mai 
mare păcatul celor care o nesocotesc.

Cea mai groaznică nenorocire care se putea petrece căzuse asupra lui 
Israel. Chivotul legământului fusese capturat şi se afla în posesia duşma-
nului.  Slava se îndepărtase într-adevăr de la Israel când simbolul prezenţei 
permanente şi puterii lui Iehova a fost mutat din mijlocul lor.” – Patriarhi şi 
profeţi, pg. 584 engl.

b. Când un sol a venit alergând pentru a aduce vestea tristă lui Eli, 
cum au reacţionat marele preot şi poporul din Şilo? 1 Samuel 
4:12-18.

„Gândul că păcatul [lui Eli] dezonorase astfel pe Dumnezeu şi făcuse 
ca prezenţa Lui să se retragă de la Israel, a fost mai mult decât putea să 
îndure; a rămas fără putere, a căzut şi ,şi-a rupt gâtul şi a murit’. (1 Samuel 
4:18).” – Idem., pg. 585.

c. În ce fel a fost adusă în faţa izraeliţilor acestă experienţă îngro-
zitoare în mod repetat şi cu ce scop? Psalmii 78:56-61; Ieremia 
7:12,14.

„[Fiii oamenilor] au refuzat să asculte de glasul lui Dumnezeu din cre-
aţia Sa, din avertismentele, sfaturile şi mustrările cuvântului Său şi astfel El 
a fost forţat să le vorbească prin pedepse.” – Idem., pg. 588.

Vineri  22 aprilie

ÎNREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. Unde şi-au stabilit israeliţii sediul în ţara promisă şi unde şi-au mu-

tat mai târziu sanctuarul?
b. Descrieţi situaţia din Israel în zilele preotului Eli.
c. De ce l-a considerat Dumnezeu răspunzător pe Eli?
d. Cum deosebeşte Biblia o educaţie corectă de una greşită?
e. Ce a dorit Dumnezeu să-i înveţe pe israeliţi prin tragicul eveniment 

de la Şilo?
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        Lecţia 5 Sabat, 30 aprilie 2011

Simbolul prezenţei lui Dumnezeu  
se întoarce în Israel

„Şi Filistenii au chemat pe preoţi şi pe ghicitori şi au zis: ,Ce să 
facem cu chivotul Domnului?’ ” (1 Samuel 6:2).

„Şapte luni întregi a rămas chivotul în ţara filistenilor. În tot acest 
timp, israeliţii nu au făcut nici o încercare de a recupera simbolul pre-
zenţei lui Iehova. Dar filistenii erau acum la fel de nerăbdători să scape 
de puterea sa după cum fuseseră să o obţină.” – The Signs of Times, 12 
ianuarie 1882.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 586-591 engl., cap. Chivotul şi  
        legământul luat de filisteni.

Duminică 24 aprilie

1. CHIVOTUL TRIMIS ÎNAPOI
a. Când filistenii şi-au dat seama că L-au insultat pe Dumnezeul 

lui Israel prin faptul că au luat chivotul – simbolul prezenţei 
divine – ce au decis ei să facă? 1 Samuel 6:1-3.

„Conform superstiţiilor lor dominante, domnitorii filisteni au îndru-
mat poporul să facă reprezentări ale plăgilor prin care fuseseră loviţi.” – 
Patriarhi şi profeţi, pg. 587 engl.

b. În ce fel a fost chivotul înapoiat ţării şi poporului lui Israel? Re-
zumaţi evenimentul descris în 1 Samuel 6:7-9,14,15.

c. Pentru lipsa de respect faţă de semnul prezenţei lui Dumnezeu, 
de ce au fost israeliţii pedepsiţi mai aspru decât filistenii? 1 Sa-
muel 6:19,20; Iacov 4:17.

„Filistenii, care nu aveau o cunoştinţă a legii lui Dumnezeu, aşezaseră 
chivotul într-un car când l-au înapoiat lui Israel şi Domnul a acceptat efor-
tul pe care l-au făcut. Dar israeliţii cunoşteau cerinţele clare ale voinţei lui 
Dumnezeu cu privire la aceste chestiuni şi desconsiderarea acestor instruc-
ţiuni a fost dezonorantă pentru Dumnezeu.” – Idem., pg. 706 engl.
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Luni 25 aprilie

2. CHIVOTUL MUTAT LA CHIRIAT-IEARIM

a. Deoarece supravieţuitorilor de la Bet-Şemeş le-a fost teamă să 
aibă chivotul lui Dumnezeu în mijlocul lor, în ce alt loc l-au tri-
mis? Cât timp a stat acolo? Între timp, ce a fost condus poporul 
lui Israel să facă şi de ce? 1 Samuel 6:21; 7:1,2.

b. Ce l-a instruit Samuel – marele preot, profet şi judecător – pe 
popor să facă mai întâi pentru a ieşi din situaţia dificilă produsă 
de apostazie? 1 Samuel 7:3. În ce fel este aceasta o lecţie pentru 
noi astăzi?

„Ca proprietate plătită de Dumnezeu, nouă ni se cere să lucrăm aşa 
cum a lucrat Hristos în serviciul Său divin, nu conform înclinaţiilor noastre 
naturale, ci în armonie cu spiritul lui Dumnezeu. Dar vieţile oamenilor, aşa 
cum le dezvăluie Evanghelia, sunt pline de păcat. Prin cedarea la ispită, 
ei şi-au slăbit puterea lor de a se supune. Inimile lor sunt ,nespus de înşe-
lătoare şi deznădăjduit de rele’. (Ieremia 17:9). Ei sunt morţi în greşeli şi 
păcate şi prin propria lor putere nu pot face nici un bine.

Pentru a-L sluji pe Dumnezeu într-un mod corespunzător, noi trebuie 
să fim ,născuţi din nou’. (Ioan 3:7). Trebuie să dăm la o parte înclinaţii-
le noastre fireşti, care sunt în contrast marcant cu Duhul lui Dumnezeu. 
Trebuie să fim transformaţi în bărbaţi şi femei noi în Hristos Isus. Vieţile 
noastre vechi, nereînnoite trebuie să facă loc unei vieţi noi – o viaţă plină 
de dragoste, încredere, ascultare de bunăvoie… Dacă schimbarea nu va 
avea loc, nu vom putea să-L servim pe Dumnezeu cum trebuie. Lucrarea 
noastră va fi nedesăvârşită; planuri pământeşti vor fi introduse; foc străin, 
dezonorându-L pe Dumnezeu, va fi oferit. Vieţile noastre vor fi nesfinte şi 
nefericite, pline de nelinişte şi necaz. 

Schimbarea inimii, reprezentată prin naşterea din nou, poate să se 
producă doar prin lucrarea eficientă a Duhului Sfânt. Doar el poate să ne 
cureţe de toate nedesăvârşirile. Dacă i se permite să ne modeleze şi să ne 
transforme inimile, vom putea fi în stare să discernem caracterul împărăţiei 
lui Dumnezeu şi să ne dăm seama de nevoia de schimbare pe care trebuie 
să o suferim înainte de a obţine intrarea în împărăţia aceasta. Mândria şi 
dragostea de sine I se împotrivesc Duhului lui Dumnezeu; fiecare încli-
naţie firească a sufletului se împotriveşte schimbării, de la importanţa de 
sine şi mândrie la supunere şi umilinţă în Hristos. Dar, pentru a călători pe 
cărarea spre viaţa veşnică, nu trebuie să ascultăm de şoaptele eului.” – The 
Youth’s Instructor, 9 septembrie 1897.



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 2011 27

Marţi  26 aprilie

3. CHIVOTUL ÎN DRUM SPRE IERUSALIM

a. Când David a fost instalat pe tronul lui Israel, ce a decis să facă 
cu privire la chivotul lui Dumnezeu? 1 Cronici 13:1-6.

„David a strâns treizeci de mii dintre căpeteniile lui Israel, deoarece 
dorea să facă din acea ocazie o scenă de mare bucurie şi de manifestare im-
punătoare. Poporul a răspuns cu bucurie la chemare. Marele preot, cu fraţii 
săi din serviciul sfânt, cu prinţii şi conducătorii seminţiilor, s-au adunat la 
Chiriat-Iearim. David era aprins de zel sfânt. Chivotul a fost scos din casa 
lui Abinadab şi aşezat într-un car nou tras de boi, în timp ce doi dintre fii 
lui Abinadab se îngrijeau de el. 

Bărbaţii lui Israel mergeau în urmă cu strigăte triumfătoare şi cântece 
de veselie, alăturându-se în cântec sunetelor scoase de instrumentele mu-
zicale; ,David şi toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu … harfe, 
cu lăute, cu timpane, cu fluiere şi cu ţimbale.’ (2 Samuel 6:5). De mult nu 
mai văzuse Israel o astfel de scenă triumfală. Cu bucurie solemnă, marea 
procesiune se întindea şerpuind de-a lungul dealurilor şi văilor către Ora-
şul Sfânt.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 704, 705 engl.

b. Ce s-a întâmplat pe drum în timp ce David şi poporul duceau 
chivotul lui Dumnezeu? 2 Samuel 6:5-10.

„O groază neaşteptată s-a aşternut asupra mulţimii ce se bucura. David 
a fost uluit şi foarte îngrijorat şi în inima lui şi-a pus problema dreptăţii lui 
Dumnezeu. El încercase să onoreze chivotul ca pe simbolul prezenţei divi-
ne. De ce fusese atunci trimisă îngrozitoarea pedeapsă ce a transformat un 
moment de veselie într-o ocazie de durere şi jale?...

Pieirea lui Uza a fost o pedeapsă divină din cauza încălcării unei po-
runci deosebit de clare. Prin Moise, Domnul dăduse instrucţiuni speciale 
cu privire la transportarea chivotului. Nimeni în afară de preoţi, urmaşii 
lui Aron, nu trebuia să-l atingă şi nici măcar să-l privească descoperit... 
Astfel, în transportarea chivotului de la Chiriam-Iearim, se dăduse pe 
faţă o nesocotire directă şi de neiertat a instrucţiunilor Domnului.” – 
Idem., pg.705 engl.
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Miercuri 27 aprilie

4. CHIVOTUL ÎN CASA LUI OBED-EDOM

a. În timp ce chivotul a rămas în casa lui Obed-Edom şi în timp ce Da-
vid a avut timp să-şi analizeze inima, de ce a fost îndreptată atenţia 
întregului Israel spre Obed-Edom şi casa lui? 2 Samuel 6:11.

„Simţind că inima sa nu era într-o relaţie perfectă cu Dumnezeu, Da-
vid, văzând lovitura dată lui Uza, s-a temut de chivot, ca nu cumva vreun 
păcat de-al său să aducă pedepse asupra sa...

Asupra lui David, mustrarea Domnului a avut efect. El a fost făcut să-şi 
dea seama, aşa cum niciodată nu o mai făcuse, de sfinţenia legii lui Dum-
nezeu şi de nevoia ascultării stricte. Binecuvântarea arătată casei lui Obed-
Edom l-a făcut pe David să spere din nou că chivotul ar putea să aducă 
binecuvântare pentru el şi poporul Său.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 706 engl.

b. Ce ar trebui să învăţăm din binecuvântările revărsate asupra lui 
Obed-Edom? Psalmii 140:13.

„Să ne rugăm pentru binecuvântarea prezenţei continue a lui Hristos 
în căminurile noastre. Să ne luăm timp să-i învăţăm pe copiii noştri lecţii 
de credinţă şi încredere în El. Noi putem crede că făcând aceasta neglijăm 
munca pe care o avem, dar aşa e? Niciodată nu vom pierde dacă ne vom 
face timp să-L căutăm pe Dumnezeu pentru binecuvântările Sale.” – The 
Signs of Times, 3 martie 1909.

c. Ce s-a făcut cu chivotul după o perioadă de trei luni? 2 Samuel 
6:12,17; 1 Cronici 15:1-3.

„După trei luni, [David] a decis să facă o nouă încercare de a muta 
chivotul şi, acum, s-a străduit cu seriozitate să dea atenţie fiecărui amănunt 
din indicaţiile Domnului. Au fost chemaţi din nou conducătorii naţiunii şi 
o mare mulţime s-a strâns la locuinţa Gatitului. Cu grijă plină de respect 
sfânt, chivotul a fost aşezat pe umerii bărbaţilor numiţi prin voinţă divină, 
mulţimea s-a aliniat şi cu inimile tremurând, marea procesiune a pornit 
din nou la drum. După ce au înaintat şase paşi, trompeta a dat oprirea. Din 
porunca lui David urmau să aducă jertfe din ,boi şi viţei graşi’. Bucuria a 
luat acum locul fricii şi groazei.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 706 engl.
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Joi  28 aprilie

5. CHIVOTUL ADUS LA IERUSALIM

a. Pe măsură ce procesiunea ce urma chivotului s-a apropiat de ca-
pitală, ce cântec a fost intonat de sute de voci? Psalmii 24:7-10.

„Procesiunea triumfală s-a apropiat de capitală, venind după simbolul 
sfânt al Regelui lor nevăzut. Atunci, o izbucnire în cântec a cerut străjerilor 
de pe ziduri să deschidă larg porţile Cetăţii Sfinte: [citat Psalmii 24:7-10].” 
– Patriarhi şi profeţi, pg. 707 engl.

b. Ce efect a avut aducerea chivotului lui Dumnezeu asupra popo-
rului? 1 Cronici 16:7,30-36.

„Ceremoniile solemne care au însoţit mutarea chivotului au făcut o im-
presie de durată asupra poporului lui Israel, trezind un interes mai adânc faţă 
de serviciul sanctuarului şi aprinzând din nou zelul lor pentru Iehova. David 
s-a străduit ca, prin tot ce-i stătea la îndemână, să adâncească aceste impresii. 
Folosirea cântecelor a devenit o regulă a închinării religioase şi David a com-
pus psalmi, nu doar pentru a fi folosiţi de preoţi în serviciul sanctuarului, ci 
şi pentru a fi cântaţi de către popor în călătoriile lor spre altarul naţional cu 
ocazia sărbătorilor anuale. Influenţa exercitată astfel a avut o întindere mare 
şi a dus la eliberarea naţiunii de idolatrie.” – Idem., pg. 711.

c. Conform planului lui Dumnezeu, ce fel de arme ar fi trebuit să 
folosească Israel pentru a cuceri naţiunile învecinate? Deutero-
nom 1:30; 3:21,22; 2 Cronici 20:21,22.

Vineri  29 aprilie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. De ce au hotărât filistenii să înapoieze lui Israel chivotul lui Dumnezeu?
b. Ce deosebire a făcut Dumnezeu între evrei şi neamuri când i-a pe-

depsit pe cei care s-au ocupat de chivot? De ce s-a făcut o astfel de 
deosebire?

c. Cu ce condiţie îl proteja Dumnezeu pe Israel de duşmanii săi?
d. Ce primire a fost făcută cu ocazia sosirii chivotului în Ierusalim?
e. Care era principala „armă” de care avea Israel nevoie pentru a domi-

na alte naţiuni? Ce a fost întotdeauna mai important decât sabia?
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Sabat, 7 mai 2011

Darul Sabatului Întâi
pentru proiectul Minneapolis 2011

După înviere, Isus le-a dat ucenici-
lor un sens şi o direcţie. El a spus: „Du-
ceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi 
Evanghelia la orice făptură.” (Marcu 
16:15). Această însărcinare ne este dată 
astăzi nouă. „Fiecare ucenic adevărat se 
naşte în împărăţia lui Dumnezeu ca misio-
nar.” (Hristos lumina lumii, pg. 195 engl.).

Una dintre cele mai neglijate strădanii în domeniul activităţii noastre 
misionare este lucrul în ţările şi cu persoanele mai bogate ca altele. Se pare 
că noi îi neglijăm deoarece credem că pe ei nu-i interesează solia. „Vorbim 
şi scriem mult despre săracii neglijaţi; nu ar trebui să li se acorde oarecare 
atenţie şi bogaţilor neglijaţi? Mulţi privesc la această clasă ca fiind lipsită de 
speranţă şi fac puţine eforturi pentru a deschide ochii acelora care, orbiţi şi 
zăpăciţi de puterea Satanei, au pierdut veşnicia din vedere. Mii de bogaţi 
au ajuns în mormânt neavertizaţi pentru că fuseseră judecaţi după înfăţişa-
re, neglijaţi şi etichetaţi ca persoane pentru care nu există speranţă…. Să nu 
facem nici un efort personal în folosul lor?” Testimonies, vol. 6, pg. 78 engl.

Departamentul Misionar al Conferinţei Generale a planificat diferite 
acţiuni exterioare în ultimii doi ani. În timpul proiectului Geneva 2010 (El-
veţia, 6-29 august), treizeci de tineri ajutaţi de adulţi au dedicat două luni 
de vară pentru a răspândi 100.000 de invitaţii la un congres de sănătate, 
un seminar din Spiritul Profetic şi un seminar despre profeţie şi sănătate 
intitulat: „Concurând pentru controlul final”.

În anul acesta, plănuim un alt program cu semnificaţie istorică pro-
fundă pentru AZSMR. Am ales Minneapolis, Minnesota, pentru 2011 (12 
iunie-31 iulie). Nu am ales acest oraş doar pentru că a fost neglijat multă 
vreme, ci şi pentru că, bazându-ne pe experienţa noastră în colportaj din 
această ţară, tinerii vor avea un câmp unde vor învăţa cum să vândă litera-
tură de valoare sufletului însetat. 

Un proiect de asemenea anvergură are nevoie de rugăciunile voastre 
permanente, de mulţi voluntari precum şi de ajutor financiar. Vă mulţu-
mim anticipat pentru darurile pe care le veţi da cu bucurie pentru a trans-
forma proiectul Minneapolis 2011 într-un succes.

 Departamentul Misionar al Conferinţei Generale 
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   Lecţia 6 Sabat, 7 mai 2011

Răbdare cu necredincioşii sinceri
„Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L, câtă 

vreme este aproape.” (Isaia 55:6).
„Dumnezeu nu renunţă la noi din cauza păcatelor noastre. Noi s-ar 

putea să greşim şi să-L supărăm pe Duhul Sfânt; dar când ne pocăim şi 
venim la El cu inimi pline de remuşcări, El nu ne va da afară.” – Selected 
Messages, vol 1, pg. 350.

Recomandare pentru studiu:  Patriarhi şi profeţi, pg. 101-104 engl., cap. Potopul.

Duminică  1 mai

1. STAREA MORALĂ A FIRII OMENEŞTI
a. În mâinile cui a dat Adam  prin trădare guvernarea acestei lumi? 

Luca 4:5-6; Ioan 16:11; 1 Ioan 5:18,19. Al cui spirit îi controlează 
pe cei care trăiesc în păcat? Efeseni 2:1-3.

„În mod inevitabil, noi trebuie să ne aflăm sub controlul uneia sau 
alteia dintre cele două mari puteri care se luptă pentru supremaţie în 
această lume. Nu este nevoie ca noi să alegem în mod deliberat să servim 
regatului întunericului pentru a ajunge sub stăpânirea lui. Trebuie doar 
să neglijăm să ne aliem cu regatul luminii. Dacă nu vom coopera cu solii 
cereşti, Satana va lua în stăpânire inima şi o va face sălaşul lui.” – Hristos 
lumina lumii, pg. 324 engl.

b. Cu ce gând se înşeală singuri păcătoşii cu voia? Maleahi 3:14,15; 
Eclesiastrul 8:11. 

„Satana nu atacă cu toată gama sa de ispite odată. El îşi ascunde aceste 
ispite sub o aparenţă a binelui. El amestecă cu distracţii şi nebunie câteva 
lucruri bune şi sufletele înşelate se scuză că implicarea în acestea are o ur-
mare bună. Aceasta nu este decât o afirmaţie înşelătoare. Este arta mascată 
a Satanei. Sufletele înşelate fac un pas, apoi sunt pregătite să-l facă pe ur-
mătorul.” – Solii pentru tineret, pg. 83 engl.
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Luni  2 mai

2. O ISPITĂ GENERALĂ

a. În ce fel a fost psalmistul ispitit când a văzut fericirea celor răi? 
Psalmii 73:2-13. Ce luptă se dă în mintea tuturor celor care-şi întorc 
privirile (sau sunt ispitiţi să se îndepărteze) de la Dumnezeu?

„Sunt timpuri când, datorită împotrivirilor şi greutăţilor, servii lui 
Dumnezeu devin descurajaţi şi deznădăjduiţi. Ei meditează la situaţia lor, 
şi, comparând situaţia lor cu fericirea celor care nu au nici un fel de grijă 
sau preocupare pentru lucrurile veşnice, ei se simt profund întristaţi. Ei ma-
nifestă un spirit de reproş, murmurare şi nemulţumire cu privire la viaţa 
lor. Ei par să considere că Dumnezeu are obligaţia să-i binecuvânteze şi să 
facă să prospere lucrările lor şi, în consecinţă, când sunt puşi în situaţii de 
probă, ei se revoltă şi privesc cu invidie la cei răi care înfloresc în răutatea 
lor. Ei par să privească starea păcătosului mai de preferat decât a lor. Aces-
te gânduri amare sunt sugerate minţii de către înşelătorul omenirii. Este 
plăcerea lui să producă răscoală în inima copiilor lui Dumnezeu. El ştie că 
aceasta îi face mai slabi şi este o sursă de dezonoare la adresa Dumnezeului 
lor. El doreşte ca noi să credem că este zadarnic să-L servim pe Dumnezeu 
şi că acei care nu iau seama la cerinţele Cerului sunt mai favorizaţi decât cei 
care se luptă să asculte de poruncile lui Dumnezeu.

Psalmistul David a avut această experienţă. Când a privit la starea 
fericită a celor răi, el a fost invidios pe succesul lor... [se citează Psalmii 
73:12–14]”—The Signs of the Times, 3 februarie 1888.

b. Când, unde şi în ce fel a văzut regele soarta de la urmă a celor 
care se tem de Dumnezeu comparată cu a celor care nu se tem de 
El? Psalmii 73:16,17.

„Când [David] a intrat în sanctuar şi a vorbit cu Domnul, nu şi-a mai 
dorit soarta celor răi; pentru că atunci el a înţeles sfârşitul lor. El a văzut că 
drumul lor ducea în cele din urmă la nimicire şi că plăcerea lor era trecă-
toare. Invidia nu şi-a mai găsit locul în inima lui. Spiritul său răsculător s-a 
plecat în supunere umilă în faţa Dumnezeului său.” – Idem. 

c. În serviciul sanctuarului, cum a văzut el sfârşitul celor răi? Psalmii 
73:18,19,27; 75:8; 76:12. Cum a văzut, de asemenea, mâna îndurătoare 
a lui Dumnezeu întinsă spre păcătosul pocăit? Psalmii 77:7–9,15.
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Marţi  3 mai

3. MĂRTURISIREA PSALMISTULUI

a. Ce mărturisire a făcut psalmistul după ce ochii lui au fost des-
chişi? Psalmii 73:21-26,28.

„[David] a văzut că îndrumarea lui Dumnezeu era de o valoare infinit 
mai mare decât orice prosperitate trecătoare a lumii; deoarece calea Dom-
nului i-a păstrat picioarele pe cărarea neprihănirii care duce la slavă veşni-
că.” – The Signs of Times, 3 februarie 1888.

b. După pocăinţa şi mărturisirea psalmistului, ce cerere s-a înălţat 
din inima lui în sanctuar? Psalmii 74:3,4,7-10.

c. Ce trebuie să înţelegem ca să evităm ispita răspândită de a invi-
dia prosperitatea trecătoare a celor nelegiuiţi? Psalmii 77:1-3. 

„Cedarea la ispită începe prin a permite minţii să oscileze, prin inconsec-
venţa ta în ceea ce priveşte încrederea în Dumnezeu. Dacă nu alegem să ne 
predăm pe deplin lui Dumnezeu, atunci suntem în întuneric. Când reţinem 
ceva, lăsăm o uşă deschisă prin care Satana poate intra să ne conducă pe un 
drum greşit prin ispitele sale. El ştie că, dacă ne poate întuneca vederea, aşa 
încât ochiul credinţei să nu-L poată  vedea pe Dumnezeu, nu va mai exista 
protecţie împotriva păcatului.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pg. 92 engl.

„Lupta dintre bine şi rău nu a devenit mai puţin înverşunată decât era 
în zilele Mântuitorului. Calea spre cer nu este mai lină acum decât era atunci. 
Toate păcatele noastre trebuie date la o parte. Orice îngăduinţă îndrăgită care 
împiedică progresul nostru spiritual trebuie nimicită. Ochiul drept sau mâna 
dreaptă trebuie sacrificată dacă ne face să păcătuim. Suntem dispuşi să re-
nunţăm la propria noastră înţelepciune şi să primim împărăţia cerurilor ca 
un copil mic? Suntem dispuşi să ne despărţim de îndreptăţirea de sine? Sun-
tem dispuşi să sacrificăm aprobarea oamenilor? Răsplata vieţii veşnice are o 
valoare uriaşă. Suntem dispuşi să primim ajutorul Duhului Sfânt, să coope-
răm cu el, depunând eforturi şi făcând sacrificii egale ca valoare cu ţelul ce 
urmează a fi atins?” – Solii pentru tineret, pg. 56 engl. 

„Împotriva tuturor făcătorilor de rele legea lui Dumnezeu pronunţă 
condamnare. S-ar putea să nu ia în considerare vocea, s-ar putea să caute 
să înăbuşe avertizarea, dar în zadar. Aceasta îl urmăreşte. Se face auzită. Îi 
distruge pacea... Un foc de nepotolit îi devorează în cele din urmă sufletul 
şi trupul.” – Educaţia, pg. 144, 145 engl.
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Miercuri 4 mai

4. PREOCUPAREA PRINCIPALĂ
a. După ce s-a întors la Dumnezeu prin pocăinţă şi mărturisire, 

care a fost principala preocupare a psalmistului? Psalmii 74:18-
23; 79:1. Ce arată caracterul iubitor al dreptăţii lui Dumnezeu 
faţă de copiii Săi?

„Dumnezeu nu poate fi eliminat din nici o afacere în care sunt implica-
te drepturile copiilor Săi. Mâna Sa este întinsă ca un scut asupra fiecăruia 
care-I slujeşte cu sinceritate. Nimeni nu poate să-l rănească pe cel mai umil 
urmaş al lui Isus fără să lovească mâna care ţine sabia dreptăţii.” – The Signs 
of Times, 20 decembrie 1883.

b. Privind la sanctuar (în Psalmii 76:2 şi 77:13), cum a pledat psal-
mistul pentru milă şi ajutor – şi de ce ar trebui să imităm aceste 
sentimente? Psalmii 79:8-10; 80:1,3.

„Când mă gândesc cât de puternici am putea fi dacă ne-am prinde de 
tăria Celui Atotputernic şi apoi văd ce slabi suntem pentru că nu revendi-
căm făgăduinţele lui Dumnezeu, sufletul meu strigă cu disperare: ‘Doam-
ne, îndură-Te de poporul Tău! Nu da de ocară moştenirea Ta ... Pentru ce 
să se zică printre neamuri: ,Unde este Dumnezeul lor?’ (Ioel 2:17).

Sunt între noi mulţi care pretind a crede adevărul, dar care refuză să fie 
crucificaţi împreună cu Hristos. Autorul mântuirii noastre S-a chinuit şi a 
suferit pentru noi. Întreaga Sa viaţă a fost o scenă lungă de trudă şi lipsuri. 
Ar fi putut face aşa cum aleg să facă mulţi dintre pretinşii Săi urmaşi;  şi-ar fi 
putut petrece zilele pe pământ în tihnă şi belşug, însuşindu-şi toate plăcerile 
şi distracţiile acestei vieţi. Dar El nu a căutat tihna şi satisfacerea Sa; El a trăit 
ca să facă bine, să-i izbăvească pe alţii de ruşine, suferinţă şi ruină.” – Idem., 
27 septembrie 1883.

„Noi vrem să fim siguri că suntem copii ai luminii; că păşim pe urmele 
Răscumpărătorului şi Exemplului nostru. Crucea e pe calea noastră, dar 
să nu o ridicăm şi să o purtăm de dragul Celui care a purtat crucea pentru 
noi? Toţi cei care caută să-I slujească lui Dumnezeu vor avea încercări; dar 
să spunem: ,La ce ajută să ieşim din lume şi să fim despărţiţi?’...

Trebuie să existe o cale, ca Satana să nu abată mintea de la contempla-
rea celor spirituale şi eterne, la cele pământeşti şi trecătoare. Dumnezeu 
este dispus să vă dea har şi putere de câte ori este nevoie, dacă voi căutaţi 
acestea cu o inimă sinceră.” – Idem., 3 februarie 1888.
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Joi   5 mai

5. SINGURA SPERANŢĂ PENTRU OMENIREA CĂZUTĂ

a. De ce ar trebui să împărtăşim preocuparea psalmistului nedu-
merit de îndoială? Psalmii 119:53,126; Eclesiastul 12:14.

„Pentru anumite lucruri, postul şi rugăciunea sunt recomandate şi po-
trivite. În mâna lui Dumnezeu, ele sunt un mijloc de curăţire a inimii şi de 
promovare a unei dispoziţii mentale receptive. Noi primim răspunsuri la 
rugăciunile noastre pentru că ne umilim sufletele înaintea lui Dumnezeu.” 
– Dietă şi hrană, pg. 187, 188 engl.

b. Ce ar trebui să facem când ne trimitem cererile Celui care priveş-
te în jos de pe tronul Său din sanctuar, aşa cum este descris în 
Psalmii 102:19,20? Apocalipsa 3:20; Evrei 12:25. Ce se întâmplă 
când ne împietrim inimile împotriva influenţei Duhului Sfânt?

„Ori de câte ori refuzaţi să ascultaţi solia harului, vă întăriţi în necre-
dinţă. De fiecare dată când nu deschideţi uşa inimii lui Hristos, deveniţi 
tot mai puţin dispuşi să ascultaţi de vocea Celui care vorbeşte.” – Parabolele 
Domnului Hristos, pg. 237 engl.

c. Ce lecţie ar trebui să învăţăm din lupta apostolului Pavel împo-
triva răului? 1 Corinteni 9:24-27.

Vineri  6 mai

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. Care sunt singurele alternative din care o persoană trebuie să-şi 

aleagă destinul?
b. Ce gânduri aproape l-au condus pe psalmist la pieire?
c. Când şi unde şi-a dat seama de greşeala lui? Ce mărturisire a făcut?
d. Care a fost principala preocupare a psalmistului după pocăinţa sa? 

De ce ar trebui să-i împărtăşim preocuparea?
e. Cum a descris apostolul Pavel lupta sa împotriva păcatului? Care 

este singura speranţă pentru omenirea căzută?
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   Lecţia 7 Sabat, 14 mai 2011

Templul, un manual
„Puneţi-vă acum inima şi sufletul să caute pe Domnul, Dumne-

zeul vostru; sculaţi-vă şi zidiţi sfântul locaş al Domnului Dumne-
zeu.” (1 Cronici 22:19).

„Mult preţuitul plan al lui David de a ridica un templu Domnului 
a fost continuat cu înţelepciune de către Solomon.” – The Review and He-
rald, 2 noiembrie 1905.

Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pg. 46-50 engl., cap. Templul şi consa- 
        crarea lui.

Duminică 8 mai

1. DORINŢA NOBILĂ A REGELUI DAVID

a. În timp ce regele David îşi admira palatul somptuos, ce gând a 
început să predomine în planurile sale? 2 Samuel 7:2.

b. Ce solie a trimis Dumnezeu regelui David? 1 Cronici 22:8-10; 
28:5,6. În ce fel i s-a acordat lui David privilegiul de a contribui 
la construirea Templului?

„David îşi simţise profund propria sa nevrednicie în strângerea de 
materiale pentru casa lui Dumnezeu, iar dovezile de credincioşie arătate 
prin grabnicul răspuns al fruntaşilor împărăţiei sale, când ei I-au consacrat 
Domnului cu inimă voioasă comorile lor şi s-au predat în slujba Lui, l-au 
umplut de bucurie. Dar Dumnezeu era Cel care îi dăduse poporului Său 
această pornire. El trebuia să fie proslăvit, nu omul. El le dăduse oamenilor 
bogăţiile pământului, iar Duhul Sfânt îi făcuse binevoitori de a dărui co-
morile lor pentru templu. Toate erau ale Domnului; dacă iubirea Lui n-ar fi 
mişcat inimile oamenilor, ar fi fost zadarnice toate străduinţele împăratului 
şi templul nu s-ar fi putut zidi.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 753 engl.
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Luni 9 mai

2. PLANURI ÎNŢELEPTE PENTRU CLĂDIRE
a. Ce loc a fost ales pentru construirea templului? 2 Cronici 3:1 

(compară cu Genesa 22:2); Isaia 8:18; 28:16.

„Locul pe care era clădit templul fusese multă vreme socotit ca un loc 
consacrat lui Dumnezeu. Aici, Avraam, tatăl credincioşilor, consimţise 
să jertfească pe singurul său fiu, în ascultare de porunca lui Iehova. Aici, 
Dumnezeu Îşi reînnoise legământul binecuvântării cu Avraam, care cu-
prindea slăvita făgăduinţă mesianică, de eliberare pentru neamul omenesc 
prin jertfirea Fiului Celui Prea Înalt (vezi Genesa 22:9; 16:18). În acest loc, 
atunci când David adusese arderi de tot şi jertfe de mâncare pentru a opri 
sabia răzbunătoare a îngerului distrugător, Dumnezeu i-a răspuns cu foc 
din cer (vezi 1 Cronici 21). Şi acum, din nou, închinătorii lui Iehova erau 
aici pentru a se întâlni cu Dumnezeul lor şi a-şi reînnoi voturile de ataşa-
ment faţă de El.” – Profeţi şi regi, pg. 37 engl.

b. Ce ajutor a primit Solomon de la Hiram regele Tirului? 1 Regi 5:1-9.

c. Aproximativ câţi oameni au fost implicaţi în construirea templu-
lui? 1 Regi 5:15,16. Cât timp a fost necesar pentru terminarea lu-
crării? 1 Regi 6:1,38.

d. Cum şi unde au fost pregătite pietrele pentru clădire? 1 Regi 6:7. 
Ce lecţie ar trebui să învăţăm din faptul că Templul a fost con-
struit cu cea mai adâncă reverenţă?

„Umilinţa şi respectul ar trebui să caracterizeze purtarea tuturor acelo-
ra care vin în prezenţa lui Dumnezeu. În Numele lui Isus, noi putem veni 
înaintea Sa cu încredere, dar nu trebuie să ne apropiem de El cu îndrăz-
neală şi încumetare, ca şi când El ar fi pe aceeaşi treaptă cu noi. Sunt unii 
oameni care se adresează marelui, atotputernicului şi sfântului Dumne-
zeu, care locuieşte într-o lumină de care nu te poţi apropia, ca şi când s-ar 
adresa cuiva care este egal cu ei sau chiar unuia mai prejos decât ei. Sunt 
unii oameni care se poartă în casa Lui cum nu s-ar încumeta să se poarte 
în camera de audienţă a unui conducător pământesc. Aceştia să-şi aducă 
aminte că se află în faţa Aceluia pe care Îl adoră serafimii şi în prezenţa 
căruia îngerii îşi acoperă feţele.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 252 engl.
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Marţi 10 mai

3. O LECŢIE DESPRE RESPECT

a. Rezumaţi şi discutaţi despre rugăciunea lui Solomon la sfinţirea 
templului. 2 Cronici 6:21-23. Ce este unic la Dumnezeul cerului?

„Rugăciunea făcută de Solomon la sfinţirea templului dădea pe faţă sen-
timente de cea mai nobilă evlavie amestecate cu cea mai adâncă umilinţă...

[Solomon a spus poporului că] Dumnezeul cerului nu este ca dumnezeii 
păgânilor, care sunt închişi în templele construite pentru ei, ci că adevăratul 
Dumnezeu  îl va întâlni pe poporul Său, prin Duhul Său, când ei se vor adu-
na la casa dedicată pentru închinarea la El. Domnul îşi cercetează poporul în 
casele lor  sau oriunde s-ar afla şi îi înviorează prin manifestări deosebite ale 
bunătăţii Sale. Şi, în orice loc, copiii lui Dumnezeu au privilegiul să se închine 
Tatălui lor Ceresc.” – The Review and Herald, 30 noiembrie 1905.

b. Ce s-a întâmplat când Solomon şi-a sfârşit rugăciunea? 2 Cronici 
7:1-3.

„Este imposibil de descris frumuseţea şi splendoarea acestui sanctuar...
În timp ce curţile templului răsunau de laudă, norul slavei lui Dum-

nezeu a umplut casa, aşa cum înainte umpluse cortul din pustie.” – Idem.,  
9 noiembrie 1905.

c. În ce fel trebuie să arătăm respect sfânt în prezenţa lui Dumne-
zeu? Habacuc 2:20 (compară cu Genesa 28:16,17; Matei 18:20). Ce 
exemple ar trebui să luăm atent în considerare? Exodul 3:4,5; Io-
sua 5:13-15.

„Casa lui Dumnezeu este adesea profanată şi Sabatul este călcat de către 
copiii păzitorilor Sabatului. În unele cazuri li se permite chiar să alerge prin 
casă, să se joace, să vorbească şi să-şi manifeste temperamentul rău chiar în 
adunările în care sfinţii ar trebui să I se închine lui Dumnezeu în frumuseţea 
sfinţeniei. Şi locul care ar trebui să fie sfânt şi unde ar trebui să domnească o 
linişte sfântă, unde ar trebui să fie ordine perfectă, curăţenie şi umilinţă este 
transformat într-un Babilon desăvârşit, într-o ,încurcătură’. Aceasta este su-
ficient pentru a aduce nemulţumirea lui Dumnezeu şi de a exclude prezenţa 
Sa de la adunările noastre.” – Îndrumarea copilului, pg. 540 engl.
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Miercuri 11 mai

4. HRISTOS ÎN SANCTUAR

a. Cine este reprezentat de piatra din capul unghiului clădirii sanc-
tuarului? Psalmii 118:22; Isaia 28:16; Matei 21:42.

„Când templul lui Solomon a fost ridicat, pietrele imense pentru ziduri 
şi temelie au fost pregătite în totul la carieră; după ce au fost duse la locul de 
zidire, nici o unealtă nu trebuia să le mai atingă; lucrătorii trebuia numai să le 
aşeze la locul potrivit. Pentru a fi folosită la temelie, se adusese o piatră de o 
mărime neobişnuită şi de o formă deosebită; dar lucrătorii nu puteau să-i gă-
sească loc şi nu voiau să o primească. Îi deranja în timp ce le stătea nefolosită 
în cale. Multă vreme a rămas ca piatră lepădată. Dar când meşterii au ajuns la 
zidirea colţului, au căutat mult timp o piatră destul de mare şi rezistentă şi de 
o formă potrivită, care să ocupe tocmai locul acela şi să suporte marea povară 
care urma să apese asupra ei. Dacă făceau o alegere neînţeleaptă pentru acel 
loc important, întreaga clădire era pusă în pericol. Trebuia să se găsească o 
piatră în stare să reziste la influenţa soarelui, a gerului şi a furtunii. Fuseseră 
alese diferite pietre, dar, sub apăsarea greutăţii imense, s-au făcut bucăţele. 
Altele nu au putut suporta proba schimbărilor rapide din atmosferă. Dar, în 
cele din urmă, atenţia le-a fost atrasă de piatra lepădată atâta vreme. Fusese 
expusă la aer, soare şi furtună fără să arate cea mai slabă fisură. Zidarii au 
cercetat piatra. Trecuse toate probele, afară de una. Dacă putea să treacă pro-
ba presiunii, aveau să o admită ca piatră unghiulară. Proba s-a făcut. Piatra a 
fost acceptată, dusă la locul destinat şi s-a văzut că era potrivită exact pe locul 
acela.” – Hristos lumina lumii, pg. 597, 598 engl.

b. Lumea tânjeşte după pace şi siguranţă (1 Tesaloniceni 5:3). Doar 
unde pot fi găsite pacea şi siguranţa? Ioan 14:27; Efeseni 2:13,14. 

„În înţelepciunea Lui nemărginită, Dumnezeu a ales piatra de temelie 
şi a aşezat-o El însuşi. El a numit-o ‘temelie sigură’. Întreaga lume poate 
aşeza pe ea poverile şi durerile ei; ea le suportă. Cu deplină siguranţă, toţi 
pot clădi pe ea. Hristos este ,o piatră încercată’. Cei care se încred în El nu 
vor fi dezamăgiţi… În Hristos, inima vinovată a aflat odihnă. El este teme-
lia sigură. Toţi cei care se sprijină pe El se odihnesc în deplină siguranţă.” 
– Idem., pg. 598, 599 engl.
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Joi  12 mai

5. ZIDIND TEMPLUL CARACTERULUI
a. Deoarece templul urma să simbolizeze biserica lui Dumnezeu 

de pe pământ şi deoarece noi suntem chemaţi să luăm parte în 
lucrarea de ridicare a casei Sale, cu ce materiale ar trebui să clă-
dim? 1 Corinteni 3:12; Efeseni 2:20-22.

„Cel care doreşte să se transforme într-o clădire frumoasă pentru Dom-
nul trebuie să cultive fiecare capacitate a fiinţei sale. Doar prin folosirea co-
rectă a talentelor se poate dezvolta armonios caracterul. Astfel aducem pe 
temelie ceea ce este reprezentat în Cuvântul lui Dumnezeu ca aur, argint, 
pietre preţioase – materiale care vor rezista la testul focului curăţător al lui 
Dumnezeu. În clădirea caracterului, Hristos este exemplul nostru.” – Îndru-
marea copilului, pg. 166 engl.

b. Unde putem să vedem căile Domnului în planul de mântuire? 
Psalmii 77:13. De ce accentuează Spiritul Profetic importanţa 
studierii serviciului din sanctuar?

„Subiectul sanctuarului şi al judecăţii de cercetare ar trebui să fie înţe-
les clar de poporul lui Dumnezeu. Toţi au nevoie de o cunoaştere persona-
lă a poziţiei şi lucrării Marelui nostru Preot. Altfel va fi imposibil ca ei să 
exercite credinţa care este esenţială în aceste vremuri sau să ocupe poziţia 
pe care Dumnezeu le-a destinat-o să o deţină. Fiecare individ are un suflet 
de mântuit sau de pierdut. Fiecare are un caz ce este hotărât la bara de ju-
decată a lui Dumnezeu.” – Marea luptă, pg. 488 engl.

Vineri  13 mai

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. Care a fost una dintre dorinţele cele mai arzătoare ale regelui David? 

De ce nu i-a permis Domnul să-şi continue planul de a construi?
b. Cum se numea muntele ales pentru Templul din Ierusalim şi din ce 

cauză fost ales acel loc pentru clădire?
c. Cum au arătat constructorii adânc respect sfânt în munca lor? Care 

sunt alte exemple biblice referitoare la reverenţă?
d. Rezumaţi rugăciunea de dedicare făcută de  Solomon.
e. Specificaţi materialele cu care noi, ca nişte constructori, ar trebui să 

ajutăm la construirea casei lui Dumnezeu, biserica.
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    Lecţia 8   Sabat, 21 mai 2011

Adunări anuale: Paştele
„În luna întâia, în a patrusprezecea zi a lunii, între cele două seri, 

vor fi Paştele Domnului.” (Leviticul 23:5).
„Erau trei sărbători anuale: Paştele, Rusaliile şi Sărbătoarea Cortu-

rilor... Dintre acestea cea mai mare participare se înregistra la Paşte...  
Momentul Paştelui corespundea cu sfârşitul lunii martie sau începutul 
lunii aprilie.” – Hristos lumina lumii, pg. 75, 76 engl.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 537-542 engl., cap. Sărbătorile  
        anuale.

Duminică 15 mai

1. PRIMA ADUNARE ANUALĂ
a. Ce se sărbătorea în a 14-a zi a lunii Abib, corespunzând cu sfâr-

şitul lunii martie sau începutul lunii aprilie? Exodul 12:5-7,11; 
Leviticul 23:5.

b. Spre ce evenimente, din trecut şi viitor, indica Paştele? Exodul 
12:14,17; 13:3,4; Ioan 19:14,15. Explicaţi semnificaţia spirituală.  
1 Corinteni 5:7 (ultima parte).

„În a paisprezecea zi a lunii, seara, era sărbătorit Paştele.” – Patriarhi şi 
profeţi, pg. 539 engl.

„Paştele trebuia să fie atât un act comemorativ, cât şi unul reprezenta-
tiv, care să arate nu numai înapoi, la eliberarea din Egipt, ci şi înainte, la 
eliberarea mai măreaţă pe care Isus Hristos avea s-o aducă la îndeplinire în 
eliberarea poporului Său din sclavia păcatului. Mielul de jertfă Îl reprezin-
tă pe ,Mielul lui Dumnezeu’, în care este unica noastră speranţă de mântu-
ire.” – Idem., pg. 277 engl.

„Mielul urma să fie mâncat cu ierburi amare, amintind de amărăciunea 
robiei din Egipt. La fel, când ne hrănim din Hristos, ar trebui să facem lucrul 
acesta cu inima zdrobită, din cauza păcatelor noastre.” – Idem., pg. 278 engl.
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Luni 16 mai

2. UN SIMBOL
a. În ce sens a devenit Hristos Paştele nostru? Ioan 6:51-58,63.

„Mielul urma să fie pregătit în întregime,  nici un os nu trebuia să-i fie 
zdrobit; la fel, nici un os al Mielului lui Dumnezeu, care urma să moară 
pentru noi, nu avea să fie zdrobit (Ioan 19:36). În felul acesta a fost repre-
zentată desăvârşirea jertfei lui Hristos.  

Carnea trebuia mâncată. Nu este de ajuns să credem în Hristos pentru 
iertarea păcatelor; prin credinţă, noi trebuie să primim fără încetare putere 
şi hrană spirituală de la El, prin Cuvântul Său... Hristos a acceptat legea 
Tatălui Său, a trăit  principiile ei în viaţa Sa, a dat pe faţă spiritul ei şi a 
arătat puterea ei binefăcătoare asupra inimii. Ioan spune: ,Şi Cuvântul S-a 
făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit 
slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.’ (Ioan 1:14). 
Urmaşii lui Hristos trebuie să fie părtaşi ai experienţei Lui. Ei trebuie să 
primească şi să asimileze Cuvântul lui Dumnezeu, aşa încât el să ajungă 
forţa motrice a vieţii şi acţiunilor lor. Prin puterea lui Hristos, ei trebuie să 
fie schimbaţi după chipul Său şi să reflecte însuşirile divine. Ei trebuie să 
mănânce carnea şi să bea sângele Fiului lui Dumnezeu sau, dacă nu, n-au 
viaţă. Spiritul şi lucrarea lui Hristos trebuie să devină spiritul şi lucrarea 
ucenicilor Săi.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 277, 278 engl.

b. Ce a urmat sărbătorii Paştelui? Exodul 12:15-18; Leviticul 23:6.

„Paştele era urmat de sărbătoarea azimelor care dura şapte zile.” – 
Idem., pg. 539.

„Folosirea pâinii nedospite era, de asemenea, plină de semnificaţii. Era 
indicat clar în legea serbării Paştelui şi respectat cu stricteţe de către evrei în 
practicile lor, faptul că nici un fel de aluat să nu se găsească în casele lor în 
timpul acestei sărbători. Tot astfel, aluatul păcatului trebuie să fie îndepăr-
tat din toţi aceia care vor să primească viaţa şi hrana de la Hristos.” – Idem.,  
pg. 278 engl.

c. În ce sens doreşte Dumnezeu ca noi să fim un aluat nou fără dos-
peală? 1 Corinteni 5:7 (prima parte); 1 Ioan 5:18; Iuda 24.
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Marţi 17 mai

3. FĂRĂ DOSPEALĂ / ELIBERAŢI DE PĂCAT
a. Ce era simbolizat prin faptul că timp de şapte zile evreii urmau 

să nu mănânce nimic dospit şi că orice aluat dospit urma să fie 
îndepărtat din casele lor? Exodul 12:19,20.

„Folosirea pâinii din aluat nedospit era, de asemenea, plină de semni-
ficaţii... Aluatul păcatului trebuie îndepărtat din toţi aceia care vor să pri-
mească viaţa şi hrana de la Hristos.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 278 engl.

„Aluatul nedospit... Îl reprezenta pe Mântuitor.” – Hristos lumina lumii, 
pg. 77 engl.

b. Daţi exemple din Noul Testament în care aluatul nedospit este 
considerat un simbol al păcatului. Matei 16:6, 12; Galateni 5:9; 1 
Corinteni 5:8.

„Evreii se obişnuiseră încă de pe timpul lui Moise să îndepărteze din 
casele lor orice aluat pe perioada Paştelor şi astfel ei fuseseră educaţi să-l 
privească ca pe un simbol al păcatului.” – Idem., pg. 408 engl.

c. Cum a transformat Hristos sărbătoarea Paştelor, prezentându-le 
echivalentul acestuia din Noul Testament? Matei 26:18-20, 26-29.

„Când [Hristos] a mâncat Paştele cu ucenicii Săi, El a instituit în locul 
său serviciul care urma să fie o amintire a marelui Său sacrificiu. Sărbă-
toarea naţională a evreilor urma să înceteze pentru totdeauna. Serviciul 
pe care Hristos l-a stabilit avea să fie serbat de toţi urmaşii Săi din toate 
locurile şi din toate timpurile. 

Paştele a fost rânduit în amintirea eliberării lui Israel din robia egiptea-
nă. Dumnezeu poruncise ca, an de an, când copiii urmau să întrebe despre 
sensul acestei sărbători, istoria să fie repetată. În felul acesta, minunata eli-
berare urma să fie păstrată vie în minţile tuturor. Sărbătoarea Cinei Dom-
nului a fost dată pentru a comemora marea eliberare săvârşită ca urmare a 
morţii lui Hristos.” – Idem., pg. 652, 653 engl.

d. Atunci, de ce nu mai trebuie ţinut Paştele Vechiului Testament? 
Evrei 9:28; 10:8-10.

„Marele nostru Preot a constituit singura jertfă de valoare în mântuirea 
noastră. Când S-a oferit pe Sine pe cruce, s-a săvârşit o ispăşire desăvârşită 
pentru păcatele poporului.” – Lift Him Up, pg. 319 engl.
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Miercuri 18 mai
4. CINA DOMNULUI
a. Spre ce evenimente, din trecut şi viitor, indică Cina Domnului? 

1 Corinteni 11:26.

„Când Mântuitorul Şi-a dat viaţa pe Calvar, semnificaţia Paştelor a în-
cetat şi a fost instituită sărbătoarea Cinei Domnului ca o amintire a aceluiaşi 
eveniment pentru care Paştele fusese tipul.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 539 engl.

„Serviciul de împărtăşire arată spre a doua venire a lui Hristos. El a fost 
destinat să ţină vie în mintea ucenicilor tocmai această nădejde. Ori de câte 
ori se întâlneau pentru a comemora moartea Lui, îşi reaminteau cum ,El a 
luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: ,Beţi 
toţi din el; căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, 
care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum 
încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei, până în ziua când îl voi bea cu 
voi, nou în Împărăţia Tatălui Meu’. În necazul lor, ei au găsit mângâiere în 
speranţa că El va reveni.” – Hristos lumina lumii, pg. 659 engl.

„Sărbătoarea [Cinei Domnului] urmează să fie serbată până ce El va 
veni a doua oară cu putere şi slavă.” – Idem., pg. 653 engl.

b. De ce a adăugat Domnul rânduiala spălării picioarelor care urma 
să preceadă Cina Domnului? Ioan 13:12-14,34,35.

„Această rânduială [a spălării picioarelor] nu se adresează atât de mult 
capacităţii intelectuale a unei persoane cât inimii sale. Natura sa morală şi 
spirituală are nevoie de aceasta. Dacă ucenicii nu ar fi avut nevoie de aceas-
ta, nu le-ar fi fost lăsată ca o ultimă rânduială stabilită de Hristos legată de 
ultima Cină, inclusă în aceasta. A fost dorinţa lui Hristos aceea de a lăsa 
ucenicilor Săi o rânduială care să facă pentru ei exact lucrul de care aveau 
nevoie – să-i smulgă din ritualurile şi ceremoniile la care luaseră parte până 
în acel moment ca la ceva esenţial şi pe care primirea evangheliei le-a fă-
cut fără putere. A continua cu aceste ritualuri ar fi o insultă la adresa lui 
Iehova. Împărtăşirea cu corpul şi sângele lui Hristos, nu doar în cadrul ser-
viciului sfânt, ci zilnic împărtăşindu-ne din pâinea vieţii pentru a satisface 
foamea sufletului, constă în primirea Cuvântului Său şi în înfăptuirea voii 
Sale.” – The Review and Herald, 14 iunie 1898.
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Joi  19 mai

5. PRIMELE ROADE
a. Descrieţi ceremonia desfăşurată în a doua zi a sărbătorii Paşte-

lui. Leviticul 23:10,11.

„Paştele era urmat de sărbătoarea azimelor care dura şapte zile. În a 
doua zi a sărbătorii, primele roade din recolta acelui an, un snop de orz, era 
adus înaintea Domnului.” – Hristos lumina lumii, pg. 77 engl.

b. Ce era simbolizat prin snopul de orz (primele roade ale secerişu-
lui) legănat înaintea Domnului? 1 Corinteni 15:20,23.

„Hristos a înviat din morţi ca prim rod al celor morţi. El era antitipul 
snopului legănat, şi învierea Sa a avut loc chiar în ziua în care snopul de 
legănat era dus înaintea Domnului.” – Idem., pg. 785, 786 engl.

c. Cine altcineva erau reprezentaţi prin snopul primelor roade? 
Matei 27:52,53; Iacov 1:18; Apocalipsa 14:4. 

„Hristos, pârga, a reprezentat marele seceriş spiritual care urma să fie 
adunat pentru împărăţia lui Dumnezeu. Învierea Sa este tipul şi chezăşia 
învierii tuturor neprihăniţilor morţi.” – Idem., pg. 786 engl.

Vineri 20 mai

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. Care este dubla semnificaţie a Paştelui?
b. Ce reprezintă pâinea nedospită?
c. Care este semnificaţia simbolică a faptului că orice dospeală urma 

să fie eliminată din casele israeliţilor în timpul sărbătorii?
d. Care este echivalentul Paştelui în Noul Testament?
e. Ce era simbolizat prin snopul de orz legănat înaintea Domnului în 

a doua zi a sărbătorii Paştelui?
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   Lecţia 9  Sabat, 28 mai 2011

Adunări anuale: Rusaliile
„Apoi să prăznuieşti sărbătoarea săptămânilor şi să aduci daruri 

de bună voie, după binecuvântarea pe care ţi-o va da Domnul, Dum-
nezeul tău.” (Deutoronomul 16:10).

„La cincizeci de zile de la oferirea primelor roade veneau Rusaliile, 
numite şi sărbătoarea secerişului şi sărbătoarea săptămânilor.” – Patri-
arhi şi profeţi, pg. 540 engl.

Recomandare pentru studiu: Istoria faptelor apostolilor, pg. 37-43 engl., cap. Ziua  
        Cinzecimii.

Duminică 22 mai

1. A DOUA SĂRBĂTOARE ANUALĂ

a. Sub ce alte nume mai era cunoscută sărbătoarea Rusaliilor? Exo-
dul 23:16 (prima parte); 34:22 (prima parte).

b. Când avea loc această sărbătoare de o zi? Leviticul 23:15,16,21. 
Cu ce scop au fost lăsate sărbătorile anuale?  

„Au fost orânduite sărbători anuale, la care toţi bărbaţii naţiunii urmau 
să se strângă înaintea Domnului, aducându-I jertfele lor de recunoştinţă 
şi primele roade din darurile Sale. Scopul tuturor acestor prescripţii a fost 
clar specificat: ele nu decurgeau din exercitarea unei stăpâniri arbitrare; 
toate fuseseră date spre binele lui Israel. Domnul a spus: ,Să-mi fiţi nişte oa-
meni sfinţi.’ (Exodul 22:31) – demni de a fi primiţi de un Dumnezeu sfânt.” 
– Patriarhi şi profeţi, pg. 311 engl.

c. Care era semnificaţia celor două pâini aduse înaintea Domnu-
lui? Ce altceva era jertfit pe lângă cele două pâini? Leviticul 
23:17-20. 
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Luni  23 mai

2. SEMNIFICAŢIA CEREMONIEI
a. Ce echivalent au cele două pâini aduse la Rusalii în noua dis-

pensaţiune? Ioan 6:48,63; 14:16,18.

„Hristos Însuşi fusese cel care îi condusese pe evrei prin pustie, şi îi 
hrănise zilnic cu pâine din cer. Acea hrană reprezenta adevărata pâine din 
cer.” – Hristos lumina lumii, pg. 386 engl.

„Aşa după cum viaţa noastră fizică este susţinută prin mâncare, viaţa 
noastră spirituală este susţinută prin Cuvântul lui Dumnezeu. Şi fiecare 
suflet trebuie să primească viaţă din cuvântul lui Dumnezeu pentru el în-
suşi. După cum trebuie să mâncăm pentru noi înşine ca să fim hrăniţi, la fel 
trebuie să primim cuvântul pentru noi înşine. Nu trebuie să-l obţinem prin 
intermediul altei minţi. Noi ar trebui să studiem cu atenţie Biblia, cerând 
lui Dumnezeu ajutorul Duhului Sfânt, ca să putem înţelege cuvântul Său. 
Ar trebui să luăm un verset, să stăruim cu mintea pentru a afla gândul pe 
care Dumnezeu l-a pus în versetul acela pentru noi. Ar trebui să stăruim 
asupra acelui gând până ni-l însuşim şi el devine pentru noi un ,aşa zice 
Domnul’.” – Idem., pg. 390 engl.

b. Cum devenim părtaşi de natură divină? 2 Petru 1:4; Ioan 14:17;  
1 Ioan 3:24.

„Privind permanent la Isus prin ochii credinţei, noi vom fi întăriţi. 
Dumnezeu va da cele mai preţioase descoperiri poporului Său care flă-
mânzeşte şi însetează. Ei vor descoperi în Hristos un Mântuitor personal. 
Pe măsură ce se vor hrăni din Cuvântul Lui, ei vor descoperi că acesta este 
duh şi viaţă. Cuvântul distruge firea pământească, lumească şi dă o viaţă 
nouă în Hristos Isus. Duhul Sfânt vine la suflet ca Mângâietor. Prin inter-
mediul harului Său transformator, chipul lui Dumnezeu este reprodus în 
urmaşul Său; el devine o făptură nouă. Dragostea ia locul urii şi inima pri-
meşte asemănarea divină. Aceasta înseamnă să trăieşti ,prin orice cuvânt 
care iese din gura lui Dumnezeu’ (Matei 4:4). Acesta înseamnă să mănânci 
Pâinea care coboară din ceruri.” – Idem., pg. 391 engl.

c. După ce recolta era adunată, de ce măsură, în favoarea săracilor, 
trebuia să se ţină seama? Leviticul 23:22.
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Marţi 24 mai

3. ÎMPLINIREA SIMBOLULUI
a. Ce au făcut primii ucenici în timpul perioadei de zece zile de la 

înălţarea lui Hristos până la Rusalii? Fapte 1:12-14. 

„Ucenicii se rugau cu un zel fierbinte ca să fie făcuţi destoinici să…
spună cuvinte care să-i conducă pe păcătoşi la Hristos. Înlăturând orice ne-
înţelegeri, orice dorinţă de întâietate, ei s-au adunat laolaltă, într-o strânsă 
comuniune creştină...

Aceste zile de pregătire au fost zile de adâncă cercetare a inimii. Uceni-
cii şi-au dat seama de nevoia lor spirituală şi au strigat către Domnul după 
ungerea sfântă care avea să-i facă destoinici pentru lucrarea de câştigare de 
suflete. Ei nu au cerut o binecuvântare care să le servească numai lor. Asu-
pra lor apăsa povara salvării sufletelor. Ei au înţeles că Evanghelia trebuia 
să fie dusă lumii şi au cerut puterea pe care  Hristos le-o făgăduise.” – Faptele 
Apostolilor, pg. 37 engl.

b. Ce s-a întâmplat la cincizeci de zile după învierea lui Hristos? 
Fapte 2:1-4.

„Duhul Sfânt a venit cu o asemenea bogăţie asupra ucenicilor care aş-
teptau şi se rugau, încât a cuprins fiecare inimă. Cel Infinit S-a manifestat 
cu putere în biserica Sa.” – Idem., pg. 38 engl.

c. Care a fost rezultatul imediat al revărsării bogate a Duhului 
Sfânt? Fapte 2:5-8.

„Între cei adunaţi [la Ierusalim] era reprezentată fiecare limbă cunos-
cută. Această diversitate de limbi ar fi constituit o mare piedică în calea 
vestirii Evangheliei; de aceea Dumnezeu, într-un mod miraculos, a satis-
făcut lipsa apostolilor. Duhul Sfânt a făcut pentru ei ceea ce ei nu ar fi fost 
în stare să realizeze într-o viaţă. Ei puteau acum să vestească adevărurile 
Evangheliei dincolo de graniţele ţării lor, vorbind corect limba celor pen-
tru care lucrau. Acest dar uimitor era o puternică dovadă pentru lume că 
însărcinarea lor purta pecetea cerului. De aici înainte, vorbirea ucenicilor 
era curată, simplă şi corectă, fie că vorbeau în limba lor maternă, fie într-o 
limbă străină.” – Idem., pg. 39, 40 engl.

d. Cum a explicat Petru neobişnuitul eveniment? Faptele Apostoli-
lor 2:14-18.
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Miercuri  25 mai

4. O RECOLTĂ ExTRAORDINARĂ

a. Descrieţi scena însufleţitoare care a avut loc de Rusalii. Fapte 
2:38-41.

„Scena [de la Rusalii] este de un mare interes. Iată-i pe oameni venind 
din toate părţile să-i audă pe ucenici dând mărturie despre adevăr aşa cum 
este el în Isus. Ei se înghesuie, umplând templul. Preoţii şi mai marii sunt 
acolo, cu privirea plină de mânie răutăcioasă, cu inimile încă pline de ură 
continuă împotriva lui Hristos, cu mâinile lor mânjite încă de sângele văr-
sat când L-au răstignit pe Mântuitorul lumii. Ei gândiseră că îi vor găsi pe 
apostoli copleşiţi de teamă sub mâna tare a oprimării şi crimei, însă îi gă-
sesc mai presus de orice teamă şi plini de Duhul, vestind cu putere dumne-
zeirea lui Isus din Nazaret. Ei îi  aud declarând cu mult curaj că Acela care 
nu de mult fusese umilit, batjocorit, lovit de mâini nemiloase şi răstignit, 
este Prinţul vieţii, înălţat acum la dreapta lui Dumnezeu. 

Unii dintre aceia care îi ascultau pe apostoli luaseră parte activă la con-
damnarea şi moartea lui Hristos. Glasurile lor se amestecaseră cu acelea ale 
gloatei, cerând răstignirea Lui...

Acum, ei îi auzeau pe ucenici declarând că Cel care fusese răstignit era 
Fiul lui Dumnezeu. Preoţii şi conducătorii tremurau. Poporul era cuprins 
de convingere şi agonie. ,Ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi 
celorlalţi apostoli: <Fraţilor, ce să facem?> (Faptele Apostolilor 2:37). Prin-
tre aceia care ascultau cuvintele ucenicilor erau iudei devotaţi, sinceri în 
credinţa lor. Puterea care însoţea cuvintele vorbitorului i-a convins că Isus 
era în adevăr Mesia.” – Faptele Apostolilor, pg. 42, 43 engl.

b. De ce este nevoie pentru ca acest eveniment măreţ să se repete? 
Ioel 2:23; Zaharia 10:1.

„Când noi ne vom fi consacrat deplin, cu toată inima în serviciul lui 
Hristos, Dumnezeu va recunoaşte acest lucru prin revărsarea Duhului 
Său fără măsură; dar aceasta nu se va întâmpla atâta timp cât cea mai 
mare parte a bisericii nu este împreună lucrătoare cu Dumnezeu.” – Chris-
tian Service, pg. 253. 
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Joi  26 mai

5. CERINŢE PRELIMINARE PENTRU A DOBÂNDI PUTERE

a. Ce îi caracterizează pe cei binecuvântaţi să primească revărsarea 
Duhului Sfânt prin ploaia târzie? 1 Corinteni 1:8.

„Nimeni nu se poate împărtăşi de ,înviorare’ decât dacă obţine biruin-
ţa asupra oricărui lucru înjositor, asupra mândriei, egoismului, iubirii de 
lume şi asupra oricărui cuvânt şi faptă nedreaptă... Să ne amintim cu toţii 
că Dumnezeu este Sfânt şi că în afară de fiinţe sfinte nimeni nu poate trăi în 
prezenţa Sa.” – Experienţe şi viziuni, pg. 71 engl.

b. Pentru a putea primi deplinătatea Duhului Sfânt, ce fel de relaţii 
trebuie să avem între membrii bisericii şi care ar trebui să fie 
prioritatea noastră? Faptele Apostolilor 4:32; 1 Corinteni 1:9,10; 
Filipeni 2:3,4.

„Remarcaţi că abia după ce ucenicii au ajuns la unire deplină, când nu se 
mai luptau pentru locul cel mai de frunte, atunci a fost revărsat Duhul Sfânt. 
Ei erau într-o armonie perfectă. Toate diferenţele fuseseră îndepărtate. Şi 
mărturia dată de ei după ce le-a fost dat Duhul Sfânt a fost identică. Remar-
caţi cuvintele: [se citează Faptele Apostolilor 4:32]. Duhul Celui care a murit 
pentru ca păcătoşii să aibă viaţă însufleţea întreaga adunare de credincioşi. 

Ucenicii nu au cerut binecuvântări pentru ei înşişi. Ei erau apăsaţi de 
povara sufletelor. Evanghelia trebuia dusă până la capătul pământului şi 
ei solicitau dobândirea puterii pe care Hristos o promisese. Apoi a fost re-
vărsat Duhul Sfânt şi mii s-au convertit într-o zi.

La fel ar putea fi şi acum. Creştinii să dea la o parte toate disensiunile şi 
să se predea lui Dumnezeu pentru salvarea celor pierduţi. Să ceară cu cre-
dinţă binecuvântarea promisă şi ea va veni.” – Testimonies, vol. 8, pg. 20, 21 engl.

Vineri 27 mai

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. Care era a doua sărbătoare anuală a evreilor? 
b. Care este echivalentul din Noul Testament al celor două pâini?
c. În ce fel şi-a găsit împlinirea sărbătoarea Rusaliilor după învierea 

lui Hristos?
d. În ce fel a explicat Petru coborârea Duhului Sfânt în acel moment?
e. Cum şi când se va repeta experienţa Rusaliilor?
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Sabat, 4 iunie 2011

Darul Sabatului Întâi  
pentru Kivu de Nord,  

Republica Democrată Congo 
(RDC)

Kivu de Nord este una dintre 
provinciile Republicii Democratice 
Congo (RDC), o ţară aşezată în Afri-
ca centrală. Această provincie se află în 
estul RDC şi se învecinează cu  Rwanda 
şi Burundi.

Solia reformaţiunii a fost acceptată cu bucurie de poporul congo-
lez. În 2006, credincioşii din Rwanda au venit în Kivu de Nord, au distribu-
it broşuri şi au ţinut studii biblice. Aceasta a produs o trezire în zonă. 

Un an mai târziu, un grup de douăsprezece suflete s-au unit cu bise-
rica prin botez. Acum sunt 400 de membrii botezaţi. Lucrarea continuă să 
crească constant în această regiune. 

Este trist să recunoaştem că fraţii noştri nu au un loc de închinare şi ei 
au o mare dorinţă să construiască o biserică pentru Domnul, însă nu au nici 
un fel de posibilităţi financiare datorită războiului din regiune şi datorită 
faptului că majoritatea fraţilor supravieţuiesc din donaţii primite de la di-
ferite organizaţii particulare, non-guvernamentale.

Din această cauză facem apel la toţi fraţii, surorile şi prietenii din toa-
tă lumea. Mai presus de toate ne rugăm ca Dumnezeu să mişte inimile 
poporului astfel încât donaţiile pentru acest proiect să fie îmbelşugate, ca 
Domnul să fie slăvit şi ca solia mântuirii să poată fi dusă la toate seminţiile, 
popoarele şi limbile.

Vă mulţumim anticipat pentru contribuţia generoasă pe care o veţi 
aduce la realizarea acestui proiect. 

Manuel Henda, Secretar adjunct pentru Regiunea Africa
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   Lecţia 10  Sabat, 4 iunie 2011

Adunări anuale: Ziua Ispăşirii
 „În ziua a zecea a acestei a şaptea luni, va fi ziua ispăşirii.”  (Le-

viticul 23:27).      
„O dată pe an, în marea Zi a Ispăşirii, [marele] preot intra în Sfânta 

Sfintelor pentru curăţirea sanctuarului.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 355, engl.

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pg. 417-422, cap. Ce este Sanctuarul?

Duminică 29 mai

1. SĂRBĂTOAREA TRÂMBIŢELOR ŞI A CORTURILOR
a. Ce sărbătoare vestea venirea Zilei Ispăşirii? Leviticul 23:24,25; 

Numeri 29:1.

b. Ce sărbătoare se ţinea după Ziua Ispăşirii şi după culegerea re-
coltei? Leviticul 23:34-36, 40-43; Deuteronom 16:13-15.

„Noi pierdem atunci când neglijăm privilegiul de a ne strânge la un 
loc pentru a ne întări şi încuraja unii pe alţii în slujba lui Dumnezeu. Ade-
vărurile Cuvântului Său îşi pierd puterea şi importanţa în mintea noastră. 
Inimile noastre încetează să mai fie iluminate şi trezite de influenţa sfinţi-
toare şi noi scădem în spiritualitate... Suntem cu toţii copiii aceluiaşi Tată, 
depinzând unii de alţii pentru a fi fericiţi. Şi Dumnezeu şi omenirea are ne-
voie de noi. Cultivarea adecvată a elementelor sociale din firea noastră ne 
face să avem compasiune faţă de fraţii noştri şi ne oferă fericire în eforturile 
noastre de a-i binecuvânta pe alţii. 

Sărbătoarea Corturilor nu era doar comemorativă ci şi simbolică. Nu 
indica doar înapoi la drumul prin pustie, ci, la fel ca sărbătoarea recoltei, 
sărbătorea strângerea roadelor pământului şi indica în viitor la marea zi a 
recoltei finale, când Domnul secerişului va trimite secerătorii Săi să strângă 
neghina în mănunchiuri pentru foc şi să adune grâul în grânarul Său.” – 
Patriarhi şi profeţi, pg. 541 engl.
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Luni  30 mai

2. O DEOSEBIRE NECESARĂ: PĂCATE IERTATE  
 ÎN COMPARAŢIE CU PĂCATE ŞTERSE

a. Ce se săvârşea prin ispăşirea zilnică? Exodul 29:39; Leviticul 
4:13-20.

„În jertfa pentru păcat adusă în timpul anului, un înlocuitor era accep-
tat în locul păcătosului; dar sângele victimei nu făcuse ispăşirea deplină 
pentru păcat. El asigurase doar un mijloc prin care păcatul era transferat 
asupra sanctuarului. Prin jertfa de sânge, păcătosul recunoştea autoritatea 
legii, mărturisea vina călcării acesteia şi îşi exprima credinţa în Cel care 
avea să îndepărteze păcatul lumii; dar el nu era pe deplin eliberat de con-
damnarea legii.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 355, 356 engl.

„Sângele, reprezentând viaţa pierdută a păcătosului, a cărei vină o pur-
ta victima, era dus de preot în Sfânta şi stropit asupra perdelei, în spatele 
căreia se afla chivotul ce conţinea legea pe care păcătosul o încălcase. Prin 
această ceremonie, păcatul era transferat prin sânge în mod figurat asupra 
sanctuarului.” – Marea luptă, pg. 418 engl.

b. De unde ştim că iertarea şi ştergerea păcatelor sunt două lucruri 
diferite? Ezechiel 18:24; Matei 18:32-35.

„În serviciul simbolic, sângele jertfei pentru păcat îndepărta păcatul de 
la păcătos, dar îl aşeza asupra sanctuarului până la Ziua Ispăşirii.” – Patri-
arhi şi profeţi, pg. 357 engl.

„Singura atitudine bună şi singura în care există siguranţă este aceea a 
pocăinţei şi mărturisirii păcatelor înaintea lui Dumnezeu. Simţind că sun-
tem păcătoşi, vom avea credinţă în Domnul nostru Isus Hristos, doar El 
putând să ne ierte păcatul şi să ne acorde neprihănirea. Când vor veni de 
la faţa Domnului vremurile de înviorare, atunci păcatele sufletului pocăit, 
care a primit harul lui Hristos şi a biruit prin sângele Mielului, vor fi înde-
părtate din cărţile din ceruri şi vor fi aşezate asupra Satanei, ţapul ispăşitor, 
cel care a stat la originea păcatului, şi nu vor mai fi amintite niciodată. Pă-
catele biruitorilor vor fi şterse din cărţile de aducere aminte, dar numele lor 
vor rămâne în cartea vieţii.” – The Signs of Times, 16 mai 1895.
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Marţi  31 mai

3. ZIUA ISPĂŞIRII
a. Când avea loc Ziua Ispăşirii în care erau îndepărtate păcatele de 

asupra sanctuarului? Leviticul 23:27.

b. Deşi păcatele poporului erau iertate în ispăşirea zilnică, ele exis-
tau încă – adunate asupra sanctuarului. Care era ceremonia care 
avea loc, o dată pe an, în mod simbolic, pentru a le şterge defini-
tiv? Leviticul 16:16.

c. În Ziua Ispăşirii, ce ritual era săvârşit, cu cei doi ţapi care erau 
aduşi marelui preot, pentru îndepărtarea păcatelor de la popor şi 
de la sanctuar? Leviticul 16:7-10.

d. Ce trebuia să facă marele preot înainte să facă ispăşirea pentru 
popor? Leviticul 16:11.

e. Cum se proceda cu ţapul destinat ca jertfă pentru păcat? Leviti-
cul 16:15-19. Pe cine reprezenta ţapul? Ioan 19:13-15; 1 Corinteni 
15:3.

„Ţapul care ieşise la sorţi pentru Domnul, urma să fie omorât ca jertfă 
pentru păcat pentru popor. Preotul urma să ducă sângele lui dincolo de 
perdea şi să-l stropească pe tronul harului şi în faţa acestuia. Sângele era, 
de asemenea, stropit asupra altarului de tămâiere ce se afla în faţa perde-
lei.” – Marea luptă, pg. 419 engl.

f. Imediat ce sanctuarul fusese curăţat de „necurăţiile copiilor lui 
Israel”, ce făcea marele preot cu păcatele care tocmai fuseseră 
îndepărtate? Leviticul 16:20-22.



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 2011 55

Miercuri 1 iunie

4. CURĂŢAREA SANCTUARULUI

a. Spre ce experienţă viitoare i se atrăgea atenţia poporului prin su-
netul trâmbiţelor, cu 10 zile înainte (Numeri 29:1)? Ce se aştepta 
să facă cu toţii în Ziua Ispăşirii? Leviticul 16:29,30; 23:27,32.

b. Ce urma să li se întâmple celor care nu-şi mâhneau sufletele în 
marea zi? Leviticul 23:29,30. Ce li se va întâmpla celor care vor 
păcătui cu voia după ce au primit cunoştinţa adevărului? Evrei 
10:26-31.

„Pentru păcat, oriunde s-ar găsi acesta, ,Dumnezeul nostru este un foc 
mistuitor’. (Evrei 12:29). În toţi cei care se vor supune puterii Sale, Duhul 
lui Dumnezeu va mistui păcatul. Dar dacă oamenii se agaţă de păcat, ei 
devin una cu el. Atunci slava lui Dumnezeu, care distruge păcatul, trebuie 
să-i distrugă şi pe ei.” – Hristos lumina lumii, pg. 107 engl.

c. Ce simboliza Ziua Ispăşirii din vechime? Proverbele 16:6; Evrei 
9:11-14, 25-28.

„Sângele lui Hristos, în timp ce urma să-l elibereze pe păcătosul pocăit 
de condamnarea legii, nu anula păcatul; acesta rămânea înregistrat în sanc-
tuar până la ispăşirea finală; în felul acesta în modelul dat sângele jertfei 
pentru păcat îndepărta păcatul din dreptul celui pocăit, dar rămânea asu-
pra sanctuarului până la Ziua Ispăşirii.

În ziua marii răsplătiri finale, cei morţi vor fi judecaţi ,după faptele lor, 
după cele ce erau scrise în cărţile acelea.’ (Apocalipsa 20:12). Apoi prin sân-
gele ispăşitor al lui Hristos, păcatele tuturor celor cu adevărat pocăiţi vor 
fi şterse din cărţile din ceruri. Astfel sanctuarul va fi eliberat sau curăţat de 
orice păcat. În modelul dat, această mare lucrare de ispăşire sau de şterge-
re a păcatelor era reprezentată de serviciile din Ziua Ispăşirii – curăţarea 
sanctuarului pământesc, care era realizată prin îndepărtarea, cu ajutorul 
sângelui jertfei pentru păcat, a păcatelor prin care fusese pângărit. 

După cum la ispăşirea finală, păcatele celor cu adevărat pocăiţi urmea-
ză să fie şterse din cărţile din ceruri, pentru a nu mai fi pomenite şi nici 
reamintite, la fel în modelul dat, ele erau duse în pustie, despărţite pentru 
totdeauna de popor.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 357, 358 engl.
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Joi  2 iunie

5. O CHESTIUNE DE VIAŢĂ ŞI DE MOARTE
a. Ce paralelă poare fi văzută între (1) Ţapul de trimis din Leviticul 

16:21 şi (2) Satan aşa cum este descris în Apocalipsa 20:1-3?

„Deoarece Satan stă la originea păcatului, instigator direct al tuturor 
păcatelor care au produs moartea Fiului lui Dumnezeu, dreptatea cere ca 
Satan să sufere pedeapsa finală.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 358 engl.

b. Ce avertisment ne poate ajuta să scăpăm de distrugerea păcatului şi 
a păcătoşilor? Proverbele 16:3; Faptele Apostolilor 3:19. Daţi exemple 
de pocăinţă falsă. 2 Corinteni 7:10; 1 Samuel 15:24; Matei 27:3,4.

„Dumnezeu a ridicat aceste bariere ale mărturiilor ca pe un zid în jurul 
vostru ca să vă păzească să nu cădeţi sub şiretlicurile amăgitoare ale vrăj-
maşului, dar voi le dărâmaţi pe toate şi faceţi totul ca să urmaţi înclinaţiilor 
voastre. Părerea voastră de rău pentru păcate se aseamănă cu a celor din ve-
chime care-şi sfâşiau hainele ca să-şi arate jalea, fără a-şi întrista sufletele. Nu 
aveţi o noţiune corectă cu privire la ceea ce este păcatul. Nu aţi simţit carac-
terul grav al lipsei de fidelitate în gând şi faptă. Mintea voastră este senzuală 
şi aceasta aproape continuu. Dacă v-ar părea într-adevăr rău pentru păcatele 
voastre, dacă v-aţi da seama într-adevăr cât sunteţi de greşiţi, aţi da pe faţă 
acea pocăinţă de care nu este nevoie să te mai pocăieşti.” – Mărturii cu privire la 
comportamentul sexual, adulter şi divorţ, pg. 169, engl.

c. Doar în cine avem speranţă? Romani 5:6-11.

Vineri 3 iunie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. Care a fost scopul Zilei Ispăşirii care avea loc o dată pe an? Când 

avea loc?
b. Care era diferenţa dintre ispăşirea zilnică şi cea anuală?
c. Care este diferenţa dintre iertare şi ştergerea păcatelor?
d. Care era însemnătatea simbolică a celor doi ţapi aduşi la sanctuar?
e. Explicaţi paralele dintre soarta ţapului de trimis şi a lui Satan.
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       Lecţia 11 Sabat, 11 iunie 2011

Viziunea profetului Daniel
„Tu, însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte şi pecetluieşte car-

tea, până la vremea sfârşitului. Atunci mulţi vor alerga încoace şi 
încolo şi cunoştinţa va creşte.” (Daniel 12:4, engl.).

„Lumina pe care Daniel a primit-o de la Dumnezeu a fost dată 
special pentru aceste zile din urmă. Viziunile pe care le-a avut… sunt 
acum pe cale să se împlinească şi toate evenimentele prezise se vor 
desfăşura curând.” – Mărturii pentru predicatori, pg. 112, 113 engl.

Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pg. 551-555 engl., cap. Întoarcerea din  
        robie.

Duminică 5 iunie

1. IMPERII ANTICE ÎN PROFEŢIE
a. Descrieţi principiile pe baza cărora lucrează Suveranul univer-

sului în istoria naţiunilor. Ezechiel 21:27,28; Daniel 2:21; 4:35.

„Fiecărei naţiuni care a apărut pe scena istoriei i s-a permis să-şi ocupe 
locul pe pământ, ca să se vadă dacă va împlini scopul Celui Sfânt şi Veghe-
tor.” – Profeţi şi regi, pg. 535 engl.

b. Ce trebuie să învăţăm despre acurateţea cu care s-au împlinit 
profeţiile despre naţiuni? Isaia 46:9,10.

„Istoria naţiunilor ne vorbeşte astăzi. Fiecărei naţiuni şi fiecărei per-
soane Dumnezeu i-a desemnat un loc în marele Său plan. Astăzi oameni şi 
naţiuni sunt verificate cu firul cu plumb din mâna Celui care nu greşeşte 
niciodată. Toţi îşi hotărăsc soarta prin propria alegere şi Dumnezeu îi con-
duce pe toţi în vederea realizării scopurilor Sale...

Toate profeţiile, care au fost prevăzute să se întâmple până în prezent, 
sunt însemnate pe paginile istoriei şi putem fi siguri că toate, cele care ur-
mează să se împlinească, se vor împlini la rândul lor.” – Idem., pg. 536 engl.
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Luni  6 iunie

2. PATRU ÎMPĂRĂŢII SUCCEDÂNDU-SE UNA DUPĂ ALTA

a. Ce a văzut Daniel în viziune profetică în cel de-al treilea an al 
domniei regelui Belşaţar? Daniel 8:3,4. Cum a explicat îngerul 
Gabriel însemnătatea berbecului cu două coarne? Daniel 8:20.

b. Ce explicaţie a dat îngerul despre ţapul care a înfrânt berbecele? 
Daniel 8:5-7,21,22.

c. Cum a fost creionată puterea mondială care a urmat după mo-
mentul când cei patru generali ai lui Alexandru cel Mare au îm-
părţit imperiul grec? Daniel 8:8; 7:7.

d. De ce nelegiuire atroce s-a făcut vinovat acest imperiu feroce? 
Fapte 4:26,27.

„Principalul agent al Satanei în războiul său împotriva lui Hristos şi 
a poporului Său în timpul primelor secole ale erei creştine a fost Imperiul 
Roman, în care păgânismul era religia predominantă. Astfel, în timp ce 
balaurul îl reprezintă în primul rând pe Satan, el este, în al doilea rând, un 
simbol al Romei păgâne.” – Marea luptă, pg. 438 engl.

e. Înţelegerea cărui lucru ne poate aduce mângâiere chiar şi în mij-
locul răutăţii care predomină în această lume întunecată? Daniel 
2:20-22; Faptele Apostolilor 15:18.

„Profeţia a urmărit ridicarea şi progresul marilor imperii – Babilon, Me-
do-Persia, Grecia şi Roma. Istoria s-a repetat cu fiecare dintre ele, precum şi 
cu naţiunile mai puţin puternice. Fiecare a avut o perioadă în care a fost pusă 
la probă; fiecare a picat proba, slava ei a apus şi a rămas fără putere.

Cu toate că naţiunile au respins principiile lui Dumnezeu şi prin această 
respingere şi-au produs propria ruină, totuşi un scop divin ce dirija totul a 
fost evident la lucru de-a lungul veacurilor.” – Profeţi şi regi, pg. 535 engl. 
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Marţi 7 iunie

3. RIDICAREA CORNULUI CEL MIC

a. Ce s-a remarcat la unul din cele zece coarne din viziunea lui Da-
niel şi ce semnifica aceasta? Daniel 8:9-11,24,25; 7:8.

„Daniel spune despre cornul cel mic, papalitatea: ,şi-a propus să schim-
be vremile şi legea’. (Daniel 7:25). Pavel a numit aceeaşi putere ,omul fă-
rădelegii’, ce urma să se înalţe mai presus de Dumnezeu.” – Marea luptă,  
pg. 446 engl.

b. Ce spune cuvântul profeţiei, în Noul Testament, despre cornul 
cel mic transformat deja într-o putere politico-religioasă? 2 Tesa-
loniceni 2:3,4; Apocalipsa 13:2-8.

c. Cu ce alte nume este menţionată această putere în Noul Testa-
ment? Când şi cum se va sfârşi în cele din urmă această putere? 
Daniel 7:11,26; Apocalipsa 17:5,16; 18:7,16,18,20.

d. Pe când profetul asculta discuţia dintre cei doi îngeri, ce întreba-
re i-a apărut în minte – şi ce răspuns a auzit? Daniel 8:12-14.

e. În Daniel 8, adevărul, sanctuarul şi oştirea Prinţului erau călcate 
în picioare de către cornul cel mic până la sfârşitul celor 2300 de 
zile profetice (sau 2300 de ani literali). În Daniel 7, aceeaşi pute-
re politico-religioasă va domni până la judecată. Daniel 7:19-22. 
De aceea, cu ce mare eveniment din planul lui Dumnezeu trebu-
ie să coincidă sfârşitul celor 2300 de ani?

„Atât profeţia din Daniel 8:14, ,Până vor trece două mii trei sute de seri 
şi dimineţi; apoi sfântul Locaş va fi curăţit!’, cât şi prima solie îngerească, 
,Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui’, 
indicau la lucrarea lui Hristos în Sfânta Sfintelor, la judecata de cercetare.” 
– Idem., pg. 424 engl.

f. După ce evenimente şi după ce perioadă de timp fixează Biblia 
începutul judecăţii de cercetare? Daniel 7:25,26; Apocalipsa 11:2, 
3,18,19.
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Miercuri 8 iunie

4. „URÂCIUNEA PUSTIIRII”
a. Ce avertisment a dat Isus primilor ucenici cu privire la „urâciu-

nea pustiiri” despre care se vorbeşte în viziunea dată lui Daniel? 
Matei 24:15-20.

„Când steagurile idolatre ale Romei urmau să se  înfigă în pământul 
sfânt, aşezate doar la o distanţă mică de zidurile oraşului, atunci urmaşii 
lui Hristos urmau să-şi găsească siguranţa în fugă. Când semnul de aver-
tizare urma să fie văzut, acei care doreau să scape nu trebuia să piardă 
nici un moment. În toată ţara Iudeii, precum şi în Ierusalim, semnalul de 
fugă trebuia ascultat imediat. Atunci cel aflat pe acoperiş nu trebuia să 
mai coboare să intre în casă, nici măcar pentru a-şi salva cele mai preţioa-
se comori. Cei care lucrau în câmp sau la vie, nu trebuia să piardă timp 
întorcându-se să-şi ia haina lăsată jos în timp ce trudeau în căldura zilei. 
Nu trebuia să ezite nici un moment, ca să nu fie prinşi de distrugerea 
generală.” – Marea luptă, pg. 26 engl.

b. În ce sens are acest avertisment, cu privire la ,urâciunea pustiiri’ o a 
doua aplicaţie astăzi? Comparaţi Daniel 8:13; 9:26,27; 11:31; 12:11.

„Nu este departe timpul când, asemenea primilor ucenici, vom fi obli-
gaţi să ne găsim adăpost în locuri pustii şi retrase. După cum asediul Ieru-
salimului de către armatele romane a fost semnalul de fugă pentru creştinii 
din Iudea, la fel asumarea puterii de către naţiunea noastră [Statele Unite] în 
decretul ce va impune sabatul papal, va fi un avertisment pentru noi. Atunci 
va fi timpul să părăsim oraşele mari şi să ne pregătim să le părăsim pe cele 
mai mici în schimbul unor locuinţe retrase în locuri izolate din munţi.

Ani de zile am primit lumină specială cu privire la faptul că nu trebu-
ie să ne stabilim lucrarea în oraşe. Tulburările şi haosul care umplu aces-
te oraşe, situaţiile produse de sindicate şi de greve se vor dovedi o mare 
piedică în faţa lucrării noastre. Oamenii se străduiesc să-i aducă pe cei ce 
lucrează în diferite domenii în sclavia anumitor sindicate. Aceasta nu este 
planul lui Dumnezeu, ci este planul unei puteri pe care nicidecum nu ar 
trebui să o ascultăm...

Educaţi poporul să plece din oraşe la ţară, unde pot obţine un teren mic 
şi îşi pot construi o casă pentru ei şi copiii lor...

Nu peste multă vreme va fi asemenea luptă şi haos în oraşe, încât cei 
care vor dori să le părăsească nu vor mai putea.” – Maranata, pg.180 engl.
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Joi  9 iunie

5.  SITUAŢIA ACTUALĂ PRESANTĂ 
a. Văzând împlinirea profeţiei sub ochii noştri, ce cuvinte de încu-

rajare ar trebui să păstrăm în inimă? Eclesiastul 7:8; Iuda 21.

„Profeţiile pe care Marele Eu Sunt le-a făcut în cuvântul Său, unind za 
cu za din lanţul evenimentelor, din veşnicia trecută spre veşnicia viitoare, 
ne spun astăzi unde ne aflăm în scurgerea veacurilor şi la ce ne putem aş-
tepta în vremurile viitoare...

Prezentul este un timp de valoare copleşitoare pentru toţi. Conducători 
şi oameni de stat, bărbaţi care ocupă poziţii de încredere şi autoritate, bărbaţi 
şi femei care gândesc,  din toate clasele, îşi au atenţia aţintită asupra eveni-
mentelor care au loc în jurul nostru. Ei urmăresc raporturile existente între 
naţiuni. Ei sesizează încordarea care pune stăpânire pe orice element ome-
nesc, şi recunosc că ceva important şi hotărâtor este pe cale să aibă loc – că 
lumea se află în pragul unei crize uriaşe.” – Profeţi şi regi, pg. 536, 537 engl.

Vineri 10 iunie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

a. În viziunea profetului Daniel, ce împărăţie era reprezentată prin 
berbecul cu două coarne?

b. În istoria antică, cine a fost ţapul care a biruit berbecul? Pe cine re-
prezentau cele patru coarne care au ieşit după ce cornul cel mare al 
ţapului a fost frânt?

c. Cine era simbolizat prin „cornul cel mic”care a ocupat teritoriul 
unuia dintre cele patru coarne (Macedonia)?

d. Ce a profetizat Isus despre dubla profeţie referitoare la „urâciunea 
pustiirii” de care vorbea Daniel?

e. După ce puterea politico-religioasă reprezentată de cornul cel mic 
îşi pierde supremaţia, pentru ce lucrare se va deschide Sfânta Sfin-
telor din sanctuarul ceresc?
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      Lecţia 12  Sabat, 18 iunie 2011

Explicaţia primei părţi  
a viziunii lui Daniel

„Când ai început tu să te rogi, a ieşit cuvântul şi eu vin să ţi-l ves-
tesc; căci tu eşti preaiubit şi scump. Ia aminte dar la cuvântul acesta 
şi înţelege vedenia!” (Daniel 9:23).

„A fost un punct important în viziunea din capitolul 8 care a rămas 
neexplicat şi anume, cel legat de timp – perioada de 2300 de zile; în 
consecinţă îngerul, reluându-şi explicaţia, stăruieşte mai ales asupra 
subiectului timpului.” – Marea luptă, pg. 325 engl.

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pg. 324-328 engl., cap. Un reformator  
        american.

Duminică  12 iunie

1. DANIEL ÎNCEARCĂ SĂ ÎNŢELEAGĂ VIZIUNEA
a. Ce i s-a întâmplat lui Daniel înainte ca îngerul Gabriel să poată 

isprăvi explicarea celor 2300 de zile profetice legate de cornul cel 
mic care produce pustiire şi calcă sanctuarul în picioare? Daniel 
8:25-27.

b. După plecarea îngerului Gabriel, care a fost preocuparea princi-
pală a lui Daniel? Ce răspuns încerca acesta să găsească pentru 
scrierile profetice ale lui Ieremia? Ce povară era prezentă în ru-
găciunile lui? Daniel 9:2,17-19.

c. Ce ar trebui să învăţăm din atitudinea lui Daniel în abordarea 
celui Atotputernic cu cererea lui? Daniel 9:3-11.

„Veniţi acum, cât mai e har, veniţi şi mărturisiţi-i tot, veniţi cu inima 
plină de remuşcare şi Dumnezeu vă va ierta din plin...

Staţi cu umilinţă deplină în faţa lui Dumnezeu. Începând din acest 
moment, hotărâţi să aparţineţi Domnului, făcându-vă datoria pe deplin, 
având încredere în marea ispăşire. Faceţi aceasta şi nu veţi avea de ce să vă 
temeţi.” – Testimonies, vol. 5, pg. 353 engl.
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Luni 13 iunie

2. GABRIEL SE ÎNTOARCE SĂ ExPLICE VIZIUNEA
a. Cum a răspuns Dumnezeu la rugăciunea de căinţă a lui Daniel? 

Daniel 9:20,21.

b. Deoarece Gabriel explicase doar o parte din viziune (Daniel 
8:11-14,25,26), de ce s-a întors acesta? Daniel 9:22,23.

„Îngerul fusese trimis la Daniel cu scopul precis de a-i explica lucrul 
pe care nu reuşise să-l înţeleagă din viziunea din capitolul 8, afirmaţia cu 
privire la timp - ,Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi 
sfântul Locaş va fi curăţit!’ (Daniel 8:14).” – Marea luptă, pg. 326 engl.

c. Cum a explicat Gabriel prima parte din cele 2300 de zile profeti-
ce? Daniel 9:24.

„După ce i-a poruncit lui Daniel ,ia aminte dar la cuvântul acesta, şi înţe-
lege vedenia’, primele cuvinte spuse de înger sunt: ,Şaptezeci de săptămâni 
au fost hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale celei sfinte’. (Dani-
el 9:23,24). Cuvântul tradus aici prin,‘hotărâte’ are de fapt sensul de ,desprin-
se’. Şaptezeci de săptămâni, reprezentând 490 de ani, sunt declarate de înger 
ca fiind desprinse, ca adresându-se special evreilor. Dar din ce anume erau 
acestea desprinse? Deoarece perioada celor 2300 de zile era singura perioadă 
menţionată în capitolul 8, ea trebuie să fie perioada din care au fost desprinse 
cele şaptezeci de săptămâni; în consecinţă, cele şaptezeci de săptămâni trebu-
ie să facă parte din cele 2300 de zile şi cele două perioade trebuia să înceapă 
simultan. Îngerul a afirmat că cele şaptezeci de săptămâni urmau să înceapă 
cu darea poruncii de restaurare şi reconstruire a Ierusalimului. Dacă se putea 
găsi data acestei porunci, atunci se putea deduce punctul de început al aces-
tei mari perioade de 2300 de zile.

Decretul se găseşte în capitolul al şaptelea din Ezra. (Versetele 12-26). 
În forma sa cea mai completă, el a fost emis de către Artaxerxes, rege al 
Persiei, în 457 î.Hr. Dar în Ezra 6:14, casa Domnului din Ierusalim se spune 
că a fost construită ,după porunca [,decretul’] lui Cir, lui Dariu, şi lui Arta-
xerxe, împăratul Perşilor’. Aceşti trei împăraţi au emis iniţial decretul, l-au 
repetat şi completat, aducându-l la desăvârşirea cerută de profeţie pentru a 
indica începutul celor 2300 de ani. Considerând 457 î.Hr., momentul când 
decretul a fost completat, ca dată a emiterii poruncii, s-a observat că fiecare 
prevedere a profeţiei cu privire la cele şaptezeci de săptămâni s-a împlinit.” 
– Idem., pg. 326, 327 engl.
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Marţi 14 iunie

3. PROFEŢII IMPORTANTE  ÎMPLINITE

a. Cum a împărţit solul lui Dumnezeu cei şaptezeci de ani profetici 
din viziunea dată lui Daniel? Daniel 9:25. 

„Decretul lui Artaxerxes a intrat în vigoare în toamna anului 457 î.Hr. 
Începând cu această dată [69 de săptămâni profetice sau], 483 de ani se în-
tind  până în toamna anului 27 d.Hr. ... Profeţia s-a împlinit în acel moment. 
Cuvântul ,Mesia’ însemnă ,Unsul’. În toamna anului 27 d.Hr. Hristos a fost 
botezat de către Ioan şi a primit ungerea Duhului. Apostolul Petru declară 
că ,Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret’. (Fap-
te 10:38).” – Marea luptă, pg. 327 engl.

b. Cum a explicat îngerul ultima săptămână profetică din cei 490 
de ani atribuiţi poporului evreu? Daniel 9:27 (prima parte).

„,El va încheia un legământ trainic cu mulţi timp de o săptămână’. (Da-
niel 9:27). ,Săptămâna’ amintită aici este ultima dintre cele şaptezeci; ea 
reprezintă ultimii şapte ani din perioada pusă deoparte pentru iudei. În  
această perioadă, care durează din anul 27 d.Hr. până în anul 34 d.Hr., 
Hristos în mod personal, apoi prin ucenicii Săi, a adresat invitaţia Evan-
gheliei îndeosebi iudeilor. Când apostolii au pornit cu vestea cea bună a 
Împărăţiei, îndrumarea Mântuitorului a fost: ,Să nu mergeţi pe calea Nea-
murilor şi să nu intraţi în vreo cetate a Samaritenilor; ci mergeţi mai degra-
bă la oile pierdute ale casei lui Israel’. (Matei 10:5,6).” – Idem.

c. Ce s-a întâmplat la mijlocul ultimei săptămâni profetice? Daniel 
9:27 (partea din mijloc).

„,La mijlocul săptămânii va face să înceteze jertfa şi darul de 
mâncare’(Daniel 9:27). În anul 31 d.Hr., la trei ani şi jumătate după botez, 
Domnul nostru a fost răstignit. O dată cu marea jertfă oferită pe Calvar 
s-a încheiat sistemul jertfelor care timp de patru mii de ani indicseră în 
viitor către Mielul lui Dumnezeu. Tipul se întâlnise cu antitipul şi toate 
jertfele şi sacrificiile din sistemul ceremonial urmau să înceteze.” – Idem., 
pg. 327, 328 engl.
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Miercuri 15 iunie

4. ÎNCHEIEREA CELOR ŞAPTEZECI DE SĂPTĂMÂNI

a. Ce s-a întâmplat la sfârşitul ultimei săptămâni profetice? Fapte 
7:59,60; 8:1-5; 13:46,47; 22:21.

„Cele şaptezeci de săptămâni, sau 490 de ani, destinaţi special iudeilor, 
s-au sfârşit, aşa cum am văzut, în anul 34 d.Hr. La acel moment, prin acţi-
unea Sinedriului iudeilor, naţiunea şi-a pecetluit respingerea Evangheliei 
prin uciderea lui Ştefan şi persecutarea urmaşilor lui Hristos. După aceea 
solia mântuirii, care nu mai era restrânsă la poporul ales, a fost dată lumii.” 
– Marea luptă, pg. 328 engl.

b. Cele şaptezeci de săptămâni profetice odată încheiate în 34 d. 
Hr., ce s-a întâmplat cu oraşul Ierusalim şi cu templul? Daniel 
9:26,27; Matei 24:15,16,1,2.

„Atât oraşul cât şi templul au fost rase până în temelii, şi pământul pe 
care se aflase casa sfântă a fost ,arat ca un ogor’. (Ieremia 26:18). În asediul şi 
măcelul care au urmat, au murit peste un milion de oameni; supravieţuitorii 
au fost duşi prizonieri, vânduţi ca sclavi, târâţi la Roma pentru a împodobi 
triumful cuceritorului, aruncaţi la fiare sălbatice în amfiteatre sau risipiţi să 
pribegească fără un loc al lor pe tot pământul.” – Idem., pg. 35 engl.

c. Ce responsabilitate şi-au luat asupra lor iudeii din timpul lui 
Isus când au strigat: „Sângele Lui să cadă asupra noastră şi a co-
piilor noştri?” Matei 27:25.

„Privind la Mielul lovit al lui Dumnezeu, iudeii strigaseră: ,Sângele 
Lui să cadă asupra noastră şi a copiilor noştri’. (Matei 27:25). Acest strigăt 
îngrozitor s-a ridicat până la tronul lui Dumnezeu. Acea sentinţă, pe care 
şi-au dat-o singuri, a fost notată în ceruri. Rugăciunea aceea a fost auzită. 
Sângele Fiului lui Dumnezeu urma să cadă asupra copiilor lor şi a copiilor 
copiilor lor, ca un blestem etern.

Acesta s-a împlinit îngrozitor la distrugerea Ierusalimului. S-a împlinit 
groaznic în cazul naţiunii israelite.” – Hristos lumina lumii, pg. 739 engl.
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Joi  16 iunie

5. CĂUTĂTORII SERIOŞI SUNT RĂSPLĂTIŢI
a. Ce a spus îngerul Domnului despre cele 2300 de zile? Daniel 

8:26. În ce fel au găsit pionierii adventişti sfârşitul celor 2300 de 
zile profetice în 1844? Ce lecţie putem învăţa din această experi-
enţă? Deuteronom 4:29; 29:29; Ioan 7:17.

„Până aici, toate precizările profeţiei s-au împlinit în mod izbitor şi înce-
putul celor şaptezeci de săptămâni s-a stabilit fără îndoială în anul 457 î.Hr., 
iar încheierea lor în anul 34 d.Hr. Pornind de la această dată nu mai este nici 
o dificultate în a găsi sfârşitul celor 2300 de zile. Cele şaptezeci de săptămâni 
- 490 de zile - fiind desprinse din cele 2300, mai rămâneau încă 1810 zile. 
După terminarea celor 490 de zile, trebuia să se mai împlinească încă 1810 
zile. De la anul 34 d.Hr., 1810 ani se continuau până în anul 1844. În conclu-
zie, cele 2300 de zile din Daniel 8:14 se încheie în anul 1844. La încheierea 
acestei lungi perioade profetice, conform spuselor îngerului lui Dumnezeu, 
,sanctuarul va fi curăţit’. (Daniel 8:14).” – Marea luptă, pg. 328 engl.

„[Hristos] va lămuri cuvântul Său tuturor celor care Îl caută cu sincerita-
te, din inimă. Acei care studiază cuvântul lui Dumnezeu cu inimile deschise 
pentru iluminarea Duhului Sfânt, nu vor rămâne în întuneric cu privire la 
însemnătatea cuvântului. [Se citează Ioan 7:17.] Toţi cei care vin la Hristos 
pentru o mai bună cunoaştere a adevărului o vor primi. El va dezvălui în 
faţa lor tainele împărăţiei cerului şi aceste taine vor fi înţelese de inima care 
tânjeşte să ştie adevărul.” – Parabolele Domnului Hristos, pg. 36 engl.

Vineri 17 iunie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. Care a fost preocuparea lui Daniel cu privire la viziunea amintită în 

Daniel 8:11-14,25,26? Unde a încercat el să găsească explicaţia aces-
tei viziuni?

b. Rezumaţi semnificaţia rugăciunii lui Daniel.
c. Ce explicaţie a dat Gabriel, solul Domnului, cu privire la prima par-

te din cele 2300 zile profetice?
d. Ce s-a întâmplat cu Ierusalimul şi cu templul curând după încheie-

rea celor şaptezeci de săptămâni profetice?
e. În ce fel putem fi încurajaţi de modul în care pionierii adventişti au des-

coperit încheierea în 1844 a celor 2300 zile profetice din Daniel 8:14?



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 2011 67

  Lecţia 13 Sabat, 25 iunie 2011

Hristos în sanctuar
„Avem un Mare Preot, … ca slujitor al Locului prea sfânt şi al 

adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul.” 
(Evrei 8:1,2).

„Jertfa lui Hristos a fost una îndestulătoare şi El a devenit singu-
rul Mijlocitor şi singurul Preot care mediază între Dumnezeu şi om. 
Fiecare om să se dea la o parte şi să-şi ocupe locul purtând jugul lui 
Hristos.” – Manuscript Releases, vol. 9, pg. 184.

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pg. 50-60, 479-491 engl., cap. O epocă de  
        întuneric spiritual; cap. În faţa raportului vieţii.

Duminică 19 iunie

1. HRISTOS, UN SLUJITOR AL SANCTUARULUI
a. Care era scopul jertfei zilnice de ispăşire în timpurile Vechiului 

Testament? Leviticul 4:13,20,26,31,35. Deşi păcatele poporului 
erau iertate prin jertfa zilnică de ispăşire, care era scopul jertfei 
anuale de ispăşire? Leviticul 16:16,30,33.

„În sistemul mozaic de curăţire a sanctuarului, marea Zi a Ispăşirii 
avea loc în a zecea zi a celei de-a şaptea luni din calendarul evreiesc (Levi-
ticul 16:29-34), când marele preot, după ce săvârşea ispăşirea pentru Israel, 
şi îndepărta astfel păcatele lor de deasupra sanctuarului, ieşea în faţă şi 
binecuvânta poporul.” – Marea luptă, pg. 400 engl.

b. Când păcatele adunate asupra sanctuarului erau îndepărtate şi 
aşezate asupra ţapului viu (care era mânat departe „într-un pă-
mânt pustiit” „printr-un om care avea însărcinarea aceasta” Le-
viticul 16:21,22), ce trebuia să facă acest om înainte de a intra în 
tabără? Leviticul 16:26.

c. Când putea poporul să fie sigur că au fost curăţiţi – eliberaţi de 
păcatele pe care le mărturisiseră şi care fuseseră iertate prin jert-
fa zilnică de ispăşire? Leviticul 16:29,30,33,34.
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Luni    20 iunie

2. TRONUL HARULUI – UNDE ESTE?

a. Ce se săvârşea în sanctuarul pământesc pentru a „sluji ca exemplu 
şi umbră a lucrurilor cereşti” (Evrei 8:5)? În consecinţă, unde avem 
un Mare Preot şi ce face El pentru noi? Evrei 9:11,12; 1 Ioan 2:1,2.

b. Unde este tronul harului la care suntem invitaţi să ne adresăm 
rugăciunile? Evrei 4:16; Apocalipsa 8:3.

c. Când păcatele noastre sunt mărturisite şi iertate ca răspuns la rugă-
ciunile noastre zilnice (1 Ioan 1:9; Matei 6:12), sunt acestea şterse pe 
loc? Dacă nu, unde merg acestea şi cu ce scop? 1 Timotei 5:24.

„Păcatele unor oameni mărturisite cu căinţă şi părăsite anterior, merg 
înainte la judecată. Iertare este scris în dreptul acestor persoane. Dar păca-
tele altor oameni îi urmează, ele nu sunt îndepărtate prin pocăinţă şi măr-
turisire, aceste păcate vor rămâne înregistrate în dreptul lor în cărţile din 
ceruri.” – Comentariile biblice, vol. 7, pg. 916 engl.

„Fiţi dispuşi şi nerăbdători să vă mărturisiţi păcatele şi să le părăsiţi, 
aşa încât greşelile şi păcatele voastre să poată merge înainte la judecată ca 
să fie şterse.” – Testimonies, vol.5, pg. 331 engl.

d. Referitor la datoria noastră de a dezrădăcina păcatul din biseri-
că, ce avertisment ar trebui să avem permanent în minte? Matei 
13:27-30.

„Dumnezeu are fiinţe preţioase în biserica Sa; dar sunt şi bărbaţi şi fe-
mei care sunt neghină în grâu. Cu toate acestea, Domnul nu-ţi dă ţie şi 
nimănui altcuiva dreptul de a spune care sunt neghina şi care sunt grâul. 
Noi putem vedea şi condamna greşelile altora, în timp ce avem greşeli mai 
mari de care nu ne-am dat seama până acum, dar care sunt observate în 
mod clar de către alţii.” – Idem., pg. 333, 334 engl.
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Marţi 21 iunie

3. SINGURUL NOSTRU MIJLOCITOR
a. Ce i s-a spus poporului lui Dumnezeu de la începutul lumii? Evrei 

9:22 (partea a doua); Ioan 1:29; Apocalipsa 13:8 (partea a doua).

„Este o singură cale accesibilă tuturor şi pe această cale o iertare bogată, 
abundentă, îl aşteaptă pe cel ce se pocăieşte, pe sufletul chinuit de remuş-
cări şi cele mai întunecate păcate sunt iertate.

Aceste lecţii au fost date poporului ales al lui Dumnezeu cu mii de ani 
în urmă şi repetate prin diferite simboluri şi ilustraţii, aşa încât lucrarea ade-
vărului să poată fi prinsă strâns în fiecare inimă şi anume că fără vărsare de 
sânge nu este iertare de păcate. Marea lecţie cuprinsă în sacrificarea fiecărei 
jertfe sângerânde, imprimată în fiecare ceremonie, inspirată de Însuşi Dum-
nezeu, a fost aceea că doar prin sângele lui Hristos există iertare de păcate.” 
– Comentariile biblice, vol. 7, pg. 913 engl.

b. Cine este singurul nostru Mijlocitor şi Mântuitor şi cum a obţinut 
El răscumpărarea noastră? Ioan 14:6; 1 Timotei 2:5; Evrei 9:12.

c. Deoarece intrarea la El este deschisă în sanctuar, ce suntem sfă-
tuiţi să facem? Evrei 10:19-22. Unde se închină poporul lui Dum-
nezeu prin credinţă în timpul sfârşitului – şi ce văd aceştia? 
Apocalipsa 11:1,19.

d. Ce altceva mai văd aceştia prin credinţă? Daniel 7:9,10. Ce înţe-
leg ei? Apocalipsa 14:7; Fapte 3:19.

„Lucrarea judecăţii de cercetare şi a ştergerii păcatelor trebuie realizată 
înainte de a doua venire a Domnului. Deoarece morţii urmează să fie jude-
caţi conform cu cele scrise în cărţi este imposibil ca păcatele oamenilor să 
fie şterse până nu trece judecata în care sunt implicate cazurile lor. Aposto-
lul Petru spune în mod clar că păcatele celor credincioşi vor fi şterse ,când 
vor veni de la Domnul vremurile de înviorare, şi El Îl va trimite pe Isus 
Hristos’. (Fapte 3:19,20). Când se va sfârşi judecata de cercetare, Hristos va 
veni şi răsplata Lui va fi cu El ca să dea fiecăruia după faptele sale.” – Marea 
luptă, pg. 485 engl.
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Miercuri  22 iunie

4. LA SFÂRŞITUL LUMII
a. Când lucrarea lui Hristos în sanctuarul ceresc este înţeleasă,  

ce amăgire iese în mod clar în evidenţă? Daniel 8:13.

„Aşa numita mijlocire a sfinţilor este cea mai grosolană minciună care 
poate fi inventată. Preoţii şi conducătorii nu au dreptul să se interpună 
între Hristos şi sufletele pentru care El a murit, ca şi cum ei ar fi învestiţi cu 
atributele Mântuitorului şi capabili să ierte greşeli şi păcate.”  – Comentariile 
biblice, vol. 7, pg. 913 engl.

„Pretenţia bisericii că are dreptul să ierte îi conduce pe credincioşii ca-
tolici să se simtă liberi să păcătuiască şi ritualul spovedaniei fără de care 
iertarea ei nu este acordată are, de asemenea, tendinţa de a da frâu liber 
răului.” – Marea luptă, pg. 567 engl.

b. Cum putem deveni „deplini” în Hristos? Coloseni 2:10; 4:12.

„Prin jertfa [lui Hristos], fiinţele umane pot ajunge la marele ideal aşe-
zat în faţa lor şi să audă cuvintele: ,Voi aveţi totul deplin în El’, nu având 
propria voastră neprihănire, ci neprihănirea lucrată de El pentru voi.” –  Co-
mentariile biblice, vol. 7, pg. 907 engl.

c. În ce fel se referă Pavel la curăţirea sanctuarului ceresc de la „sfâr-
şitul lumii”, chiar înainte de întoarcerea lui Hristos?  Evrei 9:23-28.

„În serviciul jertfelor, marele preot, după ce făcea ispăşirea pentru Is-
rael, ieşea şi binecuvânta adunarea. La fel, Hristos, la încheierea lucrării 
Sale de mijlocire, Se va arăta, ,fără păcat, ca să aducă mântuirea’ (Evrei 
9:28), pentru a binecuvânta poporul Său aşteptător, cu viaţă veşnică. Aşa 
cum preotul, când îndepărta păcatele din sanctuar, le mărturisea pe capul 
ţapului, tot astfel şi Hristos va aşeza toate aceste păcate asupra lui Satan, 
iniţiatorul şi instigatorul la păcat. Ţapul care purta păcatele lui Israel era 
trimis ,într-un ţinut nelocuit’ (Leviticul 16:22); la fel Satan, care poartă vina 
tuturor păcatelor la care a provocat pe poporul lui Dumnezeu să le facă, va 
fi legat pe pământ timp de o mie de ani, care în timpul acesta va fi pustiu, 
nelocuit şi el va suferi în cele din urmă pedeapsa deplină a păcatului în 
focul ce-i va distruge pe cei răi.” – Marea Luptă, pg. 485, 486 engl.
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Joi  23 iunie

5. BIRUINŢA MAI ESTE ÎNCĂ POSIBILĂ
a. Ţinând cont de scurtimea timpului care ne rămâne pentru şter-

gerea păcatelor, care ar trebui să fie cea mai stringentă prioritate 
a noastră? 2 Corinteni 4:5-7; 6:2; Filipeni 2:5.

„Satan triumfă când îi aude pe aşa-zişii urmaşi ai lui Hristos prezen-
tând scuze pentru defectele lor de caracter. Păcatul necăit şi nemărturisit 
nu poate fi şters din cărţile de aducere aminte ale lui Dumnezeu. Prin măr-
turisire exactă şi minuţioasă a păcatului, inima este curăţată de necurăţiile 
ei morale. Trebuie să existe o părăsire a păcatelor pe care Domnul le-a mus-
trat înainte ca sufletul să poată sta iertat înaintea lui Dumnezeu...

Este lucrarea Satanei aceea de a ispiti; este lucrarea omului aceea de a 
se împotrivi şi a spune în numele şi puterea lui Isus, ,stă scris: <Să te închini 
Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti.> (Matei 4:10).” – The 
Signs of Times, 13 decembrie 1899.

„Viaţa, cu privilegiile şi ocaziile ei minunate, se va sfârşi curând. Mo-
mentul pentru corectarea caracterului va fi trecut. Dacă nu ne căim de pă-
catele noastre acum pentru a fi şterse prin sângele Mielului, ele vor rămâne 
în cărţile din ceruri pentru a ne sta împotrivă în ziua ce va să vină. Aşa că să 
ne examinăm cu sinceritate în lumina cuvântului lui Dumnezeu, căutând 
să descoperim fiecare defect de caracter, ca să ne putem spăla hainele şi să 
le albim în sângele Mielului.” – The Review and Herald, 21 aprilie 1910.

Vineri 24 iunie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. Explicaţi diferenţa dintre ispăşirea zilnică şi cea anuală.
b. Ce cale ni s-a deschis prin moartea lui Hristos? Cu ce scop şi cum 

intrăm noi în sanctuarul ceresc?
c. Unde merg păcatele noastre după ce au fost mărturisite şi iertate zi 

de zi, înainte ca să poată fi şterse?
d. Bazându-vă pe Evrei 9:23-28, explicaţi curăţirea sanctuarului ceresc 

la vremea sfârşitului, înainte de venirea lui Hristos.
e. Ce şansă, care ne stă încă la dispoziţie, va dispărea curând?
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Sugestii pentru ora de studiu din Sabat, după amiaza
Educaţia - Ellen White

    2  - Biografii biblice
             9  - Poezii şi cântece / Tainele Bibliei
  16  - Istoria şi profeţia
  23  - Studierea şi predarea Bibliei
  30  - Studiul fiziologiei / Cumpătarea şi ştiinţa dietei
     

   7  - Recreerea / Lucrul manual
 14  - Educaţia şi caracterul / Metode de predare
 21  - Comportamentul / Legătura îmbrăcămintei cu evlavia
 28  - Sabatul / Credinţa şi rugăciunea
      

   4  - Lucrarea vieţii
 11  - Pregătirea / Conlucrarea
 18  - Disciplina
 25  - Şcoala din lumea cea nouă           

Apusul soarelui*) pentru diferite zone ale ţării:

Aprilie
  1. B: 19:42; CT: 19:32; IS: 19:37; MS: 19:50; SM: 19:58; AR: 20:03;
  8. B: 19:51; CT: 19:41; IS: 19:47; MS: 19:59; SM: 20:08; AR: 20:12;
15. B: 20:00; CT: 19:49; IS: 19:57; MS: 20:09; SM: 20:18; AR: 20:21;
22. B: 20:08; CT: 19:58; IS: 20:06; MS: 20:18; SM: 20:28; AR: 20:31;
29. B: 20:17; CT: 20:06; IS: 20:16; MS: 20:28; SM: 20:38; AR: 20:40;

Mai
  6. B: 20:25; CT: 20:14; IS: 20:25; MS: 20:37; SM: 20:47; AR: 20:49;
13. B: 20:34; CT: 20:23; IS: 20:35; MS: 20:46; SM: 20:57; AR: 20:58;
20. B: 20:41; CT: 20:30; IS: 20:43; MS: 20:54; SM: 21:05; AR: 21:06;
27. B: 20:48; CT: 20:37; IS: 20:51; MS: 21:02; SM: 21:13; AR: 21:13;

Iunie
  3. B: 20:54; CT: 20:43; IS: 20:58; MS: 21:09; SM: 21:20; AR: 21:20;
10. B: 20:59; CT: 20:48; IS: 21:03; MS: 21:14; SM: 21:26; AR: 21:25;
17. B: 21:03; CT: 20:51; IS: 21:07; MS: 21:17; SM: 21:29; AR: 21:29;
24. B: 21:04; CT: 20:53; IS: 21:08; MS: 21:19; SM: 21:31; AR: 21:30;
 *) Apusul de soare a fost indicat folosind site-ul: www.astro-urseanu.ro/rasarit_soare_blank.html
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