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Prefaţă
Lecţiile pregătite pentru acest trimestru (octombrie – decembrie 2011),
Sanctuarul în dispensaţiunea creştină, sunt ultimele dintr-o serie de studii
despre planul de mântuire şi sanctuar.
Am învăţat despre Isus Hristos, Salvatorul poporului Său, de la întemeierea lumii şi până la sfârşitul ei. Am învăţat despre însemnătatea simbolului mielului, despre jertfă (sânge) şi despre serviciul sanctuarului. Am
învăţat, de asemenea, că păcătoşii pocăiţi erau iertaţi în ispăşirea zilnică şi
erau consideraţi „curaţi” după ce păcatele lor erau îndepărtate din sanctuar în ziua ispăşirii.
În acest trimestru, vom învăţa despre însemnătatea antitipică a acestor
simboluri. Vom învăţa despre Hristos, Mielul lui Dumnezeu. Vom învăţa
despre jertfa lui Hristos şi despre meritele sângelui Său. Şi vom învăţa despre slujirea lui Hristos în sanctuarul din ceruri.
De aceea, „aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus” şi „să ne prindem strâns de speranţa pusă în faţa
noastră: speranţă pe care o avem ca o ancoră a sufletului, atât sigură, cât şi
neclintită şi care intră dincolo de perdea”. (Evrei 3:1; 6:18, 19, engl.).
„Astfel, dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt [al sanctuarului ceresc], pe calea cea nouă şi vie pe
care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său şi, fiindcă
avem un Mare Preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o
inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţate de un cuget
rău şi cu trupul spălat cu o apă curată”. (Evrei 10:19-22).
Să păstrăm permanent în minte faptul că suntem chemaţi să ne închinăm lui Dumnezeu în sanctuarul ceresc (Apocalipsa 11:1), unde trebuie să
intrăm cu încredere deplină prin sângele Său (Evrei 10:19); da, noi, cei care
am văzut prin credinţă chivotul legământului lui Dumnezeu şi cele aflate
în el, atunci când sanctuarul ceresc s-a deschis înţelegerii noastre (Apocalipsa 11:19), noi suntem măsuraţi cu măsura sanctuarului, legea cea sfântă
a lui Dumnezeu.
Atragem atenţia elevilor Şcolii de Sabat din întreaga lume la deschiderea sanctuarului ceresc (Apocalipsa 11:19) pus în legătură cu Daniel 7:9, 10;
8:14; Apocalipsa 14:6, 7 şi Faptele Apostolilor 3:19, 20.
Fie ca aceste lecţii să ajute poporul nostru în pregătirea lor pentru venirea în curând a Domnului nostru Isus Hristos!
Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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Sabat, 1 octombrie 2011
Darul Sabatului Întâi
pentru a doua biserică
din Melbourne, Australia
Salutări creştine către toţi fraţii,
surorile şi elevii Şcolii de Sabat din
întreaga lume.
Având o populaţie de 3,8 milioane, Melbourne este al doilea oraş ca
mărime din Australia. Este situat în statul
Victoria, fiind adăpostit într-un mare golf
natural cunoscut ca Port Phillip, aflat pe ţărmul
de sud-est al acestei ţări mari. Melbourne este un oraş cu un amestec divers şi multicultural. Locuitorii săi provin din 233 de ţări, vorbesc peste
180 de limbi şi dialecte şi au peste 116 credinţe religioase.
Melbourne are o climă oceanică moderată şi este bine cunoscut pentru condiţiile meteo schimbătoare. Expresia „patru anotimpuri într-o zi”
face parte din cultura locului şi este remarcată de mulţi dintre vizitatorii
acestui oraş.
Mica noastră biserică din acest oraş mare a fost construită în anii 1970
şi a slujit comunitatea timp de aproape 40 de ani. Domnul ne-a binecuvântat şi numărul credincioşilor a crescut mult. Acum, clădirea bisericii a
devenit prea mică pentru a cuprinde numărul tot mai mare de închinători
care se adună aici în fiecare Sabat.
Un alt far este necesar în această parte a Australiei, aşa că s-a decis
organizarea unei a doua biserici în Melbourne, astfel încât prin aceasta să
se ajungă la o zonă mai întinsă din acest oraş în creştere. Dispunem de o
mulţime de meseriaşi, cum ar fi: tâmplari, zidari, instalatori, zugravi şi
electricieni care sunt gata şi nerăbdători să construiască o nouă biserică
pentru Domnul. La aceasta puteţi ajuta şi voi.
Dacă aţi locui aici în frumosul nostru oraş, aţi putea efectiv da o mână
de ajutor. Pentru că trăiţi însă în ţări îndepărtate, puteţi ajuta trimiţând
darul vostru din Sabatul Întâi pentru Melbourne, Australia; acesta ar fi
foarte apreciat. Cu darurile acestea generoase noi vom cumpăra cherestea şi cărămizi, ţevi şi vopsea, ciment şi mortar pentru a construi o casă
unde Domnul să poată locui şi noi să ne putem închina Lui.
Vă mulţumim pentru generozitatea voastră deosebită; Domnul vă va
binecuvânta cu siguranţă în mod îmbelşugat.
Fraţii şi surorile voastre din Melbourne
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Lecţia 1

Sabat, 1 octombrie 2011

„Iată Mielul lui Dumnezeu care îndepărtează păcatul lumii!” (Ioan
1:29, engl.).

„Mielul de jertfă Îl reprezintă pe ‘Mielul lui Dumnezeu’, în care se
află singura noastră speranţă de mântuire.” – Patriarhi şi profeţi, pag.

277, engl (cap. 24, Paştele).

Recomandare pentru studiu: Hristos Lumina lumii, pag. 136-143, engl.,
				
(cap. 14, „Noi am găsit pe Mesia”).

Duminică

25 septembrie

1. „IATĂ, ÎMPĂRATUL TĂU VINE”
a. Ce profetizase Zaharia despre Hristos cu cinci sute de ani înainte de naşterea Sa? Zaharia 9:9.
b. Descrieţi împlinirea acestei profeţii. Matei 21:1-11; Luca 19:37, 38.
„Abia se aşezase [Hristos] pe mânz că un strigăt puternic de triumf a
umplut văzduhul. Mulţimea Îl aclama ca Mesia, Regele lor. Isus a acceptat
acum omagiul pe care nu-l permisese niciodată până în acel moment, şi
ucenicii au perceput aceasta ca pe o dovadă că speranţele lor pline de bucurie urmau să se împlinească prin urcarea Sa pe tron.” - Hristos Lumina lumii,

pag. 570, engl., (cap. 63, „Împăratul tău vine”).

„În jurul Mântuitorului erau trofeele glorioase ale lucrărilor Sale pline
de iubire pentru omul păcătos…
Mulţi farisei erau martori la scenă şi, arzând de invidie şi răutate, încercau să îndrepte în altă direcţie simţămintele poporului… Ei au afirmat că
astfel de manifestări gălăgioase reprezentau o încălcare a legii şi nu ar fi fost
permise de autorităţi. Ei au fost însă aduşi la tăcere de răspunsul lui Isus: ‘Vă
spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga.’ (Luca 19:40). Acea scenă triumfală fusese rânduită chiar de Dumnezeu. Fusese prezisă de profet şi omul
era lipsit de puterea de a da deoparte scopul lui Dumnezeu. Dacă oamenii
nu ar fi dus la îndeplinire planul Său, El ar fi dat glas pietrelor neînsufleţite şi
ele L-ar fi salutat pe Fiul Său cu aclamaţii de laudă. În timp ce fariseii aduşi
la tăcere băteau în retragere, cuvintele lui Zaharia au fost preluate de sute de
voci: [Zaharia 9:9 citat].” – Idem., pag. 572-575., engl.
5
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Mielul lui Dumnezeu

Luni

26 septembrie

2. HRISTOS, ELIBERAToRUL promis
a. Ce fel de eliberare aşteptau evreii? Faptele Apostolilor 1:6 (ultima parte).
„Mulţimile erau convinse că ceasul eliberării lor sosise. În imaginaţie vedeau armatele romane izgonite din Ierusalim şi Israelul din nou o naţiune
independentă.” - Hristos Lumina lumii, pag. 570, engl., (cap. 63, Împăratul tău vine).
„Inimile lor nemulţumite se întrebau de ce Isus, care putea face atât de
multe lucrări minunate câte văzuseră el, nu putea da sănătate, putere şi bogăţii întregului Său popor; de ce nu-i putea elibera de asupritori şi nu-i putea
aduce la putere şi onoare?” – Idem., pag. 385, engl., (cap. 41, „Criza din Galilea”).
b. Venise Hristos să-l elibereze pe Israel din robia romană sau din
sclavia păcatului? Isaia 61:1; Ioan 8:32–36.
„Perioada slujirii personale a lui Hristos printre oameni a fost momentul celei mai intense activităţi din partea forţelor împărăţiei întunericului.
Timp de veacuri, Satan şi îngerii săi răi s-au străduit să controleze corpurile
şi sufletele oamenilor, să aducă asupra lor păcat şi suferinţă; apoi el L-a
făcut răspunzător de toată această suferinţă pe Dumnezeu. Isus prezenta
oamenilor caracterul lui Dumnezeu. El distrugea puterea Satanei şi-i elibera pe captivii acestuia.” – Idem., pag. 257, engl., (cap. 26, „La Capernaum”).
c. Vălul a fost îndepărtat de pe ochii noştri (2 Corinteni 3:16, 17)
atunci când am înţeles adevărul (Ioan 8:32), care ne îndeamnă să
căutăm eliberarea autentică. Ne eliberează Hristos de ascultarea
de lege sau de neascultare - care este păcat? Psalmii 40:7, 8; Romani 8:6–13.
„Vorbind despre lege, Isus a spus: ‘Am venit nu să stric, ci să împlinesc.’ (Matei 5:17). Aici El a folosit cuvântul ‘împlini’ cu acelaşi sens cu care
l-a folosit când i-a spus lui Ioan Botezătorul că scopul Său era ‘să împlinim
tot ce trebuie împlinit’ (Matei 3:15); adică, să împlinească pe deplin cerinţele legii, să dea un exemplu de conformare perfectă cu voia lui Dumnezeu.
Misiunea Sa era ‘să mărească legea şi să o facă onorabilă.’ (Isaia 42:21,
engl.). El urma să arate natura spirituală a legii, să prezinte principiile sale
vaste şi să clarifice îndatoririle ei veşnice.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor,

pag. 48, 49, engl., (cap. 3, „Natura spirituală a legii”).

d. Cum am putea rezuma adevărul în Hristos? Psalmii 119:142; Ioan
17:17.
6

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2011

Marţi

27 septembrie

3. DEZAMĂGIREA

„Curţile templului din Ierusalim, pline de forfota comerţului nesfânt,
reprezentau cât se poate de bine templul inimii, murdărit de prezenţa patimilor senzuale şi a gândurilor nesfinte. În curăţirea templului de cumpărătorii şi vânzătorii acestei lumi, Isus Îşi anunţa misiunea de a curăţa
inima de murdăria păcatului – de dorinţele pământeşti, de poftele egoiste,
de obiceiurile rele care strică sufletul.” - Hristos Lumina lumii, pag. 161, engl., (cap.

16, „În templul Său”).

b. Ce profeţie legată de mielul pascal au trecut cu vederea evreii?
Isaia 53:2-7.
„Evreii se familiarizaseră cu jertfele de sânge şi aproape pierduseră din
vedere faptul că păcatul era cel care făcea necesară această vărsare de sânge de animale. Ei nu-şi dădeau seama că acesta prefigura sângele Fiului cel
scump al lui Dumnezeu, care urma să fie vărsat pentru viaţa lumii; şi că, prin
aducerea de jertfe, oamenii trebuia să fie îndreptaţi spre un Răscumpărător
crucificat.” – Idem., pag. 589, 590, engl., (cap. 65, „Templul curăţit din nou”).
c. Întrucât evreii au înţeles greşit profeţia cu privire la eliberarea
promisă (Isaia 61:1), au putut discerne însemnătatea mielului
Pascal? Deoarece nu au putut înţelege că mielul Îl reprezenta pe
Hristos, ce au afirmat aceştia? Ioan 6:52.
„Iudeii erau pe cale să celebreze paştele la Ierusalim, în comemorarea
nopţii în care a fost eliberat Israel, când îngerul nimicitor a lovit casele egiptenilor. Dumnezeu dorea ca ei să vadă în mielul pascal pe Mielul lui Dumnezeu şi ca, prin simbol, să-L primească pe Cel care S-a dat pe Sine pentru viaţa lumii. Însă evreii ajunseseră să considere doar simbolul ca fiind
important în timp ce semnificaţia lui trecea neobservată. Ei nu deosebeau
trupul Domnului. Acelaşi adevăr, care a fost simbolizat în serviciul pascal,
se găsea în cuvintele spuse de Hristos. Cu toate acestea era încă neînţeles.”
– Idem., pag. 388, 389, engl., (cap. 41, „Criza din Galilea”).
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2011
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a. În loc de a-L vedea pe Hristos încoronat ca rege, ce a văzut poporul? Luca 19:45, 46. Ce a vrut Hristos să înveţe prin curăţirea templului? Maleahi 3:3.

Miercuri

28 septembrie

4. SPERANŢE ÎNŞELATE, CONFUZIE MENTALĂ
a. La ce s-a referit Hristos când a spus că noi avem viaţă veşnică prin
mâncând trupul Său şi bând sângele Său? Ioan 6:51.
„A mânca trupul şi a bea sângele lui Hristos înseamnă a-L primi ca
Mântuitor personal, crezând că El ne iartă păcatele şi că suntem desăvârşiţi
în El. Privind la dragostea Sa, stăruind asupra ei, bând din ea noi trebuie
să devenim părtaşi ai naturii Sale. Ceea ce este hrana pentru corp, trebuie
să fie Hristos pentru suflet. Hrana nu poate fi de nici un folos dacă nu o
consumăm, dacă nu devine parte a fiinţei noastre. La fel, Hristos nu are
nici o valoare pentru noi dacă nu-L cunoaştem ca Mântuitor personal. O
cunoaştere teoretică nu ne va face nici un bine. Trebuie să ne hrănim cu
El, să-L primim în inima noastră, aşa încât viaţa Sa să devină viaţa noastră.
Dragostea şi harul Său trebuie asimilate.” - Hristos Lumina lumii, pag. 389, engl.,

(cap. 41, „Criza din Galilea”).

b. În ce fel trebuie să evităm capcana celor care au fost jigniţi de
referirea făcută de Hristos la pâinea vieţii? Ioan 6:52-60.
„Ceea ce le era clar celor ce posedau credinţă adevărată, a devenit o
piatră de poticnire pentru acei cărora le lipsea discernământul spiritual.
[Mulţi dintre ucenicii lui Hristos] au fost jigniţi pentru că El le-a spus cuvinte pe care inima firească nu le putea înţelege şi primi şi ei au refuzat să
mai umble cu Isus.
Nu sunt între credincioşi unii care iubesc lumea şi ale căror afecţiuni
sunt atât de absorbite de rudele şi prietenii lor care nu ascultă de adevăr,
încât minţile lor sunt confuze şi, prin ispitele lui Satan, ei iau poziţie de
partea lui în loc de a lua poziţie de partea Domnului?... [Ioan 6:54, 55 citat].
Acestea au fost cuvintele care au provocat poticnirea unora dintre ucenici,
dar Isus a îndepărtat tot ce ar fi putut constitui o piatră de poticnire şi le-a
spus: ‘Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire? Dar dacă
aţi vedea pe Fiul omului suindu-Se unde era mai înainte? Duhul este acela
care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus
Eu sunt duh şi viaţă.’ (Ioan 6:61-63). Cuvântul lui Dumnezeu care rămâne
în inimă va însufleţi facultăţile spirituale.” – The Youth’s Instructor, 10 ianuarie

1895.

c. În timp ce Hristos stătea în faţa scaunului de judecată al lui Pilat, ce strigăt s-a auzit din mulţime? Matei 27:22-25.
8
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Joi

29 septembrie

„[Hristos], Mielul fără pată al lui Dumnezeu, era gata să Se ofere pe
Sine ca jertfă pentru păcat, pentru a pune astfel capăt unui sistem de simboluri şi ceremonii care timp de patru mii de ani indicaseră spre moartea
Sa. Pe când mânca paştele cu ucenicii Săi, El a instituit în locul său serviciul
care urma să fie un memorial a marii Sale jertfe…
Paştele a fost instituit ca o comemorare a eliberării lui Israel un memorial din robia egipteană... Rânduiala Cinei Domnului a fost dată pentru a
comemora marea eliberare săvârşită ca rezultat al morţii lui Hristos.” - Hris-

tos Lumina lumii, pag. 652, 653, engl., (cap. 72, „În amintirea Mea”).

b. Ce uşă s-a deschis pentru lume prin jertfa Mielului lui Dumnezeu pe crucea de la Calvar? Romani 11:11, 15; 2 Timotei 1:9, 10;
1 Petru 1:18–20.
„Umilindu-Se să ia asupra Sa natura umană, Hristos a dat pe faţă un
caracter opus celui al lui Satan. El însă a păşit şi mai jos pe calea umilinţei.
‘La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la
moarte şi încă moarte de cruce.’ (Filipeni 2:8). După cum marele preot îşi
scotea minunata îmbrăcăminte de gală şi oficia în haina de in alb a preotului de rând, la fel Hristos a luat chipul unui rob şi a adus jertfa, El preotul,
El jertfa.” – Idem., pag. 25, engl., (cap. 1, „Dumnezeu cu noi”).

Vineri

30 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. În ce fel s-a împlinit profeţia din Zaharia 9:9?
2. Descrieţi idea greşită pe care o aveau evreii cu privire la Mesia cel
aşteptat.
3. Explicaţi ce i-a făcut să strige: „Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!”
4. Care este însemnătatea simbolică a corpului şi sângelui lui Hristos?
5. Ce rânduială comemora eliberarea lui Israel din sclavia egipteană
şi ce eliberare comemorează Cina Domnului?
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2011
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5. SPERANŢĂ PENTRU LUME
a. Chiar înainte ca Hristos să moară pentru păcatele lumii, ce ritual
a instituit El şi ce urma acesta să comemoreze? 1 Corinteni 11:23–
26; 1 Petru 3:18.

Lecţia 2

Sabat, 8 octombrie 2011

Marele nostru Preot
„Aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii
noastre, adică Isus.” (Evrei 3:1).
„După înălţarea Sa, Mântuitorul nostru Şi-a început lucrarea ca
Marele nostru Preot.” - Maranata, pag. 248, engl.
Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 430-432, engl., (cap. 24, „În Sfânta

				

Duminică

Sfintelor”).

2 octombrie

1. BIRUINŢĂ!
a. Când Hristos Şi-a încheiat lucrarea Sa pe pământ, ce a exclamat
El de pe cruce? Ioan 19:30. Ce semnificaţie aveau acele cuvinte?
Efeseni 2:16-18; Apocalipsa 12:10.
„Tot cerul a triumfat prin biruinţa Mântuitorului. Satan era învins şi
ştia că împărăţia lui era pierdută.
Pentru îngerii şi lumile necăzute strigătul: ‘S-a sfârşit!’ avea o semnificaţie profundă. Şi pentru ei, nu doar pentru noi, fusese realizată marea
lucrare de răscumpărare. Ei împart cu noi roadele biruinţei lui Hristos.
Doar la moartea lui Hristos a fost descoperit îngerilor şi lumilor necăzute caracterul lui Satan în mod clar. Arhiamăgitorul se deghizase atât de
bine încât nici fiinţele divine nu i-au înţeles principiile. Ele nu au văzut în
mod clar natura răscoalei sale…
Scopul lui Dumnezeu a fost acela de a aşeza lucrurile pe o temelie veşnică a siguranţei şi, în sfatul cerului, s-a decis că trebuia să i se acorde timp
Satanei pentru a-şi dezvolta principiile aflate la temelia sistemului său de
guvernare. El afirmase că acestea erau superioare principiilor lui Dumnezeu. S-a acordat timp pentru dezvoltarea principiilor lui Satan, ca acestea
să fie văzute de universul ceresc.
Satan i-a făcut pe oameni să păcătuiască şi planul de mântuire a fost
activat. Timp de patru mii de ani, Hristos a lucrat pentru ridicarea omului,
iar Satan, pentru degradarea şi ruinarea lui. Întregul univers a privit acesta.” - Hristos Lumina lumii, pag. 758, 759, engl., (cap. 79, „S-a sfârşit”).
10
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3 octombrie

2. ÎMPĂCARE ÎN CER ŞI PE PĂMÂNT
a. Ce a avut loc în ceruri prin moartea lui Hristos pe cruce? Coloseni 1:20. Ce măsuri s-au luat pentru împăcarea pe pământ? 2
Corinteni 5:18-21.
„Satan a văzut că deghizarea sa a fost descoperită. Guvernarea sa se revela înaintea îngerilor necăzuţi şi înaintea universului ceresc. Se dăduse pe
faţă ca ucigaş. Vărsând sângele Fiului lui Dumnezeu, el se desrădăcinase
de simpatia fiinţelor cereşti. De aici înainte, lucrarea sa urma să fie restrânsă. Indiferent ce comportament ar fi adoptat, el nu-i mai putea aştepta pe
îngerii ce veneau din curţile cereşti pentru a-i acuza înaintea lor pe fraţii lui
Hristos că sunt îmbrăcaţi cu hainele întunecate şi murdare ale păcatului.
Ultima legătură de simpatie dintre Satan şi lumea cerească a fost tăiată.” -

Hristos Lumina lumii, pag. 761, engl., (cap. 79, „S-a sfârşit”).

b. Ce decizie a fost confirmată atunci cu privire la Satan? Evrei 2:14.
De ce nu a fost el distrus în acel moment?
„Satan nu a fost distrus atunci, [la moartea lui Hristos pe cruce]. Îngerii
nu au înţeles nici măcar atunci tot ce era implicat în Marea luptă. Principiile
implicate urmau să fie mai pe deplin revelate. Şi, din consideraţie pentru
om, existenţa Satanei trebuia să continue. Omul, la fel ca îngerii, trebuia să
vadă contrastul dintre Prinţul luminii şi prinţul întunericului. El trebuia să
aleagă cui doreşte să-i servească.” – Idem.
c. De ce poate Regele Universului cel drept şi plin de milă să ne mai
ofere speranţă nouă, dar nu şi Satanei? Apocalipsa 12:9; 20:10.
„Lucifer în ceruri păcătuise în lumina slavei lui Dumnezeu. Lui ca nici
unei alte fiinţe create i-a fost dată o descoperire a dragostei lui Dumnezeu.
Înţelegând caracterul lui Dumnezeu, cunoscând bunătatea Sa, Satan a ales
să-şi urmeze voinţa egoistă şi independentă. Alegerea aceasta a fost definitivă. Nu mai este nimic ce ar fi putut face Dumnezeu ca să-l salveze. Omul
însă a fost înşelat; mintea sa a fost întunecată de sofismele Satanei. El nu
cunoştea înălţimea şi adâncimea dragostei lui Dumnezeu. Pentru el exista
speranţă prin cunoaşterea dragostei lui Dumnezeu. Privind la caracterul
Său, el putea fi atras înapoi la Dumnezeu.” – Idem., pag. 761, 762, engl., (cap.
79, „S-a sfârşit”).
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Marţi

4 octombrie

3. HRISTOS ŞI GUVERNAREA LUI DUMNEZEU
a. Care două principii acţionează activ împreună în planul de răscumpărare? Psalmii 85:10.
„Dragostea lui Dumnezeu s-a exprimat prin dreptatea Sa în aceeaşi
măsură ca şi prin mila Sa. Dreptatea este temelia tronului Său şi roada
dragostei Sale. Scopul Satanei fusese acela de a despărţi mila de adevăr
şi dreptate. El s-a străduit să dovedească faptul că neprihănirea legii lui
Dumnezeu este vrăjmaşă cu pacea. Hristos însă demonstrează că în planul
lui Dumnezeu acestea sunt indisolubil legate laolaltă; una nu poate exista
fără cealaltă…
Satan a declarat că mila distruge dreptatea, că moartea lui Hristos a
abrogat legea Tatălui. Dacă ar fi fost posibil ca această lege să fie schimbată
sau abrogată, n-ar fi fost necesar ca Hristos să moară. Dar a abroga legea ar
însemna a perpetua păcatul şi a aşeza lumea sub controlul Satanei. Tocmai
pentru că legea era de neschimbat, pentru că omul putea fi salvat doar prin
ascultarea de preceptele ei, Isus a fost înălţat pe cruce.” - Hristos Lumina lumii,
pag. 762, 763, engl., (cap. 79, „S-a sfârşit”).

b. Explicaţi poziţia deţinută de Hristos în ceruri. Evrei 3:1.
„Sistemul de jertfe care indicaseră la Hristos, a încetat; însă ochii oamenilor au fost întorşi spre adevărata jertfă pentru păcatele lumii. Preoţia pământească a încetat; însă noi privim la Isus, slujitorul noului legământ…
Deşi lucrarea de slujire preoţească urma să fie mutată din templul pământesc în cel ceresc; deşi sanctuarul şi Marele nostru Preot urmau să fie
nevăzuţi ochiului omenesc, cu toate acestea, prin aceasta, ucenicii nu aveau
să piardă nimic. Ei nu aveau să sufere nici o întrerupere în legătura lor şi
nici o scădere a puterii din cauza absenţei Mântuitorului. În timp ce Isus
slujeşte în sanctuarul de sus, El este prin Spiritul Său slujitor al bisericii de
pe pământ.” – Idem., pag. 166, engl., (cap. 16, „În templul Său”).
c. Cum a devenit Hristos Marele nostru Preot după rânduiala lui
Melhisedec – prin lege sau prin jurământ? Evrei 7:12-21, 28.

d. Când şi cum a plătit Avraam şi chiar seminţia lui Levi zecime lui
Melhisedec? Evrei 7:1, 2, 9, 10. Cum şi prin cine primeşte Marele
nostru Preot zecimea noastră? Evrei 7:8.
12
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Miercuri

5 octombrie

4. BINECUVÂNTAŢI DE MARELE NOSTRU PREOT
a. Sub vechiul legământ, ce compasiune se aştepta să aibă marele
preot pentru popor? De ce? Evrei 5:1, 2.
b. Sub noul legământ, ce fel de atenţie, ajutor şi dragoste primim
de la Marele nostru Preot? Evrei 2:14-18; Matei 28:20.
„Deşi greutăţi aparent imposibil de depăşit blochează calea lor, prin
harul Său [urmaşii lui Hristos] trebuie să meargă înainte. În loc să se plângă de greutăţi, lor li se cere să le depăşească. Nimic nu trebuie să-i facă să
dispere, ci să nădăjduiască totul. Hristos i-a legat de tronul lui Dumnezeu
cu lanţul de aur al dragostei Sale neîntrecute. Este scopul Său acela ca forţa
cea mai mare din univers, emanând de la sursa a toată puterea, să fie a lor.
Ei urmează să aibă puterea de a se împotrivi răului, putere pe care nici pământul, nici moartea, nici iadul nu o pot înfrânge, putere care îi va face în
stare să biruiască aşa cum a biruit Hristos...
Folosind limbajul unuia care are autoritate divină, Hristos a predat biserica Sa aleasă în braţele Tatălui. Ca un mare preot consacrat, El mijloceşte pentru
poporul Său. Ca un păstor credincios, El Îşi adună turma sub umbra Celui
Atotputernic, în refugiul tare şi sigur…” - Hristos Lumina lumii, pag. 679, 680, engl.,
(cap. 73, „Să nu vi se tulbure inima”).

c. Ce asigurare ne oferă mângâiere şi stabilitate în viaţa noastră
zilnică? Evrei 13:6, 8.
„Isus este întotdeauna acelaşi în ceea ce priveşte gingăşia Sa umană unită
cu divinitatea Sa; întotdeauna mişcat de slăbiciunile noastre, folosindu-Şi calităţile Sale de slujire divină pentru a ne face bine; întotdeauna încurajându-ne,
călăuzindu-ne şi conducându-ne pas cu pas. El este de neschimbat. Ceea ce
este El astăzi pentru noi, un Marte Preot credincios mişcat de slăbiciunile noastre, aceasta va fi şi mâine şi în veşnicie. El este Călăuza care îndrumă, Dascălul
care educă, Prietenul care sfătuieşte, Marele Dăruitor care revarsă binecuvântările Sale asupra bisericii Sale ca răspuns la credinţa membrilor ei.
Isus le-a spus ucenicilor Săi credincioşi: ‘Rămâneţi în Mine’. Aceasta
înseamnă credinţă continuă din partea credinciosului. ‘Rămâneţi în Mine.’
Aceasta înseamnă: ascultaţi de îndrumarea lui Hristos. Noi trebuie să facem voia Sa. Hristos ne face să ne simţim ca acasă cu El şi noi ne bucurăm
de favorurile căminului Său, ne bucurăm de pacea Sa. Toate divergenţele
omeneşti, orice mânie, orice iritare încetează în căminul Său.” - Manuscript

Releases, vol. 21, pag. 422, 423.
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Joi

6 octombrie

5. CÂT UŞA HARULUI MAI ESTE DESCHISĂ…
a. Care a fost lucrarea principală a Marelui nostru Preot în sanctuarul ceresc începută chiar de la înălţarea Sa? Evrei 7:24–26; 9:12.
„Hristos Isus este înfăţişat ca stând continuu la altar, prezentând clipă
de clipă jertfa pentru păcatele lumii. El este un slujitor al adevăratului templu ridicat de Domnul şi nu de om... Isus slujeşte în prezenţa lui Dumnezeu, oferindu-Şi sângele vărsat, ca şi când ar fi un miel înjunghiat.” – Selected

Messages, vol. 1, pag. 343, 344.

b. Descrieţi cât de eficiente sunt meritele sângelui lui Hristos atât
timp cât uşa harului este încă deschisă. Apocalipsa 1:5; Evrei
9:14; 1 Ioan 1:9.
„Isus prezintă jertfa oferită pentru fiecare călcare a legii şi pentru orice
deficienţă a păcătosului.” – Idem., pag. 344.
„Legăturile dintre Dumnezeu şi fiecare suflet sunt tot atât de clare şi
depline ca şi când nu ar mai exista niciun alt suflet pe pământ care să solicite grija Sa, nici un alt suflet pentru care El să-L fi dat pe Fiul Său.” – Calea

către Hristos, pag. 100, engl., (cap. 11, „Înaltul privilegiu al rugăciunii”).

Vineri

7 octombrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. În ce fel a fost interpretată de către oastea îngerească exclamaţia lui
Hristos: „S-a sfârşit”?
2. De ce era necesară reconcilierea în cer şi când a avut aceasta loc?
3. Explicaţi cum mila şi dreptatea merg împreună în planul lui Dumnezeu. Daţi exemple.
4. În timp ce Hristos slujeşte ca Marele nostru Preot în sanctuarul ceresc, cum este El în acelaşi timp prezent cu biserica Sa de pe pământ?
5. Explicaţi modul în care Hristos, în timp ce slujeşte pentru noi în
prezenţa Tatălui, Îşi oferă sângele (Evrei 9:14; 1 Ioan 1:7) vărsat
acum 2000 de ani.

14
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Lecţia 3

Sabat, 15 octombrie 2011

„Să Te cunoască pe Tine”
„Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul
Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan
17:3).
„Cunoaşterea prin experienţă a lui Dumnezeu şi a lui Isus Hristos
pe care El L-a trimis îl transformă pe om după chipul şi asemănarea lui
Dumnezeu.” - Reflecting Christ, pag. 117.
Recomandare pentru studiu: Parabolele Domnului Hristos, pag. 103-114, engl.,
				
(cap. 8, „Comoara ascunsă”).

Duminică

9 octombrie

1. ACEASTA ESTE VIAŢA VEŞNICĂ
a. Care este tema centrală a planului de mântuire? Ioan 17:3; 1 Ioan 5:20.
„În rugăciunea Sa către Tatăl, Hristos a dat lumii o lecţie care ar trebui săpată în minte şi suflet. [Ioan 17:3 citat]. Aceasta este adevărata educaţie. Ea dă
putere.” - Parabolele Domnului Hristos, pag. 114, engl., (cap. 8, „Comoara ascunsă”).
b. Prin cine Îl cunoaştem pe Dumnezeu Tatăl? Ioan 14:8-10; 10:30.

c. Prin cine ne învaţă Hristos? Ioan 14:26; 16:13; 1 Corinteni 2: 12, 13.
d. Unde Se descoperă Tatăl şi Fiul? Luca 11:28; Ioan 5:39. Unde altundeva Îşi descoperă Dumnezeu căile Sale? Psalmii 77:13.
„Dumnezeu a desemnat Biblia pentru a fi manualul întregii omeniri,
în copilărie, tinereţe şi maturitate şi pentru a fi studiată tot timpul. El le-a
dat oamenilor cuvântul Său ca o descoperire a Lui Însuşi. Fiecare adevăr
nou înţeles reprezintă o nouă descoperire a caracterului Autorului său.
Studiul Scripturilor este mijlocul desemnat în mod divin pentru a-i aduce
pe oameni într-o legătură mai strânsă cu Creatorul lor şi a le da o mai clară
cunoaştere a voinţei Sale. Este mijlocul de comunicare dintre Dumnezeu şi
om.” – Marea luptă, pag. 69, engl., (cap. 4, „Valdenzii”).
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Luni

10 octombrie

2. O POZIŢIE DIstincTĂ
a. Ce poziţie ocupă Hristos în legătura Sa cu Tatăl? Psalmii 110:1;
Evrei 1:3; 10:12.
b. Se înţelege de la sine că, în limbaj biblic, „mâna dreaptă” nu se
referă la un punct geografic, ci la o poziţie de autoritate (Exodul
15:6). Cu ce putere a fost învestit Hristos? 1 Petru 3:22.
c. În ce fel Îşi extinde Hristos puterea Sa şi la cel credincios, acordându-i ajutor în viaţa de zi cu zi? Efeseni 1:17-22.
„Hristos a pus deoparte haina Sa regală, coroana Sa regească şi autoritatea Sa superioară şi a coborât mult şi tot mai mult, în adâncul cel mai
profund al umilinţei. Purtând natura umană, El a înfruntat toate ispitele
omeneşti şi l-a învins pe duşman în locul nostru în fiecare punct.
El a făcut toate acestea pentru ca să le poată acorda oamenilor puterea prin
care ei să fie biruitori. ‘Toată puterea,’ spune El, ‘Îmi este dată.’ (Matei 28:18,
engl.). Şi El dă aceasta tuturor celor care sunt dispuşi să-L urmeze. Ei pot arăta
lumii puterea care există în religia lui Hristos pentru biruirea eului.” – Testimo-

nies, vol. 9, pag.190, engl., (cap. „Lucrarea de publicaţii de la College View”).

„Dacă n-ar exista puterea primită prin Hristos, noi n-am avea tărie. Dar
Hristos are toată puterea. [Matei 28:18-20 citat].
Aici este puterea noastră, mângâierea noastră. Noi înşine nu avem nici
o tărie. Dar El spune: ‘Eu sunt cu voi întotdeauna,’ vă ajut să vă faceţi datoria, vă îndrum, vă mângâi, vă sfinţesc şi vă sprijinesc dându-vă succes în a
spune cuvinte care să atragă atenţia altora la Hristos pentru a trezi în minţile lor dorinţa de a înţelege speranţa şi înţelesul adevărului, întorcându-i
de la întuneric la lumină şi de la puterea păcatului la Dumnezeu.” – Astăzi

cu Dumnezeu, pag. 329, engl.

d. Ce autoritate se află în spatele legii celor zece porunci scrise pe
două table de piatră? Exodul 34:1; Deuteronomul 10:4; 33:2.
„Legea lui Dumnezeu din sanctuarul din cer este marele original. Preceptele înscrise pe tablele de piatră şi consemnate în Pentateuhul lui Moise
erau o transcriere fără greşeală a acesteia.” – Marea luptă, pag. 434, engl., (cap. 25,

„Legea lui Dumnezeu de neschimbat”).
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11 octombrie

3. ÎN SANCTUARUL CERESC
a. Unde oficiază Hristos în cer ca Mare Preot? Evrei 8:1, 2; 9:11, 24.
„Când Isus, la înălţarea Sa, a intrat prin propriul Său sânge în sanctuarul ceresc pentru a revărsa asupra ucenicilor Săi binecuvântările mijlocirii
Sale, evreii au rămas în întuneric total pentru a-şi continua jertfele şi darurile lor inutile. Slujirea simbolurilor şi umbrelor încetase.” - Marea luptă, pag.

430, engl., (cap. 24, „În Sfânta Sfintelor”).

b. Ce face Hristos în favoarea nostră în prezenţa Tatălui? 1 Ioan 2:1,
2; Matei 10:32, 33. De ce ar trebui ca aceasta să ne dea curaj?
„Mijlocitorul divin prezintă rugămintea ca toţi cei care biruiesc prin
credinţa în sângele Său să fie iertaţi de păcatele lor, ca ei să fie repuşi în
drepturi în căminul lor din Eden... El cere pentru poporul Său nu doar iertare şi îndreptăţire totală şi deplină, ci şi împărtăşirea din slava Sa şi un loc
pe tronul Său.” – Idem., pag. 484, engl., (cap. 28, „Faţă în faţă cu raportul vieţii”).
„Isus cunoaşte situaţia în care se găseşte fiecare suflet. Poate spui: eu
sunt păcătos, foarte păcătos. S-ar putea să fii; dar cu cât eşti mai rău, cu atât
ai mai mare nevoie de Isus. Pe nici un om care plânge, chinuit de remuşcări,
El nu-l dă afară. El nu spune nimănui toate lucrurile pe care El le-ar putea
da pe faţă, ci îndeamnă orice suflet tremurând să capete curaj. El îi va ierta
cu generozitate pe toţi cei care vor veni la El pentru iertare şi restaurare...
El stă astăzi la altarul tămâierii, aducând înaintea lui Dumnezeu rugăciunile celor care doresc ajutorul Său.” – Hristos Lumina lumii, pag. 568, engl.,

(cap. 57, „Un lucru îţi lipseşte”).

„Hristos Se interpune între omul căzut şi Dumnezeu şi îi spune omului: ‘Poţi veni la Tatăl; există un plan conceput prin care Dumnezeu poate
fi împăcat cu omul şi omul cu Dumnezeu; prin mijlocitor te poţi apropia
de Dumnezeu.’ Acum El stă ca mijlocitor pentru tine. El este Marele Preot
care mijloceşte în favoarea ta; iar tu trebuie să vii şi să prezinţi cazul tău
Tatălui prin Isus Hristos. Astfel poţi găsi intrare la Dumnezeu; şi în ciuda
păcatului tău, cazul tău nu mai este lipsit de speranţă...
Nu fiţi descurajaţi, nici slabi cu inima. Deşi puteţi fi ispitiţi, deşi puteţi
fi hărţuiţi de către inamicul cel şiret, totuşi, dacă păstraţi înaintea voastră
teama de Dumnezeu, îngeri care excelează în putere vor fi trimişi în ajutorul vostru, iar voi puteţi fi superiori puterilor întunericului. Isus trăieşte. El
a murit pentru a găsi o cale de scăpare pentru omenirea căzută şi trăieşte
astăzi pentru a face mijlocire pentru noi, aşa încât noi să putem fi înălţaţi la
dreapta Sa.” - Testimonies, vol. 2, pag. 591, 592, engl., (cap. „Recreare creştină”).
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Miercuri

12 octombrie

4. ŞAPTE BISERICI, ŞAPTE SFEŞNICE, ŞAPTE STELE
a. În ce fel descrie apostolul Ioan viziunea în care L-a văzut pe
Hristos în sanctuarul ceresc? Apocalipsa 1:12-16, 20.
„Numele celor şapte biserici sunt simbolice pentru biserică în diferite
perioade ale erei creştine. Numărul 7 indică desăvârşirea, este un simbol al
faptului că solia va merge până la sfârşitul timpului, în timp ce simbolurile
folosite exprimă starea bisericii în diferite perioade ale istoriei lumii.” – Isto-

ria faptelor apostolilor, pag. 585, engl., (cap. 57, „Apocalipsa”).

b. Care este însemnătatea simbolică a celor şapte sfeşnice? Apocalipsa 1:20.
„Hristos este văzut umblând în mijlocul sfeşnicelor de aur. În acest fel,
este simbolizată legătura Sa cu bisericile. El Se află în permanentă comuniune cu poporul Său. El cunoaşte starea lor adevărată. El remarcă hotărârea,
evlavia şi devotamentul lor. Deşi El este Mare Preot şi Mijlocitor în sanctuarul de sus, El este înfăţişat ca umblând în mijlocul bisericilor Sale de pe
pământ. Veghind neîntrerupt şi cu o vigilenţă neobosită, El urmăreşte să
vadă dacă lumina vreunuia din străjerii Săi s-a diminuat sau s-a stins. Dacă
sfeşnicele ar fi lăsate doar în grija oamenilor, flacăra pâlpâitoare ar scădea
şi s-ar stinge; dar El este adevăratul străjer din casa Domnului, adevăratul
păzitor al curţilor templului. Grija Sa continuă şi harul Său întăritor sunt
sursa de viaţă şi lumină.” – Idem., pag. 586, engl.
c. Ce simbolizează cele şapte stele? Apocalipsa 1:16 (prima parte), 20.
„Hristos este înfăţişat ca ţinând în mâna dreaptă cele şapte stele. Aceasta ne asigură că nici o biserică credincioasă lucrului încredinţat nu trebuie
să se teamă de eşec, pentru că nici o stea care are ocrotirea Celui Atotputernic nu poate fi smulsă din mâna lui Hristos.
[Apocalipsa 2:1 citat]. Aceste cuvinte sunt adresate învăţătorilor din
biserică – celor cărora Dumnezeu le-a încredinţat răspunderi importante...
El îi umple cu lumină. El le îndrumă şi le conduce mişcările. Dacă El nu ar
face aceasta, ele ar deveni stele căzătoare. La fel se întâmplă şi cu predicatorii Săi. Ei sunt doar instrumente în mâinile Sale şi tot binele pe care ei îl
realizează se face prin puterea Sa. Prin ei, lumina Sa trebuie să strălucească
mai departe.” – Idem., pag.586, 587, engl.
18
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13 octombrie

5. „O CALE NOUĂ ŞI vie” DESCHISĂ ÎNAINTEA
NOASTRĂ
a. Ce reprezintă sabia simbolică (Apocalipsa 1:16, ultima parte;
19:15, 21)? Efeseni 6:17; Evrei 4:12. Cum ne poate ajuta acesta să
umblăm pe calea evlaviei?
„Dumnezeu nu este indifirent faţă de străduinţele tale, de luptele tale
de a păstra adevărul şi de a obţine o experienţă personală zilnică în umblarea pe căile adevărului. Când vei aprecia fiecare cuvânt care iese din gura
lui Dumnezeu, aşa cum este el descoperit în Cuvântul Său, mai presus de
politica lumească, vei fi îndrumat în orice cale bună şi sfântă.” - Loma Linda
Messages, pag. 248, engl.

b. Ce cale ni s-a deschis prin moartea lui Hristos pe cruce? Evrei
9:8; 10:19, 20.
„Simbolul s-a întâlnit cu realitatea în moartea Fiului lui Dumnezeu. Marele sacrificiu s-a realizat. Calea spre sfânta sfintelor este deschisă. O cale nouă
şi vie este pregătită pentru toţi. Nu mai este nevoie ca omenirea păcătoasă şi
suferindă să aştepte venirea marelui preot. De aici înainte, Mântuitorul urma
să oficieze ca preot şi apărător în cerurile cerurilor. Era ca şi cum o voce puternică le-a vorbit închinătorilor: acum s-a pus capăt tuturor jertfelor şi darurilor
pentru păcat.” – Hristos Lumina lumii, pag. 757, engl., (cap. 78, „Calvarul”).
c. Deoarece calea a fost deschisă pentru noi, ce suntem sfătuiţi să
facem? Evrei 4:14-16.

Vineri

14 octombrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Ce este adevărata educaţie? Cum este obţinută? Ce rezultat aduce?
2. Cum ar trebui să înţelegem poziţia lui Hristos la dreapta lui Dumnezeu?
3. Unde este Hristos acum şi ce lucrare face?
4. Care este însemnătatea simbolică a celor şapte sfeşnice, a celor şapte stele şi a sabiei cu două tăişuri?
5. Ce este „calea cea nouă şi vie” deschisă de către moartea lui Hristos?
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2011
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Lecţia 4

Sabat, 22 octombrie 2011

Având încredere de a intra în sanctuar
„Astfel, dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt, pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a
deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, şi, fiindcă
avem un Mare Preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem
cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţate
de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată.”(Evrei 10:19-22).
„[Credinţa poporului lui Dumnezeu] va intra cu [Hristos] în sanctuar şi închinătorii de pe pământ îşi vor revizui cu atenţie în revistă vieţile
şi îşi vor compara caracterele cu marele standard al neprihănirii.” – Testimonies, vol. 5, pag. 575, engl., (cap. „Necesitatea studierii zilnice a Bibliei”).

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 409-413, 428, 429, engl., (cap. 23,

				

.

Duminică

„Ce este Sanctuarul?”; cap. 24, „În Sfânta Sfintelor”).

16 octombrie

1. MUNTELE SION
a. Ce desemna Muntele Sionului în vremea profetului Isaia? Isaia
8:18; 18:7; 24:23.
b. Care este numele pentru locul tronului lui Dumnezeu din ceruri? Ioel 3:17; Mica 4:7; Apocalipsa 14:1–3.
c. Pe când regele David îşi înălţa privirea spre sanctuarul lui Dumnezeu, care era marea sa preocupare? Psalmii 14:7; 15:1. Care ar
trebui să fie preocuparea noastră?
„Trebuie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, să medităm şi să ne rugăm. Atunci vom avea discernământ spiritual pentru a distinge curţile interioare ale templului ceresc. Vom prinde notele imnurilor de recunoştinţă
cântate de corul ceresc din jurul tronului. Când Sionul se va scula şi va
lumina, lumina sa va fi foarte pătrunzătoare şi cântecele de laudă şi mulţumire se vor auzi în adunarea sfinţilor. Micile dezamăgiri şi greutăţi vor fi
pierdute din vedere. - Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, pag. 198, engl.
20
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Luni

17 octombrie

2. CORTUL MĂRTURIEI
a. Ce nume i-a fost dat cortului pământesc? Numeri 1:50, 53; 9:15;
10:11. De ce? Care a fost cel mai important obiect din el? Exodul
31:18; 32:15; 40:20.
„Chivotul era doar un obiect destinat depozitării tablelor legii, iar prezenţa acestor precepte divine îi conferea valoarea şi caracterul sfânt.” – Ma-

rea luptă, pag. 433, engl., (cap. 25, „Legea lui Dumnezeu de neschimbat”).

b. De ce se mai numeşte sanctuarul ceresc şi cortul mărturiei? Apocalipsa 15:5. Care este cel mai important obiect din chivot? Apocalipsa 11:19.
„Când templul lui Dumnezeu a fost deschis în ceruri, s-a văzut chivotul mărturiei Sale. În Sfânta Sfintelor, în sanctuarul din ceruri, legea divină este păstrată cu sfinţenie – legea proclamată de Însuşi Dumnezeu în
mijlocul tunetelor de pe Sinai şi scrisă cu propriul Său deget pe tablele de
piatră.” – Idem., pag. 433, 434, engl.
c. Ţinând cont de lupta care se dă pentru sufletele noastre şi de
lucrarea actuală a Mântuitorului în Sfânta Sfintelor în favoarea
noastră, ce angajamente trebuie să ne luăm? Evrei 10:23; Psalmii
119:109, 113.
„Satan foloseşte acum, în acest timp de sigilare, orice mijloc pentru a îndepărta minţile poporului lui Dumnezeu de la adevărul prezent, care sigilează
şi pentru a-i face să se clatine. Am văzut un acoperământ de protecţie pe care
Dumnezeu îl întindea asupra poporului Său, pentru a-i proteja în timpul de
strâmtorare; fiecare suflet care era hotărât de partea adevărului şi era curat cu
inima urma să fie protejat de acoperământul Dumnezeului Atotputernic.
Satan cunoştea aceasta şi se afla la lucru cu putere mare pentru a face
ca mintea cât mai multora posibil să rămână neîntemeiate şi şovăitoare cu
privire la adevăr.”- The Review and Herald, 1 august 1849.
„În fiecare suflet se luptă stăruitor pentru victorie două puteri. Necredinţa îşi conduce forţele, conduse de Satan, pentru a ne izola de Sursa
puterii noastre. Credinţa îşi dispune forţele, conduse de Hristos, autorul
şi desăvârşitorul credinţei noastre. Ceas de ceas, sub privirea întregului
univers, lupta merge mai departe.” - Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, pag. 328, engl.
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Marţi

18 octombrie

3. MĂSURAREA STATURII CREŞTINE
a. Ce este prăjina de măsurat cu care sunt măsurate cei care I se închină
lui Dumnezeu în sanctuarul Său prin credinţă? Apocalipsa 11:1, 19.
„Fiecare caz este adus înaintea lui Dumnezeu; El măsoară templul şi pe
închinătorii din el.” – Testimonies, vol. 7, pag. 219, engl., (cap. „Jertfirea de sine”).
„Marea judecată are loc şi este în desfăşurare de ceva timp. Acum Domnul spune: ‘Măsoară templul şi pe cei ce se închină în el.’ Aminteşte-ţi atunci
când mergi pe stradă la treburile tale că Dumnezeu te măsoară; atunci când
îţi vezi de treburile casei, în discuţiile tale, Dumnezeu te măsoară. Aminteşteţi că faptele şi cuvintele tale sunt imortalizate [fotografiate] în cărţile cerului,
aşa cum artistul reproduce faţa omului pe placa fotografică…
Iată lucrarea care se desfăşoară: măsurarea templului şi a închinătorilor săi pentru a vedea cine va rămâne în picioare în ziua de pe urmă. Acei
care se ţin cu tărie vor fi bine primiţi în regatul Domnului şi Mântuitorului
nostru Isus Hristos.” – Comentariile Biblice AZŞ [Comentariile E.G.White], vol. 7,
pag. 972, engl.

b. De ce trebuie măsurat şi altarul de tămâiere? Nu se face aceasta
pentru a verifica rugăciunile noastre care sunt simbolizate prin
tămâia care este oferită pe altar? Apocalipsa 5:8; 8:3 (compară cu
Isaia 1:13, 15; Proverbele 28:9).
„Serviciile religioase, rugăciunile, laudele, mărturisirea plină de pocăinţă a păcatelor se ridică de la adevăraţii credincioşi asemenea tămâiei
spre sanctuarul ceresc, dar, trecând prin canalele pervertite ale umanităţii,
ele sunt atât de murdărite încât, dacă nu sunt curăţite prin sânge, nu pot
avea niciodată valoare în faţa lui Dumnezeu. Ele nu se înalţă în curăţie
imaculată, şi, dacă Mijlocitorul, care Se află la dreapta lui Dumnezeu, nu le
prezintă şi nu le curăţă pe toate prin neprihănirea Lui, ele nu sunt primite
de Dumnezeu. Toată tămâia din corturile pământeşti trebuie să fie umezită
cu picăturile curăţitoare ale sângelui lui Hristos. El ridică înaintea Tatălui
cădelniţa meritelor Sale proprii, în care nu se află nici cea mai mică urmă
de stricăciune pământească. El adună în cădelniţa Sa rugăciunile, lauda şi
mărturisirile poporului Său şi împreună cu acestea El adaugă neprihănirea
Sa imaculată. Apoi, înmiresmată de meritele jertfei lui Hristos, tămâia se
ridică la Dumnezeu, perfectă şi vrednică de primit. Atunci sunt primite
răspunsuri pline de har.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 344, engl.
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Miercuri

19 octombrie

4. IsRAELIŢI DIN PUNCT DE VEDERE SPIRITUAL
ŞI NEAMURI DIN PUNCT DE VEDERE SPIRITUAL
a. Cum se numeşte capitala împărăţiei în care-şi au cetăţenia cei
credincioşi? Efeseni 2:19; Galateni 4:26. Cu ce condiţie putem fi
acceptaţi în această împărăţie? Matei 5:20; Ioan 3:35; 2 Corinteni
6:17, 18.
„Cetăţenia noastră este în ceruri.” (Filipeni 3:20)
„Condiţia pentru a fi primit în familia Domnului este aceea de a ieşi din
lume, separându-ne de toate influenţele sale corupătoare. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie să aibă nici o legătură cu idolatria, indiferent ce formă ar
îmbrăca aceasta. Ei trebuie să atingă un standard mai înalt. Noi trebuie să
ne deosebim de lume şi apoi Dumnezeu spune: ‘Vă voi primi ca membri
ai familiei Mele regale, copii ai Regelui cerului.’ În calitate de credincioşi în
adevăr, noi trebuie să ne deosebim în obiceiuri de păcat şi păcătoşi. Cetăţenia
noastră este în ceruri.” – Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, pag. 481, engl.,

(cap. „Mărturie specială cu privire la politică”).

b. În ce sens avem acces în Ierusalimul ceresc şi în sanctuarul de pe
muntele Sion? Evrei 10:19, 20; 12:22-24; Efeseni 3:10-12.
„Prin credinţă, putem sta în pragul oraşului veşnic.” – Istoria faptelor apos-

tolilor, pag. 601, engl., (cap. 58, „Biserica triumfătoare”).

c. Ce măsură este luată de Dumnezeu pentru aceia care, nefiind
„fiii lui Avraam” prin credinţă (Galateni 3:7), sunt restricţionaţi
la curte dar care cu sinceritate doresc să afle adevărul? Apocalipsa 11:2 (prima parte).
„În toate naţiunile, neamurile şi limbile, [Domnul] vede bărbaţi şi femei care se roagă pentru lumină şi cunoştinţă. Sufletele lor nu sunt mulţumite; s-au hrănit mult timp cu cenuşă. Vezi Isaia 44:20. Duşmanul a toată
neprihănirea i-a abătut de la cale şi ei bâjbâie ca nişte orbi. Cu toate acestea,
ei sunt sinceri cu inima şi doresc să afle o cale mai bună.” – Profeţi şi regi, pag.

376, engl., (cap. 31, „Speranţă pentru păgâni”).
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Joi

20 octombrie

5. CEI RĂSCUMPĂRAŢI VOR FI PERSONAL ACOLO
a. Cum îi numeşte Biblia pe cei care înţeleg doctrina sanctuarului
şi I se închină prin credinţă lui Dumnezeu în templul Său? Apocalipsa 7:4; Romani 2:28, 29.
b. Descrieţi biruinţa completă pe care trebuie să o obţinem pentru
a fi sigilaţi. Apocalipsa 15:2, 3.
„A-l urma pe Hristos nu înseamnă a nu avea de conflicte. Aceasta nu
este o joacă de copil. Nu este nici indolenţă spirituală. Toată bucuria din
serviciul lui Hristos înseamnă obligaţii sfinte de a da piept adesea cu conflicte severe. A-L urma pe Hristos înseamnă bătălii aprige, muncă sârguitoare, luptă împotriva lumii, cărnii şi a diavolului. Bucuria noastră constă
în biruinţele câştigate pentru Hristos prin luptă serioasă şi dură. Gândiţivă la aceasta.” - The Upward Look, pag. 217, engl.
c. Unde i-a văzut Ioan, scriitorul Apocalipsei, pe cei biruitori şi
câţi erau? Apocalipsa 14:1-3. De ce privilegii se vor bucura ei?
Apocalipsa 7:15-17; Ioan 14:1-3.
„Toate fiinţele inteligente din cer sunt interesate de adunările sfinţilor
care se întâlnesc pe pământ pentru a I se închina lui Dumnezeu. În curtea
dinăuntru a cerului, ei ascultă afirmaţiile martorilor lui Hristos din curtea
din afară a pământului; laudele şi mulţumirile închinătorilor de jos sunt
preluate în imnurile cereşti; iar lauda şi bucuria răsună prin curţile cereşti
pentru că Hristos nu a murit în zadar pentru fiii căzuţi ai lui Adam. În timp
ce îngerii beau din izvor, sfinţii de pe pământ beau din undele curate care
se revarsă de la tron, unde care aduc bucurie cetăţii lui Dumnezeu.” – Testi-

monies, vol. 6, pag. 366, engl., (cap. „Respectarea Sabatului”).

Vineri

21 octombrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Ce nume comun poartă atât templul de pe pământ cât şi cel din cer?
2. Cu ce nume era numit cortul pământesc? De ce? De ce este numit
sanctuarul ceresc „cortul mărturiei”?
3. De ce trebuie să fie măsuraţi templul ceresc şi închinătorii săi?
4. Cum putem deveni cetăţeni ai împărăţiei cereşti?
5. Explicaţi biruinţeli şi sigiliul ce trebuie dobândite pentru a fi admişi acolo.
24
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Lecţia 5

Sabat, 29 octombrie 2011

„Domnul este în templul Lui cel sfânt, Domnul Îşi are scaunul
de domnie în ceruri. Ochii Lui privesc, şi pleoapele Lui cercetează
pe fiii oamenilor.” (Psalmii 11:4).
„Sanctuarul din cer, în care Isus mijloceşte pentru noi, este marele
original, după care a fost făcută copia construită de Moise.” – Istoria

mântuirii, pag. 377, engl.

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 414-416, (cap. 23, „Ce este Sanctuarul?”).

.

Duminică

23 octombrie

1. SANCTUARUL CERESC
a. Despre sanctuarul din cer – menţionat de Pavel (Evrei, capitolele
8, 9, 10) şi de Ioan (Apocalipsa) – au vorbit profeţii. Cum l-au
numit?
•

David în Psalmii 11:4

•

Isaia 6:1

•

Ieremia 25:30

•

Habacuc 2:20

•

Zaharia 2:13

b. Când Aaron a fost uns ca mare preot, ce a trebuit să facă? Leviticul 8:12; 9:2, 7; Evrei 5:1-3. Ce jertfă a trebuit să aducă Hristos
înainte să-Şi înceapă lucrarea ca Mare Preot în sanctuarul ceresc?
Evrei 7:26-28; 8:3.
„La fel ca în serviciul simbolic, când marele preot îşi da jos hainele sale
de gală şi oficia în haina de in curat a unui preot de rând; la fel, Hristos şi-a
dat jos îmbrăcămintea regală, S-a îmbrăcat în firea omenească şi S-a oferit
ca jertfă, El însuşi preotul, El şi victima.” - Istoria faptelor apostolilor, pag. 33, engl,

(cap. 3, „Marea însărcinare”).

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2011

25

Darul Sabatului Întâi pentru literatură pentru țările sărace

Sanctuarul Noului Legământ şi curtea sa

Luni

24 octombrie

2. CURTEA
a. Ce comparaţie face Pavel între jertfele din vechiul legământ şi
Marea Jertfă din noul legământ? Evrei 13:11, 12.
„Marele nostru Preot S-a adus ca jertfă desăvârşită pe Sine Însuşi atunci
când a suferit dincolo de poartă. Atunci s-a făcut o ispăşire deplină pentru
păcatele poporului.” – Comentariile Biblice AZŞ [Comentariile E.G.White], vol. 7,

pag. 913, engl.

„Hristos a suferit în afara porţilor Ierusalimului, deoarece Calvarul era
în afara zidurilor cetăţii. Aceasta s-a întâmplat pentru a dovedi că El a murit nu doar pentru evrei, ci pentru toată omenirea.” – Idem., pag. 934, engl.
b. Unde sta poporul la ceasul tămâierii în timpul vechiului legământ (Exodul 30:7, 8)? Luca 1:10. Cât de important este ceasul
tămâierii pentru noi astăzi?
„Dacă a existat vreodată un timp când fiecare casă să fie o casă de rugăciune, acel timp este acum; şi, cu toate acestea, în acest timp înspăimântător de periculos, unii dintre cei care pretind a fi creştini nu au un altar de
familie. Nimic nu-mi produce o tristeţe mai mare decât un cămin lipsit de
rugăciune. Copiii sunt cei care lasă să se vadă rezultatul acestei neglijări,
pentru că ei nu au de teama de Dumnezeu în faţa lor. Părinţii ar trebui să
ridice un gard de protecţie în jurul copiilor lor prin rugăciune; ei ar trebui
să se roage cu credinţa deplină că Dumnezeu va rămâne cu ei şi că îngerii
sfinţi îi vor proteja pe ei şi pe copiii lor de puterea crudă a Satanei.
Există cămine în care aceste principii sunt practicate – cămine în care
Dumnezeu este adorat şi în care domneşte cea mai adevărată dragoste. Din
aceste cămine, dimineaţa şi seara, rugăciunile se înalţă către Dumnezeu
asemenea tămâiei parfumate şi îndurările şi binecuvântările Sale coboară,
precum roua seara asupra celor care se roagă.
Dumnezeu a promis să dea înţelepciune celor care o cer cu credinţă; iar
El va face exact ceea ce a promis că va face... Iar dacă părinţii creştini Îl caută cu seriozitate, El le va umple gura lor argumente şi de dragul numelui
Său, va lucra cu putere în favoarea lor în convertirea copiilor lor.” - The Home
Missionary, 1 Iunie 1889, engl.

c. În noul legământ, în timp ce aşteptăm binecuvântata făgăduinţă,
care este lucrarea noastră din „curtea din afară”? Matei 24:44;
Luca 12:35-38; 21:36.

26
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25 octombrie

3. ALTARUL

„În timpul Israelului din vechime, fiecare jertfă adusă ca sacrificiu lui
Dumnezeu era examinată cu atenţie. Dacă se descoperea vreun defect la
animalul adus, el era refuzat; aceasta deoarece Dumnezeu poruncise ca
jertfa să fie ‘fără cusur’ (Exodul 12:15). În consecinţă, creştinilor li se cere să
aducă trupurile lor ca ‘O jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu’ (Romani
12:1). Pentru a realiza aceasta, toate puterile lor trebuie păstrate în cea mai
bună stare. Orice obicei care slăbeşte puterile fizice sau mentale, îl face pe
om incapabil de a-L servi pe Creatorul său.” – Marea luptă, pag. 473, engl., (cap.

27, „Redeşteptări moderne”).

b. Cum a comparat Hristos „crucea” cu „altarul” în experienţa urmaşilor Săi? Matei 16:24-26; Ioan 16:33; Faptele Apostolilor 14:22.
„Hristos nu ne-a dat nici o garanţie că dobândirea desăvârşirii de caracter este un lucru uşor. Aceasta este un conflict, o bătălie şi un marş zi
de zi. Doar prin mari greutăţi intrăm în regatul ceresc. Pentru a avea parte
cu Hristos în slava Sa, trebuie să avem parte de suferinţa Sa... El a biruit
pentru noi. Vom fi noi atunci timizi şi laşi din cauza încercărilor pe care le
avem de înfruntat pe măsură ce înaintăm?” – Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, pag.
198, engl.

c. Ce au oferit pe altar în timpul Inchiziţiei înaintaşii noştri în credinţă (milioane dintre ei)? Apocalipsa 6:9-11. În ce sens strigă
sângele lor după dreptate? Vezi exemplele: Genesa 4:10; Habacuc 2:11.
„În consiliile lor secrete, Satan şi îngerii lui au stăpânit minţile oamenilor răi, în timp ce, nevăzut, stătea în mijlocul lor un înger de la Dumnezeu înregistrând înfricoşătoarele lor decrete nelegiuite, scriind istoria
unor fapte prea îngrozitoare pentru a putea fi dezvăluite ochilor omeneşti.
‘Babilonul cel mare’ era îmbătat cu sângele sfinţilor’ (Apocalipsa 17:5, 6).
Trupurile mutilate ale milioanelor de martiri cereau de la Dumnezeu răzbunare asupra puterii apostaziate.” - Marea luptă, pag. 59-60, engl., (cap. 3, „O eră

de întunecime spirituală”).
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Darul Sabatului Întâi pentru literatură pentru țările sărace

a. În timp ce ne aflăm în „curtea din afară”, ce „jertfe vii” ni se cere
să aducem pe altar? Evrei 13:10, 15, 16; Romani 12:1, 2.

Miercuri

26 octombrie

4. BINECUVÂNTAREA
a. Ce a făcut Aaron la sfârşitul ceremoniei de învestire ca mare preot? Leviticul 9:23, 24.
b. Ce a făcut Hristos când S-a aşezat pe tron? Cum Şi-a binecuvântat poporul? Faptele Apostolilor 1:8, 9; 2:1-4, 16, 17.
„Când Hristos a trecut prin porţile cereşti, El a fost încoronat în mijlocul îngerilor plini de adorare. Imediat ce această ceremonie a fost săvârşită,
Duhul Sfânt a coborât asupra ucenicilor în torente bogate şi Hristos a fost
într-adevăr slăvit, cu slava pe care a avut-o cu Tatăl din veşnicie. Revărsarea de la Rusalii a fost modul în care cerul a anunţat că s-a împlinit ceremonia de învestire a Răscumpărătorului. Conform promisunii sale, El le-a
trimis Duhul Sfânt din cer ucenicilor Săi ca semn că El primise, ca preot şi
rege, toată puterea în cer şi pe pământ şi că El era Conducătorul uns al poporului Său.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 38, 39, engl., (cap. 4, „Rusaliile”).
c. Ce făgăduinţă împlinise Isus prin trimiterea Mângâietorului,
Duhul Sfânt? Ioan 14:16-18; 16:7. Descrieţi modul în care această
binecuvântare vine asupra noastră. Faptele Apostolilor 5:32.
„Ce este Duhul Sfânt? El este reprezentantul lui Isus Hristos, El este
Apărătorul nostru care stă lângă noi şi aduce cererile noastre înmiresmate
cu meritele Sale înaintea Tatălui. El acceptă astfel cererea celui mai umil
dintre sfinţi. El nu te întreabă câţi bani ai sau câte proprietăţi deţii; însă cel
mai umil dintre sfinţi care-şi aduce cererea înaintea lui Dumnezeu şi darul
[său] de mulţumire este înmiresmat cu bogăţia Harului Său şi Tatăl acceptă
aceasta ca pe jertfa ta şi binecuvântarea se revarsă asupra ta, har după har.”
- Reflecting Christ, pag. 285.
„[Mângâietorul] ne stă alături oriunde am fi ca păzitor şi martor la tot
ce se spune şi se face – stând gata să ne protejeze de asalturile vrăşmaşului
cu condiţia să dorim să ne aşezăm sub protecţia Sa. Noi, însă, trebuie să ne
facem partea şi apoi Dumnezeu Îşi va face partea Sa. Atunci când trecem
prin necazuri şi greutăţi pentru El, Mângâietorul ne va sta alături, aducându-ne aminte cuvintele şi învăţăturile lui Hristos.” - The Youth’s Instructor, 20
august 1896.
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27 octombrie

5. NEVOIA DE PREGĂTIRE

„Ucenicii s-au rugat cu adâncă seriozitate pentru a fi capabili să se
adreseze oamenilor şi pentru ca în relaţiile lor zilnice să spună cuvinte care
să-i conducă pe păcătoşi la Hristos. Dând la o parte toate diferenţele, orice
dorinţă de supremaţie, ei s-au strâns la un loc în părtăşie creştină. Ei s-au
apropiat tot mai mult de Dumnezeu...
Aceste zile de pregătire au fost zile de adâncă cercetare a inimii. Ucenicii
îşi simţeau nevoia spirituală şi strigau la Domnul pentru ungerea care să-i facă
în stare să lucreze pentru salvarea de suflete. Ei nu cereau o binecuvântare
doar pentru ei. Ei erau apăsaţi de povara salvării de suflete. Ei şi-au dat seama
că evanghelia urma să fie dusă lumii şi au cerut puterea pe care Hristos le-o
promisese.” - Istoria faptelor apostolilor, pag. 37, engl., (cap. 4, „Rusaliile”).
b. În ce fel se va repeta istoria în ceea ce priveşte revărsarea deplină
a Duhului Sfânt? Zaharia 10:1; Faptele Apostolilor 3:19.
„Creştinii să dea la o parte toate neînţelegerile şi să se predea lui Dumnezeu pentru salvarea celor pierduţi. Ei să ceară în credinţă binecuvântarea
făgăduită şi aceasta va veni.” – Testimonies, vol. 8, pag. 21, engl., (cap. „Puterea

făgăduită”).

Vineri

28 octombrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Ce nume au dat unii dintre profeţi sanctuarului ceresc?
2. În timpul Israelului din vechime, poporul din Ierusalim se ruga în
curtea din afară la ceasul aducerii de tămâie. Ce ar trebui să facem
noi în acest timp?
3. Ce a făcut Aaron la ceremonia sa de învestire? Ce a făcut Hristos
când S-a înălţat la ceruri?
4. Ce a fost nevoie să facă ucenicii înainte de a primi binecuvântarea
promisă?
5. Când şi cu ce condiţie va fi revărsată din nou binecuvântarea făgăduită?
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a. Ce pregătire li se ceruse ucenicilor pentru a primi binecuvântarea făgăduită? Faptele Apostolilor 1:13, 14.

Sabat, 5 noiembrie 2011
Darul Sabatului Întâi pentru
literatură pentru ţările sărace
Când ne gândim la istoria bisericii creştine, în special în timpul reformei din secolul al şaisprezecelea,
ne dăm seama cât de puternică, în
mâinile lui Dumnezeu, a fost literatura pentru a răspândi adevărul. Martin
Luther, John Calvin, Jacques Lefevre şi
alţi mari reformatori şi-au dat seama că
fără material tipărit, lucrarea ar fi limitată la un
cerc redus de oameni. Prin harul lui Dumnezeu, inventarea tiparului a fost
o mare binecuvântare pentru răspândirea evangheliei în multe ţări.
„Acei reformatori, al căror protest ne-a dat nouă numele de protestanţi,
au simţit că Dumnezeu îi chemase să dea lumii lumina evangheliei; pentru
a face acesta, ei au fost gata să-şi sacrifice proprietăţile, libertatea şi chiar
vieţile. Suntem noi, în momentul acesta final al marii lupte, la fel de credincioşi în ceea ce ni s-a încredinţat cum au fost primii reformatori faţă de cele
încredinţate lor? În ciuda persecuţiei şi a morţii, adevărul a fost răspândit
pretutindeni.” - The Home Missionary, 1 noiembrie 1893.
Meditând la începutul Mişcării Advente şi la cel al Mişcării de Reformă,
descoperim că publicaţiile care conţineau Adevărul Prezent au fost principalul
mijloc de a ajunge la mulţi oameni din diferite ţări. Lecţiile Biblice pentru Şcoala de Sabat, cărţi aparţinând Spiritului Profetic, Biblii şi reviste sunt încă mijloace minunate de a ajunge la oameni şi de a-i atrage la evanghelia veşnică.
Un număr considerabil de oameni din multe ţări nu pot plăti aceste publicaţii. Pe lângă tipăritura în sine, costul expedierii acestor soli tăcuţi este
foarte mare; de aceea, avem nevoie de sprijin financiar de la credincioşii
noştri din întreaga lume.
Chiar dacă nu puteţi merge să predicaţi evanghelia veşnică în diferite ţări, darurile dumneavoastră abundente şi benevole vor face posibil ca
Adevărul Prezent să ajungă la mii de oameni.
În Sabatul viitor, când se va strânge colecta specială, vă rugăm să oferiţi
banii pe care Dumnezeu vi i-a dat, pentru a facilita ajungerea adevărului
pentru acest timp la mii de oameni din întreaga lume. Fie ca Dumnezeu să
vă binecuvânteze din belşug cînd contribuiţi la răspândirea luminii evangheliei.
Departamentul de Publicaţii al Conferinţei Generale
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Lecţia 6

Sabat, 5 noiembrie 2011

„Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui
Dumnezeu.” (Romani 14:12).
„Lucrarea fiecărui om este evaluată de Dumnezeu şi este înregistrată drept credincioşie sau necredincioşie.” – Lift Him Up, pag. 327.
Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 483-485, (cap. 28, „Faţă în faţă cu
raportul vieţii”).

				

.

Duminică

30 octombrie

1. DOAR DOUĂ CLASE DE OAMENI
a. Precizaţi care sunt cele două clase de oameni care există în lume
din punct de vedere al planului de răscumpărare. Romani 2:6-10;
1 Petru 4:18.
„Cu rapiditate oamenii se adună sub steagul pe care l-au ales… Pe deoparte sunt cei care veghează, aşteaptă şi lucrează pentru venirea Domnului; în timp ce cealaltă parte se aliniază rapid sub comanda primului mare
apostat...
Nu există decât două tabere.” – Mărturii pentru predicatori, pag. 364, 365, engl.
b. Deoarece Dumnezeu vede totul (Evrei 4:13) şi fiecare om urmează
să dea socoteală de acţiunile personale înaintea tribunalului divin
(Psalmii 62:12; Romani 14:12), unde păstrează Cel Atotputernic raportul exact al fiecărei fiinţe umane? Ieremia 2:22; 17:1.
„În dreptul fiecărui nume din cărţile din ceruri se trece cu cea mai mare
exactitate fiecare cuvânt greşit, fiecare faptă egoistă, fiecare datorie neîmplinită şi fiecare păcat tăinuit, acoperit prin făţărnicie şireată. Avertismentele trimise din ceruri sau mustrările neglijate, momentele pierdute, ocaziile scăpate, influenţa exercitată spre bine sau spre rău, cu rezultatele sale
mult cuprinzătoare, toate sunt înregistrate de îngerul raportor.
Legea lui Dumnezeu este etalonul după care caracterele şi vieţile oamenilor vor fi examinate la judecată.” - Marea luptă, pag. 482, engl., (cap. 28, „Faţă

în faţă cu raportul vieţii”).
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Toţi trebuie să dea socoteală

Luni

31 octombrie

2. ÎNREGISTRĂRI exacte
a. Ce este scris despre cartea vieţii şi despre cartea morţii? Psalmii
90:8; Apocalipsa 20:12.
„Cărţile sunt deschise - cartea vieţii şi cartea morţii. Cartea vieţii conţine faptele bune ale sfinţilor; iar cartea morţii conţine faptele rele ale celor
păcătoşi. Aceste cărţi sunt comparate cu cartea fundamentală, Biblia şi oamenii sunt judecaţi conform acesteia.” – Experienţe şi viziuni, pag. 53, engl., (cap.

„Ultimele plăgi şi judecata”).

b. Ce conţine cartea de aducere aminte şi de ce este ea importantă
pentru noi? Maleahi 3:16; Psalmii 56:8.
„O carte de aducere aminte este scrisă înaintea lui Dumnezeu, în care
sunt înregistrate faptele bune ale celor ‘care se tem de Domnul şi cinstesc
Numele Lui.’ (Maleahi 3:16). Cuvintele lor de credinţă, faptele lor de dragoste sunt înregistrate în ceruri. Neemia se referă la aceasta atunci când
spune: ‘Adu-Ţi aminte de mine, Dumnezeule, … şi nu uita faptele mele
bune făcute pentru Casa Dumnezeului meu.’ (Neemia 13:14). În cartea de
aducere aminte a lui Dumnezeu, este imortalizată fiecare faptă de neprihănire. Acolo se află înregistrată cu credincioşie fiecare ispită căreia i s-a
opus rezistenţă, fiecare rău biruit, fiecare cuvânt plin de gingăşie exprimat.
Fiecare faptă de sacrificiu, fiecare suferinţă şi durere suportată pentru Hristos este înregistrată acolo.” - Marea luptă, pag. 481, engl., (cap. 28, „Faţă în faţă cu

raportul vieţii”).

„O carte de aducere aminte este scrisă pentru cei care nu părăsesc adunarea lor laolaltă, ci vorbesc adesea unul cu altul. Rămăşiţa trebuie să biruiască prin sângele Mielului şi cuvântul mărturiei lor. Unii aşteaptă să
biruiască doar prin sângele Mielului, fără vreun efort special făcut de ei
înşişi. Am văzut că Dumnezeu a fost plin de îndurare în a ne da puterea de
a vorbi. Ne-a dat o limbă şi suntem răspunzători în faţa Sa pentru modul
în care o folosim. Ar trebui să-I dăm slavă lui Dumnezeu cu gura, rostind
lucruri care să aducă onoare adevărului şi îndurării Sale nemărginite şi să
biruim prin cuvântul mărturiei noastre prin sângele Mielului.
Noi nu ar trebui să ne adunăm pentru a tăcea; Domnul şi-i aminteşte
doar pe cei care se adună pentru a vorbi despre slava şi gloria Sa şi pentru
a spune despre puterea Sa; binecuvântarea Domnului se va revărsa asupra
unora ca aceştia şi ei vor fi învioraţi.” - Experienţe şi viziuni, pag. 114, 115, engl.,

(cap. „Credincioşia în întâlnirile de părtăşie”).
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Marţi

1 noiembrie

3. AVERTIZARE ÎMPOTRIVA UNEI DOCTRINE FALSE

„Îndreptăţirea de sine este un blestem, un ornament omenesc pe care
Satan îl foloseşte spre slava sa. Aceia care îşi împodobesc sufletul cu laudă
de sine şi măgulire pregătesc calea pentru cele şapte duhuri mai rele decât
cel dintâi. Aceste suflete se înşeală chiar prin acceptarea adevărului. Ele
construiesc pe temelia îndreptăţirii de sine.” – Comentariile Biblice AZŞ [Comen-

tariile E. G. White], vol. 5, pag. 1093, engl.

b. După ce Pavel fusese scos de sub controlul Satanei (2 Timotei
1:9), de ce pericol nu a uitat? 1 Corinteni 9:26, 27. Cum i-a avertizat pe creştinii evrei faţă de doctrina „odată mântuit, mântuit
pentru totdeauna”? Evrei 6:4-6.
c. Ce speranţă, bazată pe făgăduinţa lui Hristos, ar trebui păstrată
de către cei care-L acceptă pe Hristos ca Mântuitor personal? Romani 8:24-25; Tit 3:7. Ce avertizare ar trebui să ne însuşim din
căderea apostolului Petru?
„Căderea lui Petru nu s-a produs pe loc, ea a fost treptată. Încrederea
în sine l-a condus la credinţa că el era mântuit şi pas cu pas a fost dus în
jos pe cărare, până acolo încât să-L lepede pe Domnul său. Niciodată nu ne
putem încrede cu siguranţă în noi înşine, nici nu putem simţi, până nu am
ajuns în cer, că suntem siguri contra ispitei. Acei care-L acceptă pe Mântuitor, indiferent cât de sinceră ar fi convertirea lor, n-ar trebui învăţaţi să
spună sau să creadă că sunt mântuiţi. Acesta este un lucru înşelător. Toţi ar
trebui să aibă speranţă şi credinţă; dar, chiar şi atunci când ne dăruim lui
Hristos şi ştim că El ne acceptă, noi nu ne aflăm în siguranţă faţă de ispită.”
– Parabolele Domnului Hristos, pag. 155, engl., (cap. 13, „Doi închinători”).
„Nu trebuie să ne complacem într-o stare de mulţumire şi să încetăm să
înaintăm, spunând: ‘Sunt mântuit’. Când este nutrită această idee, motivele
pentru veghere, pentru rugăciuni, pentru străduinţa serioasă de a înainta
spre realizări mai înalte încetează să mai existe. Nici o limbă sfinţită nu va
pronunţa aceste cuvinte până la venirea lui Hristos şi până când nu vom
intra pe porţi în cetatea lui Dumnezeu.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 314.
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a. Cum puteţi demonstra că doctrina „odată mântuit, mântuit pentru totdeauna” se află în conflict cu învăţăturile Bibliei? 2 Petru
1:10, 11; Matei 24:13. Ce se poate întâmpla după ce Hristos a scos
un suflet de sub controlul duhurilor rele? Luca 11:24-26.

Miercuri

2 noiembrie

4. PERICOLUL UNUI SPIRIT RELAXAT ŞI NEPĂSĂTOR
a. Dintre aceste două forme de păcat descoperite la judecată, care Îi
este mai neplăcut lui Dumnezeu? 2 Petru 2:20-22; Evrei 10:26-31.
„Marele pericol în care se află omul este acela de a se autoînşela, de a-şi
permite să aibă încredere în sine şi de a se despărţi astfel de Dumnezeu, sursa puterii Sale. Înclinaţiile noastre înnăscute, dacă nu sunt îndreptate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, au în ele sămânţa morţii morale. Dacă nu vom
ajunge legaţi deplin de Dumnezeu, nu vom putea rezista efectelor nesfinte
ale dragostei de sine, ale îngăduinţei de sine şi ispitei de a păcătui…
Doar când ne vedem întreaga slăbiciune şi când renunţăm la orice încredere în sine, ne vom prinde de puterea divină.” – Testimonies, vol. 8, pag.
315, 316, engl., (cap. „Importanţa căutării adevăratei cunoştinţe”).

b. Ce avertizare ar trebui să luăm în mod serios în considerare în
fiecare zi? 1 Corinteni 10:12; 2 Corinteni 13:5, 6.
„Cât vom trăi, este necesar să ne păzim afecţiunile şi pasiunile în mod
serios. Suntem stricaţi în interior, din afară vin ispite, şi oriunde va înainta
lucrarea lui Dumnezeu, Satan îşi propune să aranjeze situaţiile astfel încât
ispitele să vină cu o forţă copleşitoare asupra sufletului. Nici măcar un moment nu putem fi în siguranţă, decât dacă ne bazăm pe Dumnezeu, dacă
viaţa noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.” - Comentariile Biblice AZŞ

[Comentariile E. G. White], vol. 2, pag. 1032, engl.

c. Cum putem evita o atitudine nepăsătoare în închinare? 1 Corinteni 14:40. Ce stil modern de închinare însoţeşte adesea doctrinele false? 2 Timotei 4:3, 4.
„Se vor auzi ţipete, cu tobe, muzică şi dans. Simţurile fiinţelor raţionale
vor deveni atât de confuze încât nu se va putea avea încredere în ele că vor
lua decizii corecte. Iar aceasta este numită lucrarea Duhului Sfânt.
Duhul Sfânt nu se manifestă niciodată în astfel de moduri, prin astfel
de zgomote nebuneşti. Aceasta este o invenţie a Satanei pentru a-şi acoperi
metodele sale iscusite de a face fără efect adevărul prezent care înnobilează, care este curat, sincer, înălţător şi sfinţitor...
Domnul doreşte să aibă în serviciul Său ordine şi disciplină, nu exaltare
şi confuze.” – Maranata, pag. 234, engl.
34
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3 noiembrie

5. PREOCUPAREA NOASTRĂ PRINCIPALĂ

„Cartea vieţii conţine numele tuturor celor care au intrat vreodată în slujba lui Dumnezeu. Dacă vreunii dintre aceştia se îndepărtează de El şi, prin
stăruinţă încăpăţânată în păcat, devin în cele din urmă împietriţi faţă de influenţa Duhului Său cel Sfânt, numele lor vor fi şterse la judecată din cartea
vieţii şi ei înşişi se vor dedica distrugerii.” – Pariarhi şi profeţi, pag. 326, engl., (cap.
28, „Idolatria de la Sinai”).

b. Deoarece dorim să avem un loc în împărăţia slavei, ce siguranţă
ar trebui să avem în ceea ce priveşte numele noastre? Apocalipsa
3:5; 21:27.
„Numele tuturor celor care cândva s-au predat pe sine lui Dumnezeu sunt scrise în cartea vieţii şi caractere lor sunt acum examinate de El.
Îngerii lui Dumnezeu cântăresc valoarea morală. Ei privesc dezvoltarea
caracterului la cei care trăiesc acum ca să vadă dacă numele lor pot fi
păstrate în cartea vieţii. Ne este acordat un timp de probă în care să ne
spălăm hainele caracterului şi să le albim în sângele Mielului. Cine face
această lucrare? Cine separă de sine păcatul şi egoismul?” - Comentariile

Biblice AZŞ [Comentariile E. G. White], vol. 7, pag. 960, engl.

„Dacă acum nu ne găsim plăcerea în a contempla lucrurile cereşti; dacă nu
simţim nici un interes în a căuta cunoştinţa de Domnul, dacă nu ne vom delecta
privind la caracterul lui Hristos; dacă sfinţenia nu ne atrage – atunci putem fi
siguri că sperăm zadarnic la cer. Conformarea desăvârşită faţă de voia lui Dumnezeu este marea ţintă ce trebuie să se afle în mod constant înaintea creştinului.”
- Testimonies, vol. 5, pag. 745, engl., (cap. „Caracterul lui Dumnezeu descoperit în Hristos”).

Vineri

4 noiembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Definiţi cele două clase de oameni în lumina planului de răscumpărare.
2. Ce cunoaşteţi despre cartea vieţii şi cartea morţii?
3. Ce parte din Scripturi neagă doctrina „odată mântuit, mântuit pentru totdeauna”?
4. Explicaţi Evrei 10:26-31.
5. Explicaţi Apocalipsa 3:5.
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a. De ce vor fi multe nume îndepărtate din cartea vieţii la judecata
de cercetare? Exodul 32:33; Ezechiel 18:20, 24.

Lecţia 7

Sabat, 12 noiembrie 2011

Dumnezeu a rânduit o zi
„Pentru că [Dumnezeu] a rânduit o zi în care va judeca lumea
după dreptate.” (Faptele Apostolilor 17:31).
„Toate naţiunile urmează să fie judecate de Dumnezeu, cu toate
acestea, El va examina cazul fiecărui individ în mod riguros şi printr-o
investigare minuţioasă ca şi când nu ar mai exista o altă fiinţă pe faţa
pământului.” – Lift Him Up, pag. 330.
Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 486-489, engl., (cap. 28, „Faţă în faţă cu
				

.

Duminică

raportul vieţii”).

6 noiembrie

1. MOARTEA ŞI JUDECATA: DOUĂ EVENIMENTE
DE CARE NU PUTEM SCĂPA
a. Ce învaţă Biblia despre marea zi a judecăţii? Eclesiastul 12:14;
Evrei 9:27.
„Când devenim copii ai lui Dumnezeu, numele noastre sunt scrise în
cartea vieţii Mielului şi rămân acolo până la vremea judecăţii de cercetare.
Atunci numele fiecărei fiinţe va fi chemat şi raportul său va fi examinat de
către Cel care declară ‘Ştiu faptele tale’. Dacă în ziua aceea se va descoperi
faptul că nu ne-am căit de toate faptele noastre rele, numele noastre vor fi
şterse din cartea vieţii şi păcatele noastre se vor ridica împotriva noastră.
Dacă pretinsul creştin devine încrezut, dacă el în cuvânt sau spirit calcă cel
mai mic dintre preceptele legii sfinte a lui Dumnezeu, el îl reprezintă greşit
pe Isus şi la judecată i se vor adresa cuvinte îngrozitoare: ‘Ştergeţi-i numele
din cartea vieţii; el a lucrat fărădelegea.’ Tatăl însă are milă de cel neîncrezător în sine, de cel care se teme de Dumnezeu indiferent cât de chinuit
de îndoieli şi ispite ar fi. Isus pledează pentru el şi îi mărturiseşte numele
înaintea Tatălui şi a îngerilor Săi sfinţi.” – The Signs of the Times, 6 august 1885.
b. Va putea scăpa cineva de judecata lui Dumnezeu? Romani 2:1-3;
14:12.
„Fiecare trebuie pus la probă şi găsit fără pată sau zbârcitură sau altceva de felul acesta.” - Marea luptă (1888), pag. 490, engl., (cap. 28, „Faţă în faţă cu
raportul vieţii”).
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2. VINA ÎNTREGII LUMI
a. De ce trebuie să fie judecată întreaga lume? Romani 3:9, 10, 19,
20, 23; 5:l6, 18, 20.
b. Se face vreo excepţie pentru creştinii credincioşi sau vor fi şi ei
judecaţi? Romani 14:10, 12; 2 Corinteni 5:10.
c. Care este capcana în care a căzut naţiunea iudaică şi pe care trebuie să o evităm cu grijă? Romani 11:13, 17–21.
„Favoarea lui Dumnezeu este asigurată pentru cei în ale căror inimi este
scrisă legea Sa. Ei sunt una cu El. Evreii se despărţiseră însă de Dumnezeu…
Minţile lor erau întunecate de păcat; şi, deoarece în vremurile trecute Domnul le arătase o favoare atât de mare, ei îşi scuzau păcatele. Se măguleau că
erau mai buni decât alţi oameni şi că aveau drept la binecuvântările Sale.
Aceste lucruri au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au
venit sfârşiturile veacurilor.’ (1 Corinteni 10:11). Cât de des interpretăm
greşit binecuvântările lui Dumnezeu şi ne măgulim cu ideea că suntem
favorizaţi pentru că am avea ceva bun în noi! Dumnezeu nu poate face
pentru noi ceea ce tânjeşte să facă. Darurile Sale sunt folosite pentru a spori
mulţumirea de sine şi pentru a ne împietri inimile în necredinţă şi păcat.”
– Hristos Lumina lumii, pag. 106, engl., (cap. 10, „Glasul din pustie”).
Fiecare fiinţă este răspunzătoare pentru talentele care i s-au încredinţat. Ca biserică şi ca indivizi, trebuie să stăm pe terenul înălţat, sfânt, acolo
unde ne-a aşezat adevărul. Trebuie să reprezentăm în faţa lumii, în caracter
şi unitate, lumina acumulată care străluceşte asupra noastră în aceste zile
de pe urmă.” - The Review and Herald, 25 aprilie 1893.
d. Cine vor fi judecaţi mai întâi – cei drepţi sau cei nelegiuiţi?
1 Petru 4:17, 18.
„În serviciul simbolic, doar cei care veniseră înaintea lui Dumnezeu
mărturisindu-şi păcatele şi pocăindu-se şi cei ale căror păcate fuseseră
transmise asupra Sanctuarului, prin sângele jertfei pentru păcat, participau la serviciul din Ziua Ispăşirii. La fel, în marea zi a ispăşirii finale şi a
judecăţii de cercetare, singurele cazuri examinate sunt cele al pretinsului
popor al lui Dumnezeu. Judecata celor răi este o lucrare diferită şi deosebită care se desfăşoară ulterior.” – Marea luptă, pag. 480, engl., (cap. 28, „Faţă în faţă

cu raportul vieţii”).
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3. NUMELE NOASTRE ÎN CARTEA VIEŢII
a. Care sunt motivele principale pentru care toţi adevăraţii creştini
ar trebui să se bucure? Luca 10:20; Filipeni 4:3.
„Cartea vieţii conţine numele tuturor celor care au intrat cândva în
serviciul lui Dumnezeu.” - Marea luptă, pag. 480, engl., (cap. 28, „Faţă în faţă cu

raportul vieţii”).

„În timp ce Isus mijloceşte pentru supuşii harului Său, Satan îi acuză
înaintea lui Dumnezeu ca păcătoşi. Marele înşelător s-a străduit să-i conducă la scepticism, să-i facă să-şi piardă încrederea în Dumnezeu, să se
despartă de dragostea Lui şi să calce legea Sa. Acum el arată spre raportul
vieţilor lor, spre defectele lor de caracter, spre lipsa de asemănare cu Hristos, care L-a dezonorat pe Răscumpărătorul lor, spre toate păcatele pe care
el i-a ispitit să le facă şi datorită acestora el îi pretinde ca fiind supuşii săi.
Isus nu le scuză păcatele, dar prezintă căinţa şi credinţa lor şi, cerând
iertare pentru ei, El îşi ridică mâinile străpunse înaintea Tatălui şi a îngerilor sfinţi şi spune: ‘Îi cunosc pe nume. I-am săpat pe palmele Mele. Jertfele
plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită.’ (Psalmii 51:17).” – Idem. pag. 484, engl.
b. Ce asigurare le dă Hristos urmaşilor Săi credincioşi? Matei 24:13;
Apocalipsa 2:10.
„Toţi cei care s-au căit cu adevărat de păcat şi, prin credinţă, au apelat
la sângele lui Hristos ca jertfă a lor ispăşitoare, au primit iertarea trecută în
dreptul numelui lor din cărţile din ceruri; deoarece ei au devenit părtaşi ai
neprihănirii lui Hristos şi caracterele lor sunt găsite în armonie cu legea lui
Dumnezeu, păcatele lor vor fi şterse şi ei vor fi consideraţi demni de viaţa
veşnică.” – Idem., pag. 483, engl., (cap. 28, „Faţă în faţă cu raportul vieţii”).
c. Care va fi soarta pretinşilor creştini care cred că ei pot fi mântuiţi
în păcatele lor? Exodul 32:33; Ezechiel 18:24; Matei 7:21-23.
„Fiecare nume este menţionat, fiecare caz este cercetat îndeaproape.
Unele nume sunt admise şi altele sunt respinse. Dacă cineva are păcate care
au rămas înregistrate în cărţi, necăite şi neiertate, numele lor vor fi şterse
din cartea vieţii şi raportul faptelor lor bune va fi şters din cartea de aducere aminte a lui Dumnezeu.” – Idem.
38
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4. „PĂSTRAŢI… PENTRU JUDECATA ZILEI CELEI MARI”
a. Ce citim despre acel timp – aflat la sfârşitul lumii – pe care Dumnezeu l-a pus deoparte pentru lucrarea de judecată? Faptele
Apostolilor 17:31; Apocalipsa 11:18. Descrieţi solemnitatea acelui ceas. Matei 7:13-14.
„Judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu nu-l va cruţa pe cel superficial.
Cei care au avut o mare lumină nu vor fi iertaţi dacă neglijează să împărtăşească lumina adevărului, printr-un exemplu evlavios, celor cu care se
asociază.
Cuvintele următoare nu se adresează doar necredincioşilor, ci şi membrilor bisericii: ‘Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L
câtă vreme este aproape.’ (Isaia 55:6). Odată cu lumina pe care a primit-o,
credinciosul primeşte şi responsabilităţi serioase. El nu trebuie să permită
lucrurilor puţin importante să-l facă să neglijeze religia lui Hristos.
Este periculos pentru noi să subordonăm chestiunile legate de interesul veşnic celor legate de problemele obişnuite ale vieţii...
Fraţi şi surori, ce pot să vă spun ca să vă fac conştienţi de importanţa
timpului în care trăim şi ca să vă determin să vă cercetaţi inima şi viaţa
într-un mod serios? Sunt vieţile voastre în armonie cu viaţa de sacrificiu
pe care Hristos a trăit-o pe pământ? Dând pe Fiul Său omenirii, Tatăl a dat
bisericii Sale un exemplu minunat de dragoste neegoistă.” - The Review and

Herald, 28 septembrie 1911.

b. Daniel capitolul 7 confirmă învăţăturile biblice cu privire la faptul că judecata are loc, nu la moarte, ci la sfârşitul lumii. Rezumaţi Daniel 7:9, 10, 22, 26.
c. Ce spune Iuda despre acel timp? Iuda 6.
d. De unde ştim că patriarhii (Evrei 11:13-16), profeţii (Daniel 12:13;
Faptele Apostolilor 2:34; Evrei 11:39, 40), apostolii (Ioan 14:1-3) şi
acei care sunt morţi în Hristos nu sunt în cer? 1 Tesaloniceni
4:13-17.
e. Prin ce cuvinte învaţă Biblia faptul că oamenii nelegiuiţi nu ard întrun iaz de foc? Ce trebuie să aibă loc înainte ca ei să aibă parte de
soarta pe care şi-au ales-o? 2 Petru 2:9; Ioan 5:28, 29 (ultima parte).
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5. SCAUNUL DE JUDECATĂ DIN SION
a. Unde urmează să aibă loc judecata la sfârşitul lumii? Psalmii 9:7, 8.
„Judecata are loc acum în sanctuarul de sus. Această lucrare se desfăşoară de mulţi ani. Curând – nimeni nu ştie cât de curând – va trece la
cazurile celor vii. Vieţile noastre vor fi aduse spre a fi examinate înaintea
prezenţei solemne a lui Dumnezeu.” – Marea luptă, pag. 490, engl., (cap. 28, „Faţă

în faţă cu raportul vieţii”).

b. Unde Îşi are Dumnezeu tronul în ceruri? Psalmii 9:11; Isaia 6:1;
Apocalipsa 7:15; 14:1, 2.
c. Întrucât pentru mântuirea noastră trebuie să-L cunoaştem pe
Dumnezeu (Ioan 17:3), ce include această cunoaştere? Psalmii
9:16; 77:13. Ce eveniment va avea loc după judecata poporului
lui Dumnezeu? Evrei 9:27, 28; Coloseni 3:4.
„Subiectul sanctuarului şi al judecăţii de cercetare ar trebui bine înţeles
de către poporul lui Dumnezeu. Toţi au nevoie să cunoască personal poziţia
şi lucrarea măreţului lor Mare Preot. Altfel va fi imposibil ca ei să exercite
credinţa, care este esenţială în acest timp şi să ocupe locul pe li l-a destinat
Dumnezeu.” – Idem., pag. 488, engl., (cap. 28, „Faţă în faţă cu raportul vieţii”).
„În serviciul simbolic, după ce făcea ispăşire pentru Israel, marele preot venea în faţă şi binecuvânta adunarea. La fel, la încheierea lucrării Sale
de mijlocitor, Hristos Se va arăta, ‘fără păcat în vederea mântuirii.’ (Evrei
9:28, engl.), pentru a-l binecuvânta cu viaţa veşnică pe poporul Său aşteptător.” - Idem., pag. 485, engl., (cap. 28, „Faţă în faţă cu raportul vieţii”).

Vineri

11 noiembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.
2.
3.
4.
5.
40

Ce spune Biblia despre ziua judecăţii?
Vor fi judecaţi creştinii – dacă da, când?
Ce făgăduinţă ar trebui să aducă bucurie tuturor creştinilor?
Ce ştim despre timpul exact al judecăţii?
Ce va face Hristos la sfârşitul lucrării Sale de mijlocire din sanctuar?
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Lecţia 8

Sabat, 19 noiembrie 2011

Judecata de cercetare
„Şi cărţile au fost deschise... Şi morţii au fost judecaţi după
faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.” (Apocalipsa
20:12).
„Începând cu primii locuitori ai pământului, Apărătorul nostru
prezintă cazurile fiecărei generaţii pe rând, încheind cu cei în viaţă.” –
Credinţa prin care trăiesc, pag. 212. engl.

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 479-482, engl., (cap. 28, „Faţă în faţă

				

.

cu raportul vieţii”).

Duminică

13 noiembrie

1. VREMEA JUDECĂŢII CELOR MORŢI
a. Când este timpul stabilit de Dumnezeu pentru a-i judeca pe
sfinţii aflaţi în mormânt? Vor fi judecaţi în timp ce sunt morţi
sau după ce vor fi fost înviaţi? Apocalipsa 11:18; 20:12.
b. Când vor fi „socotiţi vrednici” să obţină învierea pentru viaţă sfinţii care dorm? Există vreo dovadă că ei vor fi mai întâi înviaţi (la
venirea lui Hristos) şi apoi judecaţi pentru a se stabili dacă sunt
demni de răsplata lor? Faptele Apostolilor 3:19, 20; Luca 20:35.
„Lucrarea judecăţii de cercetare şi ştergerea păcatelor urmează să fie
realizate înainte de a doua venire a Domnului. Întrucât morţii vor fi judecaţi după lucrurile scrise în cărţi, este imposibil ca păcatele oamenilor să fie
şterse înainte de judecata în care se examinează cazurile lor. Însă, apostolul
Petru, afirmă în mod clar că păcatele credincioşilor vor fi şterse ‘când vor
veni de la Domnul vremurile de înviorare şi El Îl va trimite pe Isus Hristos.’
(Faptele Apostolilor 3:19, 20, engl.).” - Marea luptă, pag. 485, engl., (cap. 28, „Faţă

în faţă cu raportul vieţii”).

c. La întoarcerea lui Hristos, ar fi chemaţi la învierea spre viaţă
morţii cei neprihăniţi dacă nu ar fi fost mai înainte acceptaţi la
judecată? Ioan 5:28, 29; 1 Corinteni 15:52; 1 Tesaloniceni 4:14-16.
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2. SUCCESIUNEA EVENIMENTELOR CHEIE
a. Când vor fi sfinţii în viaţă „găsiţi vrednici să scape” din toate
cursele şi calamităţile vremii sfârşitului – la venirea lui Hristos
sau înainte? Luca 21:36.
„Când lucrarea de cercetare va fi terminată, când cazurile celor care
de-a lungul veacurilor au pretins a fi urmaşi ai lui Hristos au fost cercetate
şi hotărâte, atunci şi nu mai devreme de atunci, se va încheia timpul de har
şi uşa milei se va închide. Astfel, printr-o afirmaţie scurtă: „a venit mirele:
cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa” (Matei
25:10), suntem duşi la lucrarea finală a Mântuitorului la momentul în care
marea lucrare pentru mântuirea omului va fi realizată.” - Marea luptă, pag.

428, engl., (cap. 24, „În Sfânta Sfintelor”).

b. Ce va aduce Hristos cu El când va veni? Isaia 62:11; Apocalipsa
22:12. Când va primi împărăţia: înainte de judecată sau la sfârşitul judecăţii, atunci când lucrarea Sa de Mijlocitor se încheie?
Daniel 7:9, 10, 13, 14, 18.
„[Aceia care-L urmează pe] Hristos prin credinţă în timp ce El intră în
prezenţa lui Dumnezeu pentru a face ultima lucrare de mijlocire şi pentru
a primi la sfârşitul acesteia împărăţia Sa – toţi aceştia sunt înfăţişaţi ca intrând la nuntă.” – Idem.
c. După „nunta” simbolică (Luca 12:36) – după ce a primit împărăţia (Luca 19:12; Apocalipsa 11:15) – Hristos va veni. Matei 25:31,
34. Când vor sta „oaspeţii de la nuntă” înaintea Judecătorului
pentru a fi examinaţi – înainte sau după „căsătoria” simbolică?
Matei 22:10-14.
„În parabola din Matei 22 se prezintă aceeaşi imagine a căsătoriei şi judecata de cercetare este în mod limpede reprezentată ca având loc înainte
de căsătorie. Înainte de nuntă Regele vine să-i vadă pe oaspeţi, să vadă dacă
toţi sunt îmbrăcaţi cu haina de nuntă, haina fără pată a caracterului spălat şi
albit în sângele Mielului (Matei 22:11; Apocalipsa 7:14). Cel care este găsit cu
lipsă este dat afară, dar toţi cei care, în urma cercetării, sunt văzuţi purtând
haina de nuntă sunt acceptaţi de Dumnezeu şi sunt socotiţi demni de a fi în
împărăţia Sa şi de a avea un loc pe tronul Său. Această lucrare de a cerceta
caracterul, de a stabili cine este pregătit pentru împărăţia lui Dumnezeu, este
judecata de cercetare, lucrarea finală din sanctuarul de sus.” – Idem.
42
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3. MOMENTUL POTRIVIT PENTRU SOLIA JUDECĂŢII
a. Întrucât Dumnezeu a stabilit un timp pentru a „judeca lumea
după dreptate” (Faptele Apostolilor 17:31), ce solie a promis El
să trimită la momentul potrivit fiecărei naţiuni, fiecărui popor şi
fiecărei limbi atunci când va sosi acest timp? Apocalipsa 14:6, 7.
„Această solie [a primului înger din Apocalipsa 14] face parte din evanghelia care putea fi proclamată doar în zilele din urmă, deoarece doar atunci
ar fi adevărat faptul că ceasul judecăţii sosise.”- Marea luptă, pag. 356, engl., (cap.

20, „O mare trezire religioasă”). [Sublinierea în caractere italice aparţine autoarei].

b. Plasează această solie solemnă judecata de cercetare înainte sau
după venirea lui Hristos? Apocalipsa 14:7-14.
„Intrarea lui Hristos în sfânta sfintelor, ca marele preot al nostru, pentru curăţirea sanctuarului, prezentată în Daniel 8:14; venirea Fiului Omului
la Cel Îmbătrânit de Zile, aşa cum este prezentată în Daniel 7:13 şi venirea
Domului în templul Său, prezisă de Maleahi, sunt descrieri ale aceluiaşi
eveniment; acesta este de asemenea reprezentat de venirea mirelui la nuntă, descrisă de Hristos în pilda celor 10 fecioare din Matei 25.” – Idem., pag.

426, engl., (cap. 24, „În Sfânta Sfintelor”).

c. Pentru al cui caz pledează Apărătorul nostru (1 Ioan 2:1, 2) şi
pentru al cui caz nu pledează El în faţa tronului de judecată al
lui Dumnezeu? Matei 10:32, 33.
„Mijlocirea lui Hristos în favoarea omului realizată în sanctuarul de sus
este la fel de esenţială pentru planul de mântuire după cum a fost moartea Sa pe cruce. Prin moartea Sa, el a început acea lucrare pe care, după
învierea Lui, S-a înălţat pentru a o încheia în cer. Trebuie să intrăm prin
credinţă dincolo de perdea, ‘unde Isus a intrat pentru noi ca înainte-mergător.’ (Evrei 6:20). Acolo se reflectă lumina crucii de pe Calvar. Acolo putem
dobândi o înţelegere mai clară a tainelor răscumpărării.” – Idem., pag. 489,

engl., (cap. 28, „Faţă în faţă cu raportul vieţii”).

d. Ce se va întâmpla după „nunta” simbolică? Luca 12:36, 37, 40.
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4. NEVOIA NOASTRĂ CEA MAI urGENTĂ
a. În timpul judecăţii de cercetare, care este nevoia noastră cea mai
urgentă? Isaia 55:6, 7; 1 Ioan 1:9.
„Dacă cei care îşi ascund şi-şi scuză greşelile ar putea vedea cum Satan se
bucură de ei, cum ridicularizează pe Hristos şi pe îngerii sfinţi pentru comportamentul lor, ei s-ar grăbi să-şi mărturisească păcatele şi să le îndepărteze.” Marea luptă, pag. 489, engl., (cap. 28, „Faţă în faţă cu raportul vieţii”).
b. În timp ce pledează pentru noi înaintea tronului de judecată, ce
aşteaptă Hristos de la noi? Marcu 13:35-37; Evrei 3:13, 14.
„Noi trăim acum în marea zi a ispăşirii. În serviciul simbolic, în timp ce
marele preot făcea ispăşire pentru Israel, tuturor li se cerea să-şi întristeze
sufletele prin pocăinţă de păcat şi umilire înaintea Domnului, ca să nu fie
îndepărtaţi din poporul Domnului. La fel, toţi cei care doresc să-şi păstreze numele în cartea vieţii ar trebui ca astăzi, în puţinele zile care mai sunt
până la încheierea timpului lor de probă, să-şi întristeze sufletele înaintea lui
Dumnezeu prin părere de rău faţă de păcat şi prin pocăinţă reală.” – Idem.,

pag. 489, 490, engl.

„Hristos a venit ca să lămurească bărbaţilor şi femeilor principiile care
stau la baza planului de răscumpărare, aşa încât ei să poată fi determinaţi
să coopereze cu El în lucrarea Sa de jertfire pentru mântuirea omenirii. Însă
lipsa de zel, de tăgăduire de sine, din partea multora care poartă numele
lui Hristos, împiedică realizarea a însăşi lucrării pentru care a fost organizată biserica Lui de pe pământ. Egoismul şi indiferenţa manifestate de pretinşii creştini liniştesc conştiinţele multora care ar fi treziţi din necredinţa
lor dacă ar avea înaintea lor, în vieţile pretinşilor creştini, o mărturie vie
a puterii evangheliei de a transforma caracterele.” - The Review and Herald, 28

septembrie 1911.

„Deoarece nu cunoaştem momentul exact al veniri Sale, ni se cere să
veghem. ‘Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea
lui!’ (Luca 12:37). Aceia care aşteaptă venirea Domnului nu o aşteaptă întrun mod inactiv. Aşteptarea venirii lui Hristos trebuie să-i facă pe oameni
să se teamă de Domnul şi de judecăţile Lui asupra păcatului. Trebuie să-i
trezească din marele păcat de a respinge ofertele Sale de har. Aceia care Îl
aşteaptă pe Domnul îşi curăţă sufletele prin ascultare de adevăr.” – Hristos

Lumina lumii, pag. 634, engl., (cap. 69, „Pe Muntele Măslinilor”).
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17 noiembrie

5.	gânduri LA CARE SĂ medităm
a. Prin ce este ilustrat modul în care unii vor trece testul judecăţii
de cercetare şi alţii nu? Luca 17:34-36.
„Cei neprihăniţi şi cei răi vor trăi încă pe pământ în starea lor muritoare
– oamenii vor face planuri, vor construi, vor mânca şi vor bea, fără să-şi dea
seama că hotărârea finală, irevocabilă, a fost pronunţată în sanctuarul de
sus.” - Marea luptă, pag. 491, engl., (cap. 28, „Faţă în faţă cu raportul vieţii”).
b. Cum putem avea speranţă în ziua judecăţii? Psalmii 130:3-8.
„Cel care ne va fi judecător ne cunoaşte faptele. El înţelege fiecare ispită
şi încercare pe care o avem şi mă bucur pentru aceasta. El cunoaşte circumstanţele care înconjoară fiecare suflet. El ne cunoaşte slăbiciunile şi este plin
de compătimire pentru neputinţele noastre. ‘Dar, dacă cineva a păcătuit,’
spune Ioan, ‘avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit’ (1
Ioan 2:1). O! cât de preţios este numele lui Isus şi cât de preţios este fiecare
nume pe care El îl mărturiseşte înaintea Tatălui! Când Răscumpărătorul
nostru plin de har spune despre omul plin de căinţă: ‘El este al meu; i-am
săpat numele în palmele Mele’, se aude răspunsul: ‘Nu am să-i şterg numele din cartea vieţii, ci păcatele sale nu vor fi reamintite contra lui niciodată’.” - The Signs of the Times, 6 august, 1885.

Vineri

18 noiembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Explicaţi de ce Faptele Apostolilor 3:19, 20 dovedeşte că judecata de
cercetare trebuie realizată înainte de a doua venire a lui Hristos.
2. Luând în considerare faptul că neprihăniţii sunt „socotiţi vrednici
să scape” din cursele din zilele sfârşitului, când trebuie să fie judecaţi pentru a fi „socotiţi vrednici” (Luca 21:36) – la venirea lui Hristos sau înainte de aceasta?
3. De ce este clar şi din Matei 22:10-14, că judecata de cercetare trebuie
să aibă loc înainte de întoarcerea lui Hristos în slavă?
4. Când anunţă primul înger din Apocalipsa 14 că „ceasul judecăţii a
sosit” – la venirea lui Hristos sau înainte de aceasta? Citiţi Apocalipsa 14:6, 7, 15, 16.
5. Care este nevoia noastră cea mai urgentă în pregătirea pentru judecata de cercetare?
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2011
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Lecţia 9

Sabat, 26 noiembrie 2011

O lecţie pentru astăzi
„Te îmbrac cu haine de sărbătoare.” (Zaharia 3:4).
„Toţi cei care au îmbrăcat haina neprihănirii lui Hristos vor sta
înaintea Lui ca aleşi, credincioşi şi loiali.” – Lift Him Up, pag. 234. engl.
Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pag. 582-589, engl., (cap. 47, „Iosua şi îngerul”).

.

Duminică

20 noiembrie

1. O SITUAŢIE DESCURAJANTĂ
a. După captivitatea Babiloniană, care a fost principalul motiv de
descurajare pentru mica rămăşiţă din Israel care se întorsese în
ţara natală? Zaharia 1:12.
„Poporul [Israel] a fost trezit să-şi vadă vina; ei s-au umilit înaintea lui
Dumnezeu şi s-au întors la El cu căinţă sinceră. Atunci Domnul le-a trimis
solii de încurajare, spunând că El îi va elibera din robia în care se aflau şi că
Le va arăta din nou favoarea Sa. Tocmai aceasta încerca Satan să împiedice.
O rămăşiţă din Israel se întorsese deja în ţara natală şi Satan încerca să aducă asupra lor naţiunile păgâne, care erau agenţii săi, pentru a-i distruge cu
desăvârşire.” – Testimonies, vol. 5, pag. 468, engl., (cap. 47, „Iosua şi îngerul”).
b. Văzând căinţa lor, în ce fel i-a avertizat Domnul prin profet să
nu repete greşelile înaintaşilor lor? Zaharia 1:4-6.
„Progresul constant făcut de constructorii templului a derutat şi alarmat oştile celui rău. Satan s-a hotărât să depună un efort şi mai mare pentru
a slăbi şi descuraja pe poporul lui Dumnezeu, păstrându-le în faţa ochilor
nedesăvârşirile lor de caracter. Dacă cei care suferiseră îndelung din cauza
păcatelor puteau fi din nou provocaţi să nesocotească poruncile lui Dumnezeu, atunci ei urmau să fie aduşi încă o dată în robia păcatului.” – Profeţi

şi regi, pag. 582, engl., (cap. 47, „Iosua şi îngerul”).
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21 noiembrie

2. ÎNCURAJARE DIN PARTEA DOMNULUI

b. Prin ce viziune l-a încurajat Domnul pe Zorobabel, conducătorul lor? Zaharia 4:1-6, 9.
c. În ce fel a încercat Domnul să-i încurajeze pe Iosua, marele preot
şi pe popor, dându-le garanţia spirituală de care aveau nevoie?
Zaharia 3:1, 2.
„În viziune profetul îl vede pe ‘Iosua marele preot’, ‘îmbrăcat cu haine
murdare’ (Zaharia 3:1, 3), stând înaintea Îngerului Domnului, implorând
mila lui Dumnezeu în favoarea poporului căit. În timp ce acesta invocă
împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu, Satan se ridică cu îndrăzneală să i
se împotrivească. El arătată spre păcatele lui Israel ca fiind motivul pentru
care ei nu ar trebui să redobândească favoarea lui Dumnezeu. El îi pretinde
ca pradă a sa şi cere ca ei să fie daţi în mâinile lui.” - Profeţi şi regi, pag. 583,

engl., (cap. 47, „Iosua şi îngerul”).

d. Care a fost singurul lucru pe care l-a putut face Iosua marele
preot la acuzaţiile Satanei? Care este singura noastră speranţă,
ţinând cont de faptul că ne aflăm într-o situaţie neplăcută asemănătoare? Proverbe 28:13.
„Marele preot nu se poate apăra pe el şi pe poporul său de acuzaţiile
Satanei. El nu pretinde că Israel este fără păcat. Cu haine murdare, care
simbolizau păcatele poporului, pe care el le poartă ca reprezentant al lor
[poporului], el stă înaintea Îngerului, mărturisind vina lor, totuşi arătând
pocăinţa şi umilinţa lor şi sprijinindu-se pe harul unui Răscumpărător
iertător de păcate. În credinţă, el pretinde făgăduinţele lui Dumnezeu.” –

Idem., pag 583, 584, engl., (cap. 47, „Iosua şi îngerul”).
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Darul Sabatului Întâi pentru școala Renascența din Brasilia, Brazilia

a. Cum a mângâiat Domnul mica rămăşiţă cu o solie profetică? Zaharia 2:10, 11. La ce eveniment viitor se referea Domnul? Isaia
60:1-5; Apocalipsa 21:24-26.

Marţi

22 noiembrie

3. MAREA NOASTRĂ NEVOIE: HAINE DE
SĂRBĂTOARE
a. Cum a stat Iosua, ca reprezentant al poporului, înaintea îngerului
(care era Hristos)? Zaharia 3:3. Cum stăm noi înaintea Domnului
în propria noastră neprihănire? Isaia 64:6; Apocalipsa 3:17.
„Astăzi fiinţele umane stau înaintea lui Dumnezeu îmbrăcate în haine murdare. Toată neprihănirea lor este asemenea ‘unor cârpe murdare.’
(Isaia 64:6). Satan foloseşte împotriva lor puterea sa măiastră şi acuzatoare,
arătându-le defectele ca dovadă a slăbiciunii lor. El arată cu dispreţ greşelile celor care pretind a face voia lui Dumnezeu. Ei au fost înşelaţi de el şi el
cere permisiunea de a-i distruge.
Dar ei se încred în Hristos şi Hristos nu-i va părăsi.” – Astăzi cu Dumnezeu,

pag. 226, engl.

b. Cum a devenit Iosua calificat de a sluji înaintea Domnului? Zaharia 3:4, 5. Ce trebuie să facem înainte de a putea fi acceptaţi?
Apocalipsa 3:18, 19.
„Deoarece mijlocirea lui Iosua este acceptată, se dă porunca: ‘Dezbrăcaţi-l
de hainele murdare de pe el!’ Lui Iosua Îngerul îi spune: ‘Iată că îndepărtez
de la tine nelegiuirea şi te îmbrac cu haine de sărbătoare!’ ‘Şi i-au pus o mitră
curată pe cap şi l-au îmbrăcat în haine.’ (Zaharia 3:4, 5). Păcatele lui propri şi
cele ale poporului au fost iertate. Israel a fost îmbrăcat cu ‘haine de sărbătoare’ – neprihănirea lui Hristos atribuită lor. Mitra aşezată pe capul lui Iosua era
asemenea celei purtate de preoţi şi purta inscripţia: ‘Sfinţit Domnului’ (Exodul
28:36), însemnând că, în ciuda păcatelor de mai înainte, el era acum calificat
să slujească înaintea lui Dumnezeu în sanctuarul Său.” - Profeţi şi regi, pag. 584,
engl., (cap. 47, „Iosua şi îngerul”).
c. După ce l-a investit cu slujba preoţiei, ce i-a spus Hristos lui Iosua? Ce trebuie să facem noi? Zaharia 3:7.
„Dacă urma să fie credincios, [Iosua] avea să fie onorat ca judecător,
conducător al templului şi al serviciilor din el; el urma să umble printre
îngerii slujitori, chiar şi în viaţa aceasta; iar la sfârşit el urma să se alăture
mulţimii slăvite din jurul tronului lui Dumnezeu.” – Idem., pag. 585, engl.,

(cap. 47, „Iosua şi îngerul”).
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23 noiembrie

4. UN CEAS AL ÎNCERCĂRII

„Viziunea avută de Zaharia despre Iosua şi Înger se aplică experienţei
poporului lui Dumnezeu din scenele finale ale marii zile a ispăşirii. Cu o
forţă deosebită Biserica rămăşiţei va fi trecută atunci prin mari încercări şi
suferinţe. Cei care păstrează poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus
vor simţi mânia balaurului şi a oştilor sale. Satan îi consideră pe oameni ca
supuşi ai săi; el a câştigat stăpânirea chiar şi asupra multor pretinşi creştini.
Dar există o mică grupă care se împotriveşte supremaţiei sale...
Cei care îi sunt credincioşi lui Dumnezeu vor fi ameninţaţi, denunţaţi,
proscrişi. Ei vor fi ‘daţi în mâinile lor până şi de părinţi, fraţi, rude şi prieteni chiar până la moarte.’ (Luca 21:16). Singura lor speranţă este în mila
lui Dumnezeu; singura lor apărare va fi rugăciunea. După cum Iosua a stăruit înaintea Îngerului, la fel biserica rămăşiţă, cu inima frântă şi credinţa
nezdruncinată, va cere fierbinte iertarea şi eliberarea prin Isus, Apărătorul
lor.” - Profeţi şi regi, pag. 587, 588, engl., (cap. 47, „Iosua şi îngerul”).
b. Ce anume ar trebui să cerem cu stăruinţă atât timp cât uşa harului mai este deschisă? Psalmii 51:1, 7, 10; Ioel 2:16, 17. Care este
singura condiţie cerută ca Apărătorul nostru să ne poată apăra?
„Deşi urmaşii lui Hristos au păcătuit, ei nu s-au predat sub controlul
agenţilor satanici. Ei s-au pocăit de păcatele lor şi L-au căutat pe Domnul
cu umilinţă şi căinţă şi Apărătorul divin pledează în favoarea lor. El, cel
care a fost cel mai afectat de nerecunoştinţa lor, care le cunoaşte păcatele
dar şi căinţa, declară: ‘Domnul să te mustre Satano. Mi-am dat viaţa pentru aceste suflete. Ele sunt săpate în palmele Mele. Poate că au defecte de
caracter, poate că au greşit în străduinţele lor; dar s-au pocăit şi Eu i-am
iertat şi primit’.
Atacurile Satanei sunt puternice, înşelăciunile lui sunt subtile; însă
ochiul Domnului este asupra poporului Său. Căinţa lor este adâncă, flăcările cuptorului par să-i mistuie, dar Isus îi va scoate ca pe aurul curăţit prin
foc. Caracterul lor lumesc va fi îndepărtat, aşa încât imaginea lui Hristos să
se vadă clar prin ei.” – Idem., pag. 589, engl., (cap. 47, „Iosua şi îngerul”).
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Darul Sabatului Întâi pentru școala Renascența din Brasilia, Brazilia

a. În ce fel se aplică astăzi viziunea lui Zaharia? Apocalipsa 12:10
(ultima parte).

Joi

24 noiembrie

5. PĂCATUL ÎNDEPĂRTAT ÎNTR-O SINGURĂ ZI
a. În ce fel vor fi îndepărtate, la judecata de cercetare, „într-o singură zi”, păcatele mărturisite ale Israelului pocăit? Zaharia 3:9 (ultima parte); Faptele Apostolilor 3:19.
„În timp ce poporul lui Dumnezeu îşi întristează sufletele cu căinţă
înaintea Sa, cerând stăruitor curăţie a inimii, se dă porunca: ‘Dezbrăcaţi-l
de hainele murdare.’ (Zaharia 3:4).” - Profeţi şi regi, pag. 591, engl., (cap. 47, „Iosua

şi îngerul”).

b. Ce semn va fi aşezat asupra servilor credincioşi ai lui Dumnezeu
după ce păcatele lor vor fi fost şterse şi cum ne putem pregăti
pentru ceasul acela? Ezechiel 9:4; 1 Ioan 3:2, 3.
„Acesta este momentul în care inimile noastre ar trebui să fie curate şi
sfinte. Nu avem nici o făgăduinţă că vom fi transformaţi în caracter atunci
când va veni Hristos. Dacă dorim să oferim Domnului o jertfă în neprihănire, ar trebui să îndepărtăm tot ce este păcătos în gând, cuvânt şi faptă…
Ceea ce ne trebuie este curăţia inimii şi Dumnezeu ne poate da aceasta ca
pe un dar fără plată al harului Său. Mulţi pun defectele lor de caracter pe seama împrejurărilor. Ei spun: ‘Aş fi putut să fac mult mai bine dacă situaţia ar
fi fost diferită; dar acesta mă provoacă, celălalt mă jigneşte şi acesta este motivul pentru care eu nu sunt un creştin mai bun.’ Aceasta este însă o amăgire.
Dumnezeu are har suficient pentru a te ajuta să-I serveşti exact acolo unde
eşti; scuze de felul acesta nu au nici o greutate în faţa Sa. Nu da vina eşecului
tău pe împrejurări. Domnul ştie unde eşti, şi El ar vrea ca tu să exersezi acele
lucruri care conduc la evlavie.” - The Youth’s Instructor, 9 ianuarie 1896.

Vineri

25 noiembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1.
2.
3.
4.
5.
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Descrieţi lucrarea lui Iosua, Zaharia şi Zorobabel.
Ce încurajare a trimis Domnul lui Zorobabel şi poporului?
În ce fel l-a adus la tăcere Îngerul (care era Hristos) pe acuzator?
În ce fel a răspuns Dumnezeu mărturisirii şi rugăciunii lui Iosua?
Experienţa lui Iosua şi a Îngerului este o lecţie pentru noi cei de
astăzi. Explicaţi.
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2011

Sabat, 3 decembrie 2011
Darul Sabatului Întâi
pentru şcoala Renascença
din Brasília, Brazilia
Centrul educativ Renascença
s-a deschis pe 22 februarie 1995.
Este învecinat cu sediul general al
Uniunii Nord-Braziliene din Brasilia, capitala Braziliei. De la începuturile sale, au existat mari provocări
financiare de depăşit din cauza numărului mare de şcoli private din acest
oraş, care se adaugă şcolilor din sistemul
public care oferă şcolarizare gratuită pentru oricine. Dumnezeu a fost ajutorul nostru încă de la începuturile şcolii şi chiar
din al doilea an, am înregistrat un număr considerabil de elevi. Majoritatea
proveneau din familii care nu erau de credinţa noastră, dar au venit la noi
şi au optat pentru o metodă diferită de educaţie care pune accent pe principiile creştine.
În acest moment, şcolarizăm copii de la vârsta cea mai mică până la
clasa a noua. Dorinţa noastră este să ne extindem şi să avem un curriculum
echivalent nivelului liceal. Se fac eforturi în această direcţie prin construirea de clase noi, dar ne stau în faţă şi alte provocări. Şcoala are nevoie şi de
alte lucrări de infrastructură:
• Zonele folosite intens necesită să fie acoperite;
• Este necesar un lift pentru facilitarea accesului elevilor cu handicap;
• Este necesar un laborator de ştiinţe.
Ultimele două reprezintă necesităţi impuse la nivel guvernamental de
către Ministerul Educaţiei. Pe lângă toate acestea, trebuie să îmbunătăţim
şi calitatea educaţiei.
Doar dacă oferim o educaţie creştină la standarde înalte vom putea să
ne păstrăm copii şi tinerii în şcolile noastre, asigurându-le cea mai bună
educaţie. „Lucrarea noastră este reformatoare; este scopul lui Dumnezeu
acela ca, printr-o lucrare de excelenţă desfăşurată în instituţiile noastre
educaţionale, atenţia oamenilor să fie atrasă spre ultimul mare efort de salvare a celor care pier”. (Testimonies, vol. 6, pag. 126, engl., sublinieri adăugate).
Facem apel la dărnicia fraţilor, surorilor şi prietenilor noştri din întreaga lume pentru un dar bogat pentru şcoala aceasta, aşezată în inima Braziliei şi pentru nevoile ei.
Fraţii şi surorile voastre din Brazilia
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2011
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Lecţia 10

Sabat, 3 decembrie 2011

„Pentru ca să vi se şteargă păcatele”
„Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se
şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare şi să
trimită... pe Isus Hristos.” (Faptele Apostolilor 3:19, 20).
„Lucrarea judecăţii de cercetare şi ştergerea păcatelor trebuie realizate înainte de a doua venire a Domnului.” – Marea luptă, pag. 485, engl.,
(cap. 28, „Faţă în faţă cu raportul vieţii”).

Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pag. 590-592, engl, (cap. 47, „Iosua şi
				
îngerul”); Marea luptă, pag. 489-491, engl., (cap. 28,
				

.

Duminică

„Faţă în faţă cu raportul vieţii”).

27 noiembrie

1. PĂCATE MĂRTURISITE, IERTATE, transferate
a. În legământul cel vechi, atunci când păcatele erau iertate prin
ispăşirea zilnică (Leveticul 4:20), erau ele şi eliminate în acelaşi
timp? Evrei 10:1-4.
b. În legământul cel nou, preţul răscumpărării noastre a fost plătit
la cruce (1 Petru 1:18, 19; Evrei 9:11, 12), iar păcatele noastre sunt
iertate ca răspuns la rugăciunile noastre zilnice (Matei 6:12).
Când vor fi acestea şterse definitiv? Faptele Apostolilor 3:19.
c. După cum marele preot intra în sfânta sfintelor o dată în fiecare
an, cu ce scop a intrat Hristos dincolo de perdeaua a doua „la
sfârşitul veacurilor, o singură dată,” prin meritele „jertfei Sale”?
Evrei 9:23-26.
„În serviciul simbolic, în timp ce marele preot făcea ispăşire pentru Israel, li se cerea tuturor să-şi zdrobească sufletele... La fel, toţi cei care vor să
aibă numele lor păstrate în cartea vieţii ar trebui acum… să-şi zdrobească
sufletele înaintea lui Dumnezeu prin părere de rău faţă de păcat şi pocăinţă
sinceră.” - Marea luptă, pag. 489-490, engl., (cap. 28, „Faţă în faţă cu raportul vieţii”).
52
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2. PĂCATE MĂRTURISITE, IERTATE, transferate
(CONTINUARE)

„Cea mai importantă parte a lucrării zilnice era serviciul realizat pentru
persoanele individuale. Păcătosul pocăit îşi aducea jertfa la uşa cortului şi, punându-şi mâna pe capul victimei, îşi mărturisea păcatele, transferându-le astfel
simbolic de la el asupra jertfei nevinovate. Cu propria mână, ucidea animalul
şi sângele era dus de preot în sfânta şi era stropit pe perdeaua în spatele căreia
se afla chivotul ce conţinea legea pe care păcătosul o încălcase. Prin această
ceremonie, păcatul era transferat, prin sânge, în mod simbolic, asupra sanctuarului.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 354, engl., (cap. 30 „Cortul şi serviciile sale”).
b. Cum este transferat păcatul de la individ asupra sanctuarului
ceresc în noul legământ? 1 Ioan 1:9; Evrei 9:11, 12, 28; 10:12.
„După cum în vechime păcatele poporului erau aşezate prin credinţă
asupra jertfei pentru păcat şi erau transferate prin sângele ei, în mod simbolic, asupra sanctuarului pământesc, la fel în noul legământ, păcatele celor care s-au căit sunt aşezate prin credinţă asupra lui Hristos şi transferate,
în realitate, asupra sanctuarului ceresc.” - Marea luptă, pag. 421, engl., (cap. 23,

„Ce este sanctuarul?”).

c. Ce este reprezentat prin cădelniţă şi prin altarul tămâierii din
sanctuarul ceresc? Apocalipsa 8:3, 4; Evrei 4:14-16.
„Toţi cei care vin astăzi la Hristos trebuie să-şi amintească faptul că
meritul Său este tămâia amestecată cu rugăciunile celor care se căiesc de
păcatele lor şi primesc iertare, milă şi har.” – Comentariile Biblice AZŞ [Comenta-

riile E. G. White], vol. 6, pag. 1078, engl.

„Astăzi [Isus] stă la altarul harului, aducând înaintea lui Dumnezeu
rugăciunile celor care doresc ajutorul Său.” – Divina vindecare, pag. 90, engl.
„Jertfa [lui Hristos] este desăvârşită şi, ca Mijlocitor al nostru, El Îşi face
lucrarea destinată, ridicând înaintea lui Dumnezeu cădelniţa cu meritele
Sale fără pată şi cu rugăciunile, mărturisirile şi mulţumirile poporului Său.
Înmiresmate cu parfumul neprihănirii Sale, acestea se înalţă la Dumnezeu ca
o mireasmă plăcută. Jertfa este pe deplin acceptată şi iertarea acoperă toate
păcatele.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 156, engl., (cap.13, „Doi închinători”).
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a. Cum era transferat păcatul de la păcătos la sanctuar în vechiul
legământ? Leviticul 4:16-18, 33-35; Evrei 13:11.

Marţi

29 noiembrie

3. SURORI GEMENE PERFECT ECHILIBRATE
a. Pe baza căror două principii fundamentale a fost întemeiat planul de răscumpărare? Psalmii 85:9-11; 89:14. Unde găsim o definiţie clară a neprihănirii lui Dumnezeu? Psalmii 119:142, 172;
Romani 8:4.
„Dreptatea are o soră geamănă care ar trebui să-i stea alături permanent, aceasta este Mila şi Dragostea.” - Comentariile Biblice AZŞ [Comentariile E.

G. White], vol. 3, pag. 1149, engl.

b. În vechiul legământ, jertfele existau pentru a împlini în mod
simbolic legea (Evrei 10:1) aflată dincolo de perdea în sfânta sfintelor (Evrei 9:3, 4). Ce pretinde legea de la călcătorul ei şi de ce ar
trebui să ne facă să ţinem seama? Romani 6:23; 7:8-11; 2 Corinteni 3:6.
„Omul era un inculpat aflat sub osânda morţii din cauza călcării legii
lui Dumnezeu ca trădător şi răsculat; de aceea un înlocuitor al omului trebuia să moară ca răufăcător, deoarece El îi înlocuia pe trădători şi avea toate păcatele lor adunate asupra fiinţei Sale divine. Nu a fost suficient ca Isus
a trebuit să moară pentru a satisface pe deplin cerinţele legii încălcate, ci El
a suferit o moarte ruşinoasă. Profetul descrie acesta lumii redând cuvintele
Sale: ‘Nu Mi-am ascuns faţa de ocări şi de scuipări’.(Isaia 50:6).
Ţinând seama de acesta, pot oamenii să aibă vreo fărâmă de înălţare
de sine? Privind la viaţa, suferinţele şi umilinţa lui Hristos, pot să-şi ridice
capul cu mândrie ca şi cum ei nu ar fi trebuit să sufere încercări, ruşine şi
umilinţă? Le spun urmaşilor lui Hristos: ‘Priviţi la Calvar şi roşiţi de ruşine
pentru ideile voastre de importanţă de sine. Toată această umilire suferită
de Maiestatea Cerului a fost pentru omul vinovat şi condamnat. El a coborât tot mai mult în umilinţa Sa, până când nu au mai rămas adâncimi
în care să coboare şi aceasta pentru a-l ridica pe om din mizeria sa morală.
Toate acestea le-a făcut pentru tine, cel care te lupţi pentru întâietate – năzuind după laudă omenească, după înălţare omenească; tu cel care te temi
că nu vei primi tot respectul cuvenit, acel respect care vine de la oameni
şi despre care crezi că ţi se datorează. Este aceasta asemănare cu Hristos?’
” – Idem., vol. 5, pag. 1127, 1128.
c. Când cerinţele legii încălcate au fost satisfăcute, în mod simbolic, prin sângele înlocuitor (Leviticul 17:11), care a fost noua stare
a păcătosului pocăit înaintea lui Dumnezeu? Leviticul 4:20; 5:17,
18; Numeri 15:22-26.
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30 noiembrie

a. În noul legământ, cum puteţi dovedi că Hristos a terbuit să moară pentru păcatele noastre fiindcă cerinţele legii lui Dumnezeu
din sfânta sfintelor din sanctuarul ceresc (Apocalipsa 11:19; Evrei
9:4; 8:5; Apocalipsa 15:5) trebuia încă împlinite? Romani 4:15; 7:7;
1 Corinteni 15:56; Iacov 2:8-11.
„Pretenţia că prin moartea Sa, Hristos a abrogat legea Tatălui Său este
neîntemeiată. Dacă ar fi fost cu putinţă ca legea să fie schimbată sau dată la
o parte, atunci Hristos nu ar fi trebuit să moară pentru a-l salva pe om de
pedeapsa păcatului. Moartea lui Hristos, nu numai că nu a abrogat legea, ci
a dovedit că aceasta este de neschimbat.” – Marea luptă, pag. 466, engl., (cap. 27).
b. Cum puteţi dovedi că harul lui Dumnezeu prin care suntem îndreptăţiţi (Tit 3:7) şi mântuiţi (Efeseni 2:8) nu reprezintă un permis pentru nimeni să continue încalcarea legii (Romani 6:1, 2;
Ioan 8:10, 11), ci reprezintă o putere dată păcătosului pocăit care
să-l facă ascultător de cel Preaînalt? Romani 6:14; Tit 2:11, 12.

c. După ce standard va judeca Dumnezeu pe toţi cei care s-au familiarizat cu voia Sa? Eclesiastul 12:13, 14; Iacov 2:8-12.
„Legea lui Dumnezeu este spirituală. Acesta ia notă de cele mai tainice
gânduri, intenţii şi motivaţii ale noaste. Judecata, voinţa şi sentimentele
trebuie controlate de preceptele ei. Principiile ei pretind dragoste pentru
Dumnezeu şi pentru om; fără această dragoste, doar o supunere exterioară nu va fi acceptată. Această lege este standardul caracterului creştin.
Asemenea unei oglinzi credincioase, ea arată fiilor oamenilor defectele din
caracterul lor moral. Îi face veghetori împotriva ispitei. Îi învaţă să fie precişi în judecată şi corecţi în discernământ spiritual. Legea lui Dumnezeu
este sfântă, dreaptă şi bună. Când vieţile noastre se conformează acestui
standard, suntem fericiţi.” - The Signs of the Times, 9 iunie 1881.
d. Ce distincţie va fi făcută la judecată între două clase de oameni,
în ceea ce priveşte cunoştinţa lor despre Legea lui Dumnezeu?
Romani 2:12.
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4. MILĂ ŞI DREPTATE

Joi

1 decembrie

5. PĂCATELE ŞTERSE LA JUDECATĂ
a. De ce trebuie ca păcatele noastre, deşi iertate condiţionat, să fie
trecute în cărţile din cer? De ce nu pot fi şi iertate şi şterse în
acelaşi timp? Ezechiel 18:24; Matei 18:23-35.
b. Deşi Hristos a venit să ne elibereze de păcat, „este rânduit” ca
fiecare om să moară şi să vină înaintea scaunului de „judecată”
al lui Dumnezeu. Evrei 9:26, 27. Cum repetă apostolul Pavel
aceasta cu alte cuvinte? 1 Timotei 5:24.
c. Înaintea cărui mare eveniment şi cu ce condiţie vor fi păcatele noastre şterse la judecată? Isaia 43:25; Faptele Apostolilor 3:19, 20.
„Când cărţile de rapoarte sunt deschise la judecată, vieţile tuturor celor
care au crezut în Isus trec spre examinare prin faţa lui Dumnezeu…
Tuturor celor care s-au căit cu adevărat de păcat şi au pretins prin credinţă sângele lui Hristos ca jertfă a lor de ispăşire, le-a fost înregistrată iertare în dreptul numelui lor în cărţile din ceruri; deoarece au devenit părtaşi
ai neprihănirii lui Hristos şi caracterele lor sunt găsite a fi în armonie cu
legea lui Dumnezeu, păcatele lor vor fi şterse iar ei vor fi consideraţi demni
de viaţa veşnică.” - Marea luptă, pag. 483, engl., (cap. 28, „Faţă în faţă cu raportul

vieţii”).

Vineri

2 decembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. În vechiul legământ, cum erau transferate păcatele asupra sanctuarului pământesc? În noul legământ, cum sunt transferate păcatele
asupra sanctuarului ceresc?
2. Care este însemnătatea cădelniţei şi a altarului de tămâiere din
cer?
3. Cum puteţi dovedi că harul lui Dumnezeu nu reprezintă un permis
pentru cineva de a continua în păcat?
4. De unde ştim că, atunci când păcatele noastre sunt iertate, ele nu
sunt şi anulate în mod automat?
5. Când şi cu ce condiţie vor fi şterse păcatele noastre la judecată?
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Lecţia 11

Sabat, 10 decembrie 2011

Ziua antitipică a ispăşirii
„Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi Sfântul Locaş va fi curăţat!” (Daniel 8:14).
„Profeţia din Daniel 8:14… [indică] la lucrarea lui Hristos din sfânta sfintelor, la judecata de cercetare.” –Marea luptă (1888), pag. 424, engl.,
(cap. 24).

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 417-422, engl., (cap. 23, „Ce este

				

.

Sanctuarul?”).

Duminică

4 decembrie

1. SANCTUATUL DIN CER TREBUIE de asemenea
CURĂŢIT
a. De ce intra marele preot în sfânta sfintelor o dată pe an? Evrei
9:7, 23; Leviticul 16:16. Cum se numea acea zi?
„În sistemul simbolic, care era o preînchipuire a sacrificiului şi preoţiei
lui Hristos, curăţirea sanctuarului era ultimul serviciu săvârşit se către marele preot în ciclul anual de slujire. Era lucrarea de încheiere a ispăşirii – o
ştergere sau o îndepărtare a păcatului din Israel.” - Marea luptă, pag. 352, engl.,

(cap. 19, „Lumină prin întuneric”).

b. Când era poporul considerat „curăţit de toate păcatele lor înaintea Domnului” – când erau „iertaţi” în urma jertfei zilnice (Leviticul 4:20, 26, 31, 35) sau doar după ce păcatele lor fuseseră îndepărtate în ziua ispăşirii? Leviticul 16:29, 30.
c. Ce murdăreşte continuu sanctuarul ceresc? 1 Timotei 5:24. În
consecinţă, „lucrurile cereşti”, cum ar fi sanctuarul ceresc, trebuie să fie curăţite „cu jertfe mai bune” (Evrei 9:23, ultima parte) în
ziua antitipică a ispăşirii. Ce se înţelege prin „jertfe mai bune”
cerute pentru curăţirea sanctuarului din cer? Evrei 9:12, 26.
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Luni

5 decembrie

2. TIMPUL STABILIT
a. În planul lui Dumnezeu, ce timp a fost destinat pentru curăţirea
sanctuarului ceresc? Daniel 8:14. Conform metodei biblice de
măsurare a zilelor profetice (Ezechiel 4:6), ce perioadă de timp o
reprezintă cele 2300 de zile? Cum au înţeles pionierii adventişti
această profeţie?
„S-a descoperit că cele 2300 de zile începeau la momentul în care porunca dată de Artaxerxe pentru restaurarea şi rezidirea Ierusalimului a
intrat în vigoare, în toamna anului 457 î.Hr. Luând aceasta ca punct de
plecare, s-a descoperit o armonie desăvârşită în aplicarea tuturor evenimentelor prezise în explicaţia perioadei din Daniel 9:25-27. Şaizeci şi nouă
de săptămâni, primii 483 de ani din cei 2300 de ani, urmau să se întindă
până la Mesia, Unsul; iar botezul lui Hristos şi ungerea Sa de către Duhul
Sfânt în 27 e.n. au împlinit exact această descriere detaliată. La mijlocul
celei de-a şaptezecea săptămâni, Mesia urma să fie stârpit. La trei ani şi
jumătate după botezul Său, Hristos a fost răstignit, în primăvara anului 31
d.Hr. Cele şaptezeci de săptămâni sau 490 de ani, erau destinaţi în special
evreilor. La terminarea acestei perioade, naţiunea şi-a pecetluit respingerea
lui Hristos prin persecutarea ucenicilor Săi şi apostolii s-au îndreptat spre
neamuri în 34 d.Hr. Primii 490 de ani din cei 2300 odată sfârşiţi, mai rămâneau 1810 ani. Din 34 d.Hr., cei 1810 ani se întind până în 1844. ‘Atunci’, a
spus îngerul, ‘sanctuarul va fi curăţit.’ (Daniel 8:14).” - Marea luptă, pag. 410,

engl., (cap. 23).

b. De ce profeţia din Daniel 8:14 (cele 2300 de zile profetice sau cei
2300 de ani literali) – a cărei primă parte a fost explicată de către
îngerul Gabriel în Daniel 9:24-27 – se poate referi doar la sanctuarul ceresc?
„La moartea lui Hristos, serviciul simbolic s-a încheiat. ‘Adevăratul
templu’ din ceruri este sanctuarul noului legământ. Deoarece profeţia din
Daniel 8:14 este împlinită în această dispensaţiune, sanctuarul la care ea se
referă trebuie să fie sanctuarul noului legământ. La terminarea celor 2300
de zile, în 1844, nu mai existase de multe secole nici un sanctuar pământesc. Astfel profeţia ‘Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi;
apoi Sfântul Locaş va fi curăţat,’ indică incontestabil la sanctuarul din cer.”
– Idem, pag. 417, (cap. 23, Ce este Sanctuarul?). Vezi pag 77, (cap. 4).
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Marţi

6 decembrie

3. SFÂNTA SFINTELOR DESCHISĂ
a. Ce a văzut Ioan când prima încăpere a sanctuarului a fost deschisă în anul 31 d.Hr.? Apocalipsa 4:1, 2, 5. Şi ce a văzut el când a
doua încăpere a fost deschisă în 1844? Apocalipsa 11:19.
„Întrucât în viziune, apostolului Ioan i sa permis să vadă templul lui
Dumnezeu din cer, el a văzut ‘şapte lămpi de foc arzând înaintea tronului’ (Apocalipsa 4:5 engl.). El a văzut un înger „un alt înger, cu o cădelniţă
de aur. I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă, împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor, pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie.’
(Apocalipsa 8:3). Aici profetului i s-a permis să privească prima încăpere a
sanctuarului din cer; el a văzut acolo ‘cele şapte lămpi de foc’ şi ‘altarul de
aur’, reprezentate de sfeşnicul de aur şi altarul de tămâiere din sanctuarul
de pe pământ. Din nou, ‘templul lui Dumnezeu s-a deschis’ (Apocalipsa
11:19) şi el a privit dincolo de perdeaua dinăuntru în sfânta sfintelor. Aici,
el a văzut „chivotul mărturiei”, reprezentat prin lada sfântă construită de
către Moise pentru a adăposti legea lui Dumnezeu.” - Marea luptă, pag. 414,

415, engl, (cap. 23).

b. Ce schimbare a avut loc în 1844 în lucrarea lui Hristos? Apocalipsa 3:7, 8. Unde au fost aşezate tronurile pentru lucrarea de judecată? Daniel 7:9, 10.
„Uşa a fost deschisă spre sfânta sfintelor din sanctuarul ceresc, unde se
află chivotul, în care se găsesc cele zece porunci. Această uşă nu s-a deschis
până când mijlocirea lui Hristos din sfânta din sanctuar nu s-a încheiat în
1844. Atunci, Hristos S-a ridicat şi a închis uşa locului sfânt şi a deschis uşa
spre locul preasfânt şi a trecut dincolo de perdeaua dinăuntru, unde se află
acum, lângă chivot şi spre care se îndreaptă acum credinţa lui Israel.” – Ex-

perienţe şi viziuni, pag. 42, engl., (cap. „Uşa închisă şi cea deschisă”).

c. Cum a prezis Dumnezeu, prin profetul Isaia, marea zi care a început în 1844? Isaia 22:20-22. În timp ce ispăşirea continuă, Dumnezeu ne cheamă să ne smerim sufletele. Dar, în loc de a se întoarce la Domnul cu inimi căite, ce fac mulţi oameni? Isaia
22:12-14; Apocalipsa 3:14-17.
d. Ce ocazie favorabilă, încă posibilă pentru noi, se va sfârşi în curând? Apocalipsa 3:18-20; 2 Petru 3:9, 14.
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Miercuri

7 decembrie

4. PĂCATELE ÎNDEPĂRTATE DIN CĂRŢI
a. Ce urmează „să şteargă”, „să scoată” sau să îndepărteze Hristos,
Marele nostru Preot, din inimile noastre şi din cărţile din sanctuar? Isaia 43:25.
„[Curăţirea sanctuarului pământesc] a prefigurat lucrarea de încheiere
din slujirea Marelui Preot din cer, prin îndepărtarea sau ştergerea păcatelor
poporului Său, care sunt trecute în cărţile din cer. Acest serviciu implică o
lucrare de cercetare, o lucrare de judecată; aceasta precede cu foarte puţin
timp venirea lui Hristos pe norii cerului cu putere şi slavă mare; căci atunci
când va veni, fiecare caz va fi fost hotărât.” - Marea luptă, pag. 352, engl., (cap.

23, „Lumină şi întuneric”).

b. De ce ar trebui să ne aducă speranţă şi curaj „ştergerea” păcatelor noastre? Isaia 44:22, 23.
„Dumnezeu nu ne tratează aşa cum se tratează între ei oamenii mărginiţi. Gândurile Lui sunt gânduri de milă, dragoste şi compasiune gingaşă.
‘El ne va da iertare din belşug’. El spune: ‘Eu îţi şterg fărădelegile ca un nor
şi păcatele, ca o ceaţă.’ (Isaia 44:22). Să avem încredere în cuvântul Domnului şi, prin ascultarea noastră plină de bucurie, să dovedim mulţumirea
noastră pentru dragostea Lui iertătore.
Fraţi şi surori, priviţi în sus; voi cei care sunteţi încercaţi, ispitiţi şi descurajaţi, priviţi în sus. Faceţi ca nici un suflet ostenit, şovăitor, apăsat de
păcat să nu slăbească. Promisiunile lui Dumnezeu care se întind până în
vremurile noastre vă asigură că cerul poate fi ajuns dacă veţi dori să continuaţi a urca..” - The Review and Herald, 17 februarie 1885.
c. Ce declaraţie va face Hristos la sfârşitul judecăţii de cercetare,
atunci când Îşi încetează lucrarea ca Mare Preot al nostru? Apocalipsa 22:11, 12.
„Când lucrarea judecăţii de cercetare se încheie, destinul tuturor va fi
fost decis spre viaţă sau spre moarte. Timpul de probă se sfârşeşte cu puţin
timp înainte de venirea Domnului pe norii cerului.” - Marea luptă, pag. 490,
engl., (cap. 28, „Faţă în faţă cu raportul vieţii”).
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Joi

8 decembrie

5. O SENTINŢĂ IREVOCABILĂ
a. Când lucrarea lui Hristos ca mijlocitor s-a încheiat, ce va face Îngerul cu cădelniţa? Apocalipsa 8:4, 5. Care este semnificaţia acestei
fapte simbolice? Va mai exista o altă şansă de a ne pocăi?
„Am văzut îngeri grăbindu-se încoace şi încolo în ceruri. Un înger care
purta o călimară la brâu s-a întors de pe pământ şi I-a raportat lui Isus că şi-a
înfăptuit lucrarea şi că sfinţii erau număraţi şi sigilaţi. Apoi L-am văzut pe Isus,
care slujise înaintea chivotului care conţinea cele zece porunci, aruncând jos
cădelniţa. Şi-a ridicat mâinile şi a strigat cu putere: ‘S-a sfârşit’! Şi toată oştirea îngerească şi-a pus deoparte cununile în timp ce Isus a făcut declaraţia
solemnă: ‘Cine este nedrept să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat să
se întineze şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără
prihană. Şi cine este sfânt să se sfinţească şi mai departe.’ (Apocalipsa 22:11).
Fiecare caz fusese hotărât pentru viaţă sau moarte. În timp ce Isus slujise în Sanctuar, judecata continuase pentru neprihăniţii care erau morţi şi
apoi pentru neprihăniţii aflaţi în viaţă. Hristos Îşi primise împărăţia după
ce făcuse ispăşire pentru poporul Său şi le ştersese păcatele.” – Experienţe şi

viziuni, pag. 279, 280, engl., (cap. „Încheierea vestirii celei de-a treia solii îngereşti”).

b. Ce afirmaţie ar trebui să ne atragă atenţia atâta timp cât uşa harului mai este deschisă? De ce? Daniel 5:27. Ce avertisment ar
trebui să luăm în considerare? Marcu 13:35-37.

Vineri

9 decembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. În vechiul legământ, când erau declaraţi oamenii „curăţiţi de toate
păcatele lor înaintea Domnului” – la sfârşitul serviciului zilnic sau
la sfârşitul serviciului anual?
2. De ce anume trebuie curăţit sanctuarul ceresc?
3. Pionierii adventişti şi-au dat seama că judecata de cercetare înseamnă curăţirea sanctuarului ceresc - ştergerea păcatelor din cărţi. Când
a început această lucrare?
4. Ce declaraţie se va face în cer odată ce păcatele noastre sunt îndepărtate (şterse) din cărţi? Ce se întâmplă după aceea? Când vine Hristos,
po meritele sângelui Său să spele încă păcatele? Citiţi Evrei 9:28.
5. Ce avertisment al lui Isus are o aplicaţie specială în aceste zile de pe
urmă?
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Lecţia 12

Sabat, 17 decembrie 2011

O comparaţie între simbol
şi împlinirea lui (între tip şi antitip)
„Încă puţină, foarte puţină vreme şi Cel ce vine va veni şi nu va
zăbovi.” (Evrei 10:37).
„Scenele solemne ale judecăţii, marea zi a ispăşirii, ar trebui amintite
permanent poporului şi ar trebui întipărite în conştiinţele lor cu seriozitate şi tărie.” – Testimonies, vol. 5, pag. 421. engl., (cap. „Lucrarea de publicaţie”).
Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pag. 343-358, engl., (cap. 30, „Cor-

				

.

tul întâlnirii şi slujbele sale”).

Duminică

11 decembrie

1. ZIUA ISPĂŞIRII ÎN IMAGINI ŞI SIMBOLURI
a. Ce procedură, din marea zi a ispăşirii, simboliza îndepărtarea
păcatelor mărturisite de deasupra sanctuarului şi a poporului?
Leviticul 16:7-10.
b. Ce făcea marele preot cu sângele ţapului? Leviticul 16:15, 16.
c. După ce act era considerată „împlinită” ispăşirea anuală (împăcarea) pentru popor şi sanctuar – după ce ţapul a fost jertfit sau
după ce sângele lui fusese aplicat? Leviticul 16:15-20.
„După cum în vechime păcatele poporului erau aşezate prin credinţă
asupra jertfei pentru păcat şi prin sângele acesteia erau transferate, în simbol, asupra sanctuarului pământesc, la fel, în noul legământ, păcatele celor
care se căiesc sunt aşezate prin credinţă asupra lui Hristos şi transferate,
în realitate, asupra sanctuarului ceresc. Şi după cum se realiza curăţirea
simbolică a sanctuarului pământesc prin îndepărtarea păcatelor prin care
el fusese murdărit, la fel, curăţirea efectivă a celui din cer urmează să fie
realizată prin îndepărtarea sau ştergerea păcatelor trecute acolo.” – Marea

luptă, pag. 421, 422, engl., (cap. 23, „Ce este Sanctuarul?”).
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12 decembrie

2. „DUPĂ CE A ISPRĂVIT…”
a. Ce ne învaţă curăţirea sanctuarului pământesc despre curăţirea
celui ceresc? Daniel 8:14; Evrei 8: 3-6.
„Curăţirea, atât în simbol cât şi în realitate, trebui să fie realizată prin
sânge: în cel dintâi, prin sângele animalelor, în cel de-al doilea, prin sângele
lui Hristos.” - Marea luptă, pag. 417, 418, engl., (cap. 23, „Ce este Sanctuarul?”).
b. Cum ne pot influenţa aceste simboluri viaţa într-un mod practic?
„Sângele lui Hristos este eficient, dar trebuie aplicat în mod continuu.
Dumnezeu nu vrea ca servii Săi să folosească doar mijloacele dăruite de El
spre slava Sa, ci El doreşte ca ei să se consacre pe ei înşişi cauzei Sale. Dacă
voi, fraţii mei, aţi devenit egoişti şi reţinuţi de la Domnul ceea ce ar trebui
să daţi cu generozitate în serviciul Său, atunci aveţi nevoie ca sângele de
stropit să fie aplicat temeinic consacrându-vă pe voi şi toate bunurile voastre lui Dumnezeu.
Mult stimaţii mei fraţi, voi nu aveţi acel devotament sincer şi neegoist pentru lucrarea lui Dumnezeu care se cere de la voi. V-aţi concentrat
atenţia pe lucrurile trecătoare. V-aţi pregătit minţile pentru afaceri ca prin
acestea să aveţi profit pentru voi. Însă, Dumnezeu vă cheamă într-o unire
mai strânsă cu El, aşa încât El să vă poată modela şi instrui pentru lucrarea
Sa. O lege solemnă i-a fost dată vechiului Israel ce prevedea ca omul care
rămânea necurat şi refuza să se cureţe, să fie stârpit din adunare. Aceasta
are o însemnătate specială pentru noi. Dacă în vremurile din vechime era
necesar ca omul necurat să se cureţe prin sângele stropit, cât de important
este pentru cei care trăiesc în timpul pericolelor zilelor din urmă şi care
sunt expuşi la ispitele Satanei, să aibă zilnic sângele lui Hristos aşezat asupra inimilor lor...
Treziţi-vă din letargie, părăsiţi idolatria zadarnică pentru lucrurile
lumeşti, fiţi serioşi în a vă asigura dreptul la moştenirea voastră veşnică.
Lucraţi cât timp este zi. Nu vă puneţi sufletele în pericol prin risipirea ocaziilor prezente. Nu puneţi pe planul doi interesele voastre veşnice. Nu puneţi lumea înaintea religiei, lucrând din greu zi de zi pentru a-i dobândi
bogăţiile în timp ce sunteţi ameninţaţi de pericolul ruinei veşnice. Fiecare
zi vă aduce tot mai aproape de socotelile finale.” – Testimonies, vol. 4, pag. 122,

123., (cap. „Un interes împărţit”).
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3. ŢAPUL DE TRIMIS
a. După ce „isprăvise de făcut ispăşirea” (engl.) cortului şi poporului, ce făcea marele preot? Leviticul 16:20-22.
„În postura sa de mijlocitor, [marele preot] lua păcatele asupra lui şi le
ducea afară din sanctuar. Punându-şi mâinile pe capul ţapului de trimis,
el mărturisea asupra lui toate aceste păcate, transferându-le astfel în mod
simbolic de pe el pe ţap. Ţapul le ducea apoi departe şi ele erau privite ca
despărţite pentru totdeauna de popor.” - Marea luptă, pag. 420, engl., (cap. 23,

„Ce este Sanctuarul?”).

b. Purtând păcatele poporului din sanctuar până în curte şi prin
aşezarea mâinilor pe capul ţapului viu, marele preot intra în
contact cu păcatul. El era murdărit. Ca urmare, ce trebuia să facă?
Leviticul 16:24.
c. Ce i se cerea, din acelaşi motiv, omului care ducea ţapul în pustie? Leviticul 16:26.
d. Întrucât ţapul de trimis îl pângărea pe cel care intra în contact cu
el (Leviticul 16:26), putea acest ţap să-L reprezinte pe Mielul fără
cusur al lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii? Ioan 1:29; 1 Petru 1:19. Ce au putut înţelege pionierii adventişti?
„S-a înţeles, de asemenea, că în timp ce jertfa pentru păcat indica la
Hristos ca jertfă şi marele preot îl reprezenta pe Hristos ca mijlocitor, ţapul de trimis îl reprezenta pe Satan, autorul păcatului, asupra căruia vor fi
aşezate în cele din urmă păcatele tuturor celor care s-au căit în mod sincer.
Când marele preot, prin intermediul sângelui jertfei pentru păcat, îndepărta păcatele din sanctuar, el le aşeza asupra ţapului de trimis. Când Hristos,
prin meritele propriului Său sânge, la încheierea lucrării Sale, îndepărtează păcatele poporului Său din sanctuarul ceresc, El le va aşeza asupra lui
Satan care, va trebui să poarte pedeapsa finală în împlinirea judecăţii.” –

Idem., pag. 422., (cap. 23, „Ce este Sanctuarul?”).
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14 decembrie

4. ÎNCHEIEREA ISPĂŞIRII
a. În ce fel demonstrează ultimele etape ale ispăşirii caracterul extrem de păcătos al păcatului? Leviticul 16:10, 26. Ce simbolizează
aceasta?
„În serviciul simbolic, ciclul anual al slujirii se încheia cu curăţirea sanctuarului şi cu mărturisirea păcatelor pe capul ţapului de trimis.
Astfel, în slujirea de la tabernacol şi de la templul care mai târziu i-a
luat locul, poporul era învăţat zi de zi marile adevăruri privitoare la moartea şi lucrarea lui Hristos; iar o dată în fiecare an, minţile lor erau îndreptate
în viitor spre evenimentele finale ale marii lupte dintre Hristos şi Satan, la
curăţirea finală a universului de păcat şi păcătoşi.” – Patriarhi şi profeţi, pag.

358, engl.

„Deoarece Satan este iniţiatorul păcatului, cel care a provocat în mod
direct toate păcatele care au produs moartea Fiului lui Dumnezeu, dreptatea cere ca Satan să sufere pedeapsa finală. Lucrarea lui Hristos de răscumpărare a oamenilor şi de curăţire a universului de păcat se va încheia
prin îndepărtarea păcatului din sanctuarul ceresc şi aşezarea acestor păcate
asupra lui Satan, care va purta pedeapsa finală.” – Idem.
b. După ispăşire, ce va face Hristos? Evrei 9:28; 10:37.
„În serviciul simbolic, marele preot, după ce isprăvea de făcut ispăşire pentru Israel, venea în faţă şi binecuvânta adunarea. La fel, Hristos, la
încheierea lucrării Sale de Mijlocitor, Se va arăta ‘fără păcat pentru a duce
mântuirea’ (Evrei 9:28), pentru a binecuvânta pe poporul Său cu viaţă veşnică.” - Marea luptă, pag. 485, engl., (cap. 28, „Faţa în faţă cu raportul vieţii”).
c. Ce vrea să spună Pavel când afirmă că, atunci când Hristos va
veni a doua oară, El Se va arăta „fără păcat” (Evrei 9:28)? Evrei
10:17, 18.
„Hristos, după ce S-a oferit o dată să poarte păcatele multora, va veni a
doua oară, nu pentru a se ocupa de păcat, ci pentru a-i mântui pe cei care
aşteaptă cu nerăbdare venirea Lui.” (Evrei 9:28, versiunea RSV engl.).
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15 decembrie

5. ŢAPUL DE TRIMIS LEGAT
a. Va fi acordat un privilegiu special celor care nu sunt gata să-L
primească pe Hristos la venirea Sa? Matei 7:22, 23; Luca 13:23-27;
Isaia 55:6. De ce va fi atunci prea târziu pentru cei care nu sunt
gata? Matei 25:10-12.
b. Unde vor fi izolaţi Satan (simbolizat prin ţapul de trimis) şi îngerii săi şi pentru cât timp, înainte de a fi distruşi? Isaia 14:12–20;
24:20–22; Ieremia 4:20–26; Apocalipsa 20:1–3.
„Aici urmează să fie căminul lui Satan şi al îngerilor lui timp de o mie
de ani. Limitat la pământ, el nu va avea acces la alte lumi pentru a ispiti şi
deranja pe aceia care nu au căzut niciodată. În acest sens este el legat: nu a
mai rămas nimeni asupra căruia să poată să-şi exercite puterea. El este cu
totul izolat de lucrarea de înşelăciune şi ruină, lucrare care timp de atâtea
secole a fost singura sa plăcere.” - Marea luptă, pag. 659, engl., (cap. 41, „Pustiirea
pământului”).

Vineri

16 decembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. În ce fel erau păcatele mărturisite îndepărtate de la sanctuar şi popor în marea Zi a Ispăşirii?
2. După ce eveniment se sfârşea ispăşirea anuală?
3. După îndepărtarea păcatelor de la sanctuar şi popor, cum erau păcatele îndepărtate pentru totdeauna?
4. Daţi un motiv pentru care ţapul cel viu pentru Azazel nu-l putea
reprezenta pe Hristos. Pe cine simboliza el?
5. Cum puteţi dovedi că, la revenirea lui Hristos, El va împlini ultima
etapă din planul de mântuire?
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Lecţia 13

Sabat, 24 decembrie 2011

Reunirea familiei lui Dumnezeu
„În ziua aceea vor zice: „Iată, acesta este Dumnezeul nostru în
care aveam încredere că ne va mântui.” (engl. „L-am aşteptat şi El ne
va mântui.”) (Isaia 25:9).
„Hristos Îşi duce poporul în Cetatea lui Dumnezeu şi pământul
rămâne fără locuitorii lui.” – Marea luptă, pag. 657, engl., (cap. 41).
Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol. 6, pag. 308-312, engl., (cap. 41, „Pus-

				

tiirea pământului”).

Duminică

18 decembrie

1. REVENIREA LUI HRISTOS
a. rei evenimente: - (1) pocăinţă şi convertire sinceră se văd între
urmaşii lui Hristos, - (2) păcatele lor mărturisite sunt şterse în
judecata de cercetare, - (3) ei primesc „ploaia târzie” prin revărsarea plinătăţii Duhului Sfânt trebuie să aibă loc în aceste ultime zile. Care va fi cel de-al patrulea şi cel mai important eveniment? Faptele Apostolilor 3:19, 20; Psalmii 50:3.
„Regele regilor coboară pe nor, învăluit în flăcări de foc. Cerurile se
dau la o parte asemenea unui sul; pământul tremură înaintea Lui şi fiecare
munte şi insulă este mişcată de la locul ei.” - Marea luptă, pag. 641, 642, engl.,

(cap. 40, „Poporul lui Dumnezeu eliberat”).

b. Ce se va întâmpla atunci cu cei care au murit în Hristos şi au fost
acceptaţi în urma judecăţii de cercetare? Ioan 5:28, 29 (prima parte); 1 Tesaloniceni 4:13-16.
„În mijlocul zguduirii pământului, strălucirii fulgerelor, a urletului tunetului, vocea Fiului lui Dumnezeu îi cheamă pe sfinţii adormiţi. El priveşte la mormintele celor drepţi, apoi, ridicând mâinile spre cer, strigă:
‘Treziţi-vă, treziţi-vă, treziţi-vă voi cei care dormiţi în ţărâna pământului şi
sculaţi-vă!’ De-a lungul şi de-a latul pământului, morţii vor auzi acea voce,
şi cei care o vor auzi vor trăi.” - Marea luptă, pag. 644, engl., (cap. 40, „Poporul lui

Dumnezeu eliberat”).
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2. „RĂSPLĂTIŢI LA ÎNVIEREA CELOR DREPŢI”
a. Ce este scris despre răsplata rezervată patriarhilor? Evrei 11:13,
39, 40. Când vor fi răsplătiţi cei neprihăniţi? Luca 14:14. Ce vor
auzi ei de pe multe buze?
„Cei răscumpăraţi îi vor întâlni şi recunoaşte pe cei a căror atenţie ei au
îndreptat-o spre Salvatorul înălţat. Ce dialoguri binecuvântate vor avea cu
aceste suflete! Se va spune: ‘Eram un păcătos, fără Dumnezeu şi fără speranţă în lume şi tu ai venit la mine, mi-ai atras atenţia la Mântuitorul preţios ca la singura mea speranţă. Şi eu am crezut în El. M-am căit de păcatele
mele şi mi s-a dat să stau împreună cu sfinţii Săi în locurile cereşti în Hristos
Isus.’Alţii vor spune: ‘Eram păgân în ţări păgâne. Tu ţi-ai părăsit prietenii şi
căminul confortabil şi ai venit să mă înveţi cum să-L găsesc pe Isus şi să cred
în El ca singurul Dumnezeu adevărat. Mi-am distrus idolii şi m-am închinat
lui Dumnezeu, iar acum, Îl văd faţă în faţă. Sunt mântuit, mântuit pentru
totdeauna, ca pentru totdeauna să-L privesc pe Cel pe care-L iubesc. Atunci
L-am văzut doar cu ochiul credinţei, dar acum Îl văd aşa cum El este. Acum
pot să-mi exprim recunoştinţa pentru îndurarea Sa răscumpărătoare faţă de
Cel care m-a iubit şi m-a spălat de toate păcatele prin propriul Său sânge.’
Alţii îşi vor exprima recunoştinţa faţă de cei care i-au hrănit pe cei flămânzi şi i-au îmbrăcat pe cei goi.” – Testimonies, vol. 6, pag. 311, engl., (cap. „Răs-

plata servirii”).

b. Ce a spus Hristos despre Avraam, Isaac şi Iacov? Când îşi vor
primi ei răsplata? Luca 20:37, 38. Dar profetul Daniel? Daniel
12:13. Dar regele David? Faptele Apostolilor 2:34, 35. Există vreo
dovadă în Biblie că ei sunt deja în cer?
„Faptul că David rămâne în mormânt până la înviere dovedeşte faptul
că cei neprihăniţi nu merg în cer la moarte. Doar prin înviere şi prin faptul
că Hristos a înviat, va putea David să stea în cele din urmă la dreapta lui
Dumnezeu.” - Marea luptă, pag. 546, engl.. (cap. 33, „Prima mare dezamăgire”).
c. Există trei cazuri deosebite menţionate în Vechiul Testament.
Genesa 5:24 (Evrei 11:5); Iuda 9 (Romani 5:14); 2 Regi 2:11 (Matei
17:1-5). Explicaţi.
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3. TRUPURI NOI, LOCUINŢE NOI
a. Unde se află sfinţii care au fost înviaţi la învierea lui Hristos?
Matei 27:52, 53; Efeseni 4:8; Apocalipsa 4:4; 5:8, 9.
„Când a înviat, Hristos a scos din mormânt o mulţime de captivi. Cutremurul de la moartea Sa a deschis mormintele şi, când El a înviat, ei au
ieşit împreună cu El. Ei erau acei care fuseseră colaboratori cu Dumnezeu
şi care cu preţul vieţii lor dăduseră mărturie despre adevăr. Acum urmau
să-I fie martori Celui care îi ridicase din moarte...
Ei s-au ridicat împreună cu El ca trofee ale Biruinţei Sale asupra morţii
şi mormântului. Aceştia, a spus Hristos, nu mai sunt captivi ai lui Satan;
Eu i-am răscumpărat. I-am scos din morminte ca primele roade ale puterii
Mele, ca să fie împreună cu Mine acolo unde sunt Eu, să nu mai vadă moarte niciodată şi să nu mai sufere nici o durere.” – Hristos Lumina lumii, pag. 786,

engl., (cap. 81, „Domnul a înviat”).

b. Care este dovada că apostolii nu sunt în ceruri? Ce pregăteşte
Hristos pentru ei şi pentru noi? Ioan 14:1-3. Când vor primi, împreună cu noi, răsplata făgăduită? 1 Timotei 4:7, 8.
c. Ce cunoaştem despre corpurile cele noi pe care le vor avea sfinţii? 1 Corinteni 15:35, 38, 42-44; Filipeni 3:21.
„Identitatea noastră se păstrează la înviere chiar dacă nu aceleaşi particule de materie sau substanţă care au intrat în mormânt. Minunatele lucrări ale Domnului sunt o taină pentru om. Spiritul, caracterul omului, se
întoarce la Dumnezeu, pentru a fi păstrat acolo. La înviere, fiecare om îşi
va redobândi propriul caracter. La vremea potrivită, Dumnezeu va chema
pe cei morţi, dându-le din nou suflarea vieţii, poruncind oaselor uscate să
trăiască. Acelaşi chip va învia, dar fără a fi atins de boală sau de vreun defect. Trăieşte din nou purtând aceeaşi individualitate a trăsăturilor, astfel
încât prietenii îşi vor recunoaşte prietenii. Nici o lege a naturii nu dovedeşte că Dumnezeu redă aceleaşi particule de materie care compuneau corpul
înainte de moarte. Dumnezeu va da celor neprihăniţi morţi un corp după
plăcerea Sa.” – Maranata, pag. 301, engl.
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4. HRISTOS VINE SĂ „FACĂ JUDECATĂ”
a. Hristos vine să „facă judecată.” Ioan 5:27; 2 Timotei 4:1; Iuda 14,
15. Ce destin le va fi dat celor două clase de oameni la aplicarea
judecătii executive? Matei 25:31–46; 13:41–43.
„Pe muntele Măslinilor, Hristos le-a descris ucenicilor Săi scena din
marea zi a judecăţii. El a înfăţişat sentinţa ei ca îndreptându-se asupra unui
punct. Când naţiunile sunt adunate înaintea Lui, nu vor mai fi decât două
clase şi soarta lor veşnică va fi hotărâtă prin ceea ce au făcut sau au neglijat
să facă pentru El în persoana celor săraci şi suferinzi.” - Hristos Lumina lumii,

pag. 637, engl., (cap. 70, „Cel mai neînsemnat dintre aceşti fraţi ai Mei”).

b. Ce vor face cei răi, plini de groază, în acea mare zi? Isaia 2:19-21;
Apocalipsa 6:15-17.
„La venirea lui Hristos cei răi sunt şterşi de pe faţa întregului pământ
– mistuiţi de suflarea gurii Sale şi distruşi de strălucirea slavei Sale. Hristos
Îşi duce poporul în Cetatea lui Dumnezeu şi pământul este golit de locuitorii săi… ‘Ţara este pustiită de tot şi prădată; căci Domnul a hotărât aşa.’
‘ei călcau legile, nu ţineau poruncile şi rupeau legământul cel veşnic. De
aceea blestemul a devorat pământul şi cei care locuiesc în ea sunt pustiiţi,
de aceea locuitorii pământului sunt arşi.’ (Isaia 24:3, 5, 6, engl.).
Întregul pământ arată ca o pustietate dezolantă.” - Marea luptă, pag. 657,
engl., (cap. 41, „Pustiirea pământului”).

c. Cum se vor bucura sfinţii şi cât de curând? Isaia 25:9.
„Adesea am fost declarată ca amăgitoare pentru că am spus: ‘Domnul
va veni în curând; pregătiţi-vă, pregătiţi-vă, ca să fiţi găsiţi aşteptând, veghind şi iubind venirea Lui.’ Dar în Apocalipsa eu am citit această afirmaţie: ‘Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia
după fapta lui.’ ‘Şi iată, Eu vin curând! – Ferice de cel ce păzeşte cuvintele
proorociei din cartea aceasta!’ ‘Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să
nu-ţi ia cununa.’ (22:12, 7; 3:11). A fost Cel care a dat această mărturie un
înşelător, pentru că acest ‘curând’ a fost amânat mai mult decât puteau anticipa minţile noastre limitate? Cel care vorbeşte este Martorul credincios
şi adevărat. Cuvintele Lui sunt adevăr şi realitate.” - Manuscript Releases, vol.

16, pag. 179.
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5. SLAVA LUI HRISTOS, UN FOC MISTUITOR
a. Ce se va întâmpla cu sfinţii cei vii la venirea lui Hristos? 1 Corinteni 15:51-53.
„Drepţii cei vii sunt schimbaţi ‘într-o clipă, într-o clipită din ochi.’ (1
Corinteni 15:52). La glasul lui Dumnezeu ei au fost slăviţi; acum, ei sunt făcuţi nemuritori şi împreună cu sfinţii înviaţi sunt ridicaţi în văzduh ca să-L
întâlnească pe Domnul lor. Îngerii ‘vor aduna pe aleşii Lui din cele patru
vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.’ (Matei 24:31). Copilaşii sunt duşi de îngeri sfinţi în braţele mamelor lor. Prieteni despărţiţi de
multă vreme prin moarte sunt uniţi, pentru a nu se mai despărţi niciodată
şi cu cântece de bucurie se înalţă împreună spre cetatea lui Dumnezeu.” -

Marea luptă, pag. 645, engl., (cap. 40, „Poporul lui Dumnezeu eliberat”).

b. Ce se va întâmpla cu toţi ceilalţi? Isaia 66:15-18; 2 Tesaloniceni
1:6-8; 2 Petru 3:7, 10-12; Luca 17:28-30. Este vreo dovadă că ei vor
avea o a doua şansă să fie mântuiţi?
c. Explicaţi de ce slava venirii lui Hristos va distruge pe cei răi dar
nu şi pe sfinţi. Filipeni 3:18-21.
d. Unde Îl vor întâlni sfinţii înviaţi şi sfinţii cei vii pe Hristos?
1 Tesaloniceni 4:17. Unde se află locuinţele lor cele noi? Psalmii
15:1; Evrei 12:22, 23; Apocalipsa 21:2-4.

Vineri

23 decembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Descrieţi în ordine corectă cele patru evenimente menţionate în
Faptele Apostolilor 3:19, 20.
2. Când îşi vor primii patriarhii şi profeţii răsplata? Ce dovadă arată
că ei nu sunt încă în cer?
3. Menţionaţi cazurile deosebite care se găsesc în Biblie.
4. Ce se va păstra la înviere şi ce nu se va păstra? Explicaţi.
5. Explicaţi de ce slava venirii lui Hristos îi va distruge pe cei răi, dar
nu şi pe sfinţi.
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Lecţia 14

Sabat, 31 decembrie 2011

Sfinţii în timpul şi după mia de ani
„Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi
la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit
Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” (1 Corinteni 2:9).
„[În Noul Ierusalim], minţi nemuritoare vor contempla cu o plăcere continuă minunile puterii creatoare, tainele dragostei răscumpărătoare.” – Harul uimitor al lui Dumnezeu, pag. 368, engl.
Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 662 - 678, engl., (cap. 42, „Sfârşitul

				

luptei”).

Duminică

25 decembrie

1. CEI RĂSCUMPĂRAŢI ÎN CERURI
a. Ce privilegiu le va fi acordat sfinţilor când vor fi luaţi la cer împreună cu Hristos? Apocalipsa 7:13-17.
„Milioane au coborât în mormânt încărcaţi cu ruşine pentru că au refuzat cu statornicie să cedeze pretenţiilor amăgitoare ale lui Satan. În faţa
tribunalelor omeneşti, ei erau declaraţi cei mai josnici dintre delicvenţi. Dar
acum ‘Dumnezeu este el Însuşi judecător.’ (Psalmii 50:6 engl.). Acum hotărârile pământului sunt răsturnate. El ‘îndepărtează ocara poporului Său.’
(Isaia 25:8 engl.).” - Marea luptă, pag. 650, engl., (cap. 40, „Poporul lui Dumnezeu
eliberat”).

b. După înălţarea lor la cer în „Casa Tatălui” (Ioan 14:1-3) la ce
lucrare vor fi co-participanţi cu Hristos cei răscumpăraţi? Pentru
cât timp vor fi implicaţi ei în această lucrare? 1 Corinteni 6:2, 3;
Apocalipsa 20:4, 6, 12.
„Cartea vieţii conţine faptele bune ale sfinţilor; cartea morţii conţine
faptele rele ale celor răi. Aceste cărţi sunt comparate cu cartea legii, Biblia,
iar oamenii sunt judecaţi în conformitate cu aceasta. Sfinţii, în armonie cu
Isus, îi vor judeca pe cei răi.” – Experienţe şi viziuni, pag. 52, engl., (cap. „Ultimele

plăgi şi judecata”).
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Luni

26 decembrie

2. CEI RĂI TREBUIE SĂ FIE JUDECAŢI
a. Constatând că soarta celor răi va fi fost deja hotărâtă prin propria
lor alegere şi că ei vor fi înviaţi la „învierea pentru judecată”
(Ioan 5:29) pentru a suferi „a doua moarte” (distrugerea totală) la
sfârşitul mileniului (Apocalipsa 20:5, 9, 14), de ce mai trebuie să
fie judecaţi?
„[La sfârşitul miei de ani] Hristos, împreună cu poporul Său, i-au judecat pe morţii cei răi, comparând faptele lor cu cartea legii, Cuvântul lui
Dumnezeu şi hotărând fiecare caz după faptele făcute în trup. Apoi ei au
repartizat celor răi partea de suferinţă conform cu faptele lor; şi aceasta s-a
trecut în cartea morţii în dreptul numelui lor. Şi Satan şi îngerii lui au fost
judecaţi de Isus şi de sfinţi. Pedeapsa lui Satan era de departe mai mare
decât cea a celor pe care el i-a înşelat. Suferinţa Sa urma să o întreacă pe a
lor, cu atât de mult, încât nu suportă comparaţie. După ce toţi cei pe care îi
înşelase vor fi pierit, Satan va fi încă în viaţă şi va mai suferi încă mult.” –

Experienţe şi viziuni, pag. 291, engl., (cap. „Pământul pustiit”).

b. Toţi cei răi vor pieri în iazul de foc (Apocalipsa 20:15), dar vor
exista diferite intensităţi ale pedepsei. Matei 11:22; Luca 12:47,
48; 20:46, 47; Romani 2:5, 6. De aceea, ce presupune faptul că ei
vor fi judecaţi „ca să fie pedepsiţi”? 2 Petru 2:9.
„Foc de la Dumnezeu din cer este revărsat [asupra lui Satan şi a urmaşilor săi] şi oamenii cei mari şi puternici, nobilii, cei săraci şi nenorociţi,
sunt toţi mistuiţi împreună. Am văzut că unii au fost distruşi repede, în
timp ce alţii au suferit îndelung. Ei erau pedepsiţi după faptele făcute în
trup. La unii mistuirea a durat multe zile şi, atâta timp cât a mai rămas o
parte de mistuit, au continuat să simtă toată suferinţa. Îngerul a spus: ‘Viermele vieţii nu se va întrerupe; focul lor nu va fi stins atâta timp cât va mai
exista cea mai mică particulă care să poată fi roasă.’
Satan şi îngerii lui au suferit îndelung. Satan a purtat nu doar povara
şi pedeapsa propriilor sale păcate, ci şi a păcatelor mulţimii celor răscumpăraţi, păcate care au fost puse asupra lui; el trebuie să sufere şi pentru
ruina sufletelor pe care o provocase el. Apoi am văzut că Satan şi toată
oştirea celor răi a fost mistuită şi dreptatea lui Dumnezeu a fost împlinită;
iar întreaga oştire îngerească şi toţi sfinţii răscumpăraţi au strigat cu voce
puternică: ‘Amin!’ – Idem., pag. 294, 295, engl., (cap. „Moartea a doua”).
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Marţi

27 decembrie

3. SCOPUL JUDECĂŢII
a. De ce este necesară o judecată? Nu putea Dumnezeu, care ştie
totul (Evrei 4:13), să dea o sentinţă dreaptă pentru fiecare caz? De
ce mai trebuie să ia parte la judecată şi fiinţele omeneşti? Ce trebuie clarificat pentru îngerii credincioşi, lumile necăzute şi pentru cei răscumpăraţi de pe pământ? În convingerea deplină convinşi că Dumnezeu este drept, ce vor declara cu toţii? Apocalipsa
15:3, 4; 16:7; 19:1, 2.
„La ziua judecăţii finale, fiecare suflet pierdut va înţelege deplin natura
propriei respingeri a adevărului. Crucea va fi prezentată şi adevărata ei
semnificaţie va fi văzută de orice minte care a fost orbită de fărădelege. În
faţa viziunii Calvarului şi cu Victima sa misterioasă, păcătoşii vor sta condamnaţi. Orice scuză mincinoasă va fi dată la o parte. Apostazia omenească va apărea în natura sa hidoasă. Oamenii vor vedea ce alegere au făcut.
Fiecare chestiune legată de adevăr şi rătăcire apărută în timpul îndelungii
lupte va fi clarificată atunci. La judecata universului, Dumnezeu va sta fără
vină pentru existenţa sau perpetuarea răului. Se va demonstra că poruncile
divine nu sunt complice la păcat. Nu a existat nici un defect în guvernarea
lui Dumnezeu, nici un motiv de nemulţumire.” – Hristos Lumina lumii, pag. 58,

engl., (cap. 5, „Consacrarea”).

b. Cât de cuprinzătoare este judecata împotriva păcatului şi ce va
înţelege curând iniţiatorul răului? 2 Petru 2:4; Iuda 6.
„Şi Satan şi îngerii răi sunt judecaţi de către Hristos şi poporul Său.
Pavel spune: ‘Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri?’ (1 Corinteni 6:3). Când
Judecătorul a tot pământul îl va întreba pe Satan: ‘De ce te-ai răsculat împotriva Mea şi M-ai jefuit de supuşii regatului Meu?’ iniţiatorul răului nu
poate găsi nici o scuză. Fiecare gură va fi astupată şi întreaga oştire a celor
răsculaţi va fi adus la tăcere.” – Credinţa prin care trăiesc, pag. 216, engl.
„[Acuzat la judecata finală a tribunalului lui Dumnezeu,] Satan vede
că răscoala lui intenţionată l-a făcut nedemn pentru cer. El şi-a antrenat
puterile să lupte împotriva lui Dumnezeu; curăţia, pacea şi armonia cerului
ar fi pentru el tortura supremă. Acuzaţiile sale împotriva milei şi dreptăţii
lui Dumnezeu sunt acum aduse la tăcere. Ocara pe care el s-a străduit să o
arunce lui Iehova rămâne în întregime asupra lui. Acum, Satan se pleacă
şi mărturiseşte dreptatea sentinţei sale.” – Marea luptă, pag. 670, engl., (cap. 42,

„Sfârşitul luptei”).
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Miercuri

28 decembrie

4. TOATE LUCRURILE ASCUNSE VOR FI SCOASE
LA LUMINĂ
a. Sfinţii vor avea înterbări cu privire la multe dintre rudele şi prietenii lor, uimindu-se de ce ei nu se află în împărăţie deoarece ei
păreau a fi oameni buni. De aceea ei înşişi trebuie să verifice registrele lui Dumnezeu, să hotărască măsura vinei pentru fiecare
persoană aflată în discuţie şi să folosească sabia cu două tăişuri
(Evrei 4:12) în hotărârea pedepsei. Psalmii 149:4-9; Isaia 54:17.
Rezumaţi.
b. Explicaţi de ce mulţi dintre cei cunoscuţi ca mari păcătoşi vor fi
în împărăţie, în timp ce alţii, care păreau a fi sfinţi, vor fi trimişi
în iazul de foc. 1 Corinteni 6:9-11; Matei 21:31 (ultima parte);
8:11, 12. Când şi unde vor ieşi la lumină multe lucruri ascunse? 1
Corinteni 4:5.
c. După ce Satan, îngerii lui şi toţi cei răi vor fi fost transformaţi în
cenuşă (Ezechiel 28:15-18; Maleahi 4:1-3; Apocalipsa 19:19-21;
20:9), cine va moşteni pământul înnoit? Romani 4:13 (comparaţi
cu Galateni 3:29); Romani 8:16, 17; Daniel 7:27; Psalmii 37:29.
„Pământul încredinţat la început omului ca împărăţie a sa, trădat în mâinile lui Satan şi atât de mult păstrat de duşmanul cel puternic, a fost adus
înapoi prin marele plan al răscumpărării. Tot ceea ce a fost pierdut prin păcat
a fost recuperat.” - Marea luptă, pag. 674, engl., (cap. 42, „Sfârşitul luptei”).
d. După ce pământul este curăţit prin foc, ce stare va domni în lumea cea nouă? Isaia 32:1, 17, 18; 65:17, 19, 21, 23; 2 Petru 3:13.
„[Pe noul pământ] cei răscumpăraţi vor cunoaşte la fel cum ei sunt cunoscuţi. Iubirea şi simpatiile pe care Dumnezeu Însuşi le-a pus în suflet îşi
vor găsi acolo împlinirea cea mai adevărată şi dulce. Comuniunea curată
cu fiinţele sfinte, viaţa socială plină de armonie cu îngerii cei binecuvântaţi
şi cu cei credincioşi din toate veacurile care şi-au spălat hainele şi le-au albit
în sângele Mielului, legăturile sfinte care leagă la un loc ‘întreaga familie
din cer şi de pe pământ’ (Efeseni 3:15) – acestea ajută la realizarea fericirii
celor răscumpăraţi.” – Idem., pag. 677, engl., (cap. 42, „Sfârşitul luptei”).
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Joi

29 decembrie

5. DRAGOSTE PENTRU CEI CARE NU MERITĂ
a. Din ce cauză ne-a adoptat Dumnezeu ca fii şi fiice (Ioan 1:12, 13;
Romani 8:14), făcându-ne moştenitori ai împărăţiei (Galateni
4:7)? A făcut El acesta pentru că noi L-am iubit mai întâi sau
pentru că El ne-a iubit mai întâi, chiar când încă îi eram duşmani? 1 Corinteni 2:9; Romani 8:37; 1 Ioan 4:9, 10, 19; Romani
5:8-10.
b. Atunci când controversa dintre lumină şi întuneric este încheiată pentru totdeauna şi când toţi sunt mulţumiţi în conştiinţa lor
că Dumnezeu este drept şi milostiv, ce se va auzi din gura tuturor fiinţelor inteligente create? Apocalipsa 5:11-13.
„Marea luptă s-a sfârşit. Păcatul şi păcătoşii nu mai există. Universul
întreg este curat. O singură vibraţie de armonie şi de bucurie străbate prin
creaţiunea imensă. De la Acela care a creat toate se revarsă viaţa, lumina
şi fericirea prin domeniile spaţiului fără sfârşit. De la atomul minuscul şi
până la lumile cele mari, toate lucrurile, însufleţite şi neînsufleţite, în frumuseţea lor neumbrită şi într-o bucurie desăvârşită, declară că Dumnezeu
este iubire.” – Marea luptă, pag. 678, engl., (cap. 42, „Sfârşitul luptei”).

Vineri

30 decembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Descrieţi privilegiul care va fi acordat celor răscumpăraţi în ceruri.
2. Care va fi ocupaţia principală a celor răscumpăraţi în timpul mileniului? De ce trebuie să fie judecaţi cei răi?
3. Întrucât Dumnezeul nostru atotcunoscător ştie totul, nu ar fi suficient ca El să dea sentinţa în fiecare caz? De ce trebuie să ia parte la
judecată chiar şi fiinţele omeneşti?
4. Explicaţi 1 Corinteni 4:5.
5. Descrieţi noul pământ.
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Sfinţii în timpul şi după mia de ani
„Înlănţuirea Satanei va produce poporului lui Dumnezeu bucurie şi
veselie. Profetul spune: ‘Iar când îţi va da Domnul odihnă după ostenelile
şi frământările tale, şi după aspra robie care a fost pusă peste tine, atunci
vei cânta cântarea aceasta asupra împăratului Babilonului [reprezentândul aici pe Satan] şi vei zice: Iată, asupritorul nu mai este!.... Domnul a frânt
toiagul celor răi, nuiaua stăpânitorilor. Cel ce, în urgia lui, lovea popoarele
cu lovituri fără răgaz, cel ce, în mânia lui, supunea neamurile este prigonit
fără cruţare.’ (Isaia 14:3-6).
În timpul celor o mie de ani dintre prima şi a doua înviere, are loc
judecata celor răi. Apostolul Pavel indică spre această judecată ca fiind un
eveniment care urmează celei de-a doua veniri. ‘De aceea să nu judecaţi
nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor.’ (1 Corinteni
4:5). Daniel declară că la venirea Celui Îmbătrânit de Zile ‘a venit vremea
când sfinţii au luat în stăpânire împărăţia.’ (Daniel 7:22). La acel moment,
cei neprihăniţi domnesc ca regi şi preoţi ai lui Dumnezeu. Ioan spune în
Apocalipsa: ‘Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele
li s-a dat judecata.’ ‘Ei vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor
împărăţi cu El o mie de ani.’ (Apocalipsa 20:4, 6). Acesta este momentul în
care, după cum prezisese Pavel ‘sfinţii vor judeca lumea’ (1 Corinteni 6:2).
Împreună cu Hristos, ei judecă pe cei răi, comparând faptele lor cu cartea
legii, Biblia, şi hotărând pentru fiecare caz conform cu faptele săvârşite în
trup. Apoi este hotărâtă, conform faptelor lor, partea pe care cei răi trebuie
să o sufere; aceasta este trecută în dreptul numelor lor în cartea morţii….
La încheierea celor o mie de ani, Hristos se reîntoarce pe pământ….
În Cetatea lui Dumnezeu ‘nu va fi noapte’. Nimeni nu va avea nevoie
de odihnă şi nici nu o va dori. Nimeni nu va obosi în a face voia lui Dumnezeu şi a da slavă numelui Său. Vom simţi veşnic prospeţimea dimineţii, iar
sfârşitul acesteia nu se va întrezări niciodată. ‘Şi nu vor mai avea trebuinţă
nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va
lumina.’ (Apocalipsa 22:5). Lumina soarelui va fi înlocuită de o strălucire
care nu va fi dureros de orbitoare ca intensitate, dar care va depăşi cu mult
strălucirea soarelui la amiază aşa cum o cunoaştem noi. Slava lui Dumnezeu şi a Mielului se revarsă asupra Cetăţii Sfinte printr-o lumină care nu
scade. Cei răscumpăraţi umblă în slava unei zile veşnice neluminată de
vreun soare.” – Marea Luptă, pag. 660-662, 676, engl., (cap. 42, „Sfârşitul luptei”).
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Sugestii pentru ora de studiu din Sabat, după amiaza

Salvat prin har
Octombrie

1
8
15
22
29

- cap. 12: Dragostea: împlinirea Legii
- cap. 13: Ascultarea desăvârşită... (până la: Isus, Înlocuitorul…)
- cap. 13: Ascultarea desăvârşită...(de la: Isus, Înlocuitorul...)
- cap. 14: Faptele bune şi Evanghelia
- cap. 15: Închinare şi laudă (prima parte: până la Fariseism…)

Noiembrie

5
12
19
26

- cap. 15: Închinare şi laudă (partea II-a)
- cap. 16: Postul şi Evanghelia
- cap. 17: Eradicarea tendinţelor păcătoase
- cap. 18: Judecata… (până la: … parabola ospăţului de nuntă)

Decembrie

3
10
17
24
31

- cap. 18: Judecata de cercetare (partea II-a)
- cap. 19: Harul este pierdut în glorie
- cap. 20: Doar prin har (prima parte: Harul şi ascultarea)
- cap. 20: Doar prin har (partea II-a)
- Apendice: „Sunteţi desăvârşiţi în El”

Apusul soarelui*) pentru diferite zone ale ţării:
Octombrie
7. B: 18:46; CT: 18:37; IS: 18:39; MS: 18:53; SM: 18:59; AR: 19:06;
14. B: 18:34; CT: 18:24; IS: 18:24; MS: 18:38; SM: 18:43; AR: 18:51;
21. B: 18:22; CT: 18:13; IS: 18:11; MS: 18:25; SM: 18:30; AR: 18:39;
28. B: 18:11; CT: 18:02; IS: 17:59; MS: 18:13; SM: 18:18; AR: 18:27;
Noiembrie
4. B: 17:02; CT: 16:52; IS: 16:48; MS: 17:03; SM: 17:07; AR: 17:17;
11. B: 16:53; CT: 16:44; IS: 16:39; MS: 16:54; SM: 16:57; AR: 17:07;
18. B: 16:46; CT: 16:37; IS: 16:31; MS: 16:46; SM: 16:49; AR: 17:00;
25. B: 16:41; CT: 16:31; IS: 16:25; MS: 16:40; SM: 16:42; AR: 16:54;
Decembrie
2. B: 16:37; CT: 16:28; IS: 16:21; MS: 16:36; SM: 16:38; AR: 16:50;
9. B: 16:36; CT: 16:27; IS: 16:19; MS: 16:34; SM: 16:36; AR: 16:49;
16. B: 16:37; CT: 16:28; IS: 16:19; MS: 16:35; SM: 16:37; AR: 16:49;
23. B: 16:40; CT: 16:31; IS: 16:22; MS: 16:38; SM: 16:39; AR: 16:52;
30. B: 16:45; CT: 16:35; IS: 16:27; MS: 16:43; SM: 16:44; AR: 16:57.
*) Apusul de soare a fost indicat folosind site-ul: www.astro-urseanu.ro/rasarit_soare_blank.html

