
Studiul 3 

Pe urmele paşilor Săi 
 
 

Mulţi oameni din zilele noastre cheltuiesc timp şi bani în dorinţa de a vedea acele 

locuri unde Isus a umblat, a învăţat şi a făcut minuni. Dar glasul Său nu se mai aude şi 

chipul Său blând nu mai poate fi văzut acolo; privirea Sa care inspira credinţă sufletelor 

descurajate nu mai este acolo să întâlnească privirea călătorilor obosiţi. Locurile care se 

presupune a fi legate de scenele patimilor, morţii şi îngropării Mântuitorului nu mai au 

nimic de oferit sufletului care tânjeşte după pacea sufletească ce se capătă prin iertarea 

păcatelor. Tuturor acestora se adresează întrebarea plină de compătimire pe care 

îngerul a adresat-o acum 2000 de ani femeilor venite la mormânt: «Pentru ce căutaţi 

între cei morţi pe Cel ce este viu?» (Luca 24:5). Apocalipsa ni-L descoperă pe Isus Hristos 

Cel viu în adevărata Sa poziţie precum şi lucrarea pe care El o face acum în folosul 

nostru. 

 

1. Cum Îl descrie Apocalipsa pe Isus? Apoc. 1:13-18  

a. Haina lungă până la ___________  

b. Parul Său era _______________________ 

c. Ochii erau ca _________ ______________  

d. Picioarele lui erau ca _________ ________________  

e. Glasul Lui era ca _____________ unor _______ mari  

f. Faţa strălucea ca _____________________

NOTĂ: Biblia nu spune că Dumnezeu L-a împrumutat pe unicul Său Fiu omenirii, 

ci El L-a dat (Ioan 3:16). Isus va rămâne Om și Dumnezeu pentru toată veşnicia. La 

înviere El avea trup omenesc (Luca 24:37-43), trup în care S-a şi înălţat la cer. 

Descrierea pe care Apocalipsa I-o face lui Isus Hristos nu este însă aceea a unui om 

al durerii şi obișnuit cu suferinţa (Is. 53:3), ci a unei Fiinţe plină de slavă şi putere. 

Atât Ioan (Apoc. 1:17), cât şi Daniel (Dan.10:5-9) au căzut la pământ când L-au 

văzut. 

2. Unde L-a văzut Ioan pe Isus în viziune? Apoc.1:12-13  

[…] am văzut […] în mijlocul celor şapte ____________ pe Cineva care 

semăna cu _____________ omului […]. 

Apocalipsa 1:12-20  
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NOTĂ: După înălţarea Sa la cer Isus a început o slujbă specială în mijlocul a şapte 

sfeşnice. Vom vedea imediat ce înseamnă aceasta. 

 3. Cine supraveghea asupra sfeşnicului în vechime? Num. 8:2-3  

«Vorbeşte lui ________________, şi spune-i: Când vei aşeza candelele în 

sfeşnic, cele şapte candele vor trebui să lumineze […].»

NOTĂ: Aron, fratele profetului Moise, a fost cel chemat de către Dumnezeu să 

slujească drept mare preot la sanctuar (vezi mai jos). Una dintre răspunderile lui era 

să vegheze ca lumina sfeşnicului să ardă neîncetat. Slujba lui Aron prefigura slujba 

mult mai înaltă şi mai importantă a Domnului Hristos în favoarea credincioşilor.  

Sanctuarul – locul de întâlnire cu Dumnezeu  
4. Ce i-a spus Dumnezeu lui Moise despre poporul Lui? Exod 25:8  

«Să-Mi facă un _______________ Sfânt şi Eu voi locui în mijlocul lor.» 

NOTĂ: Sanctuarul a fost un templu portabil în care Dumnezeu se întâlnea cu 

poporul Său pentru închinare.  

5. Cum a ştiut Moise să construiască acest Sanctuar? Exod 25:40  

Domnul i-a arătat un _______________ .  

6. Unde se află originalul pe care Moise l-a folosit ca model? Evrei 9:24; 8:1-5  

Sanctuarul pământesc era copia fidelă a Sanctuarului lui Dumnezeu din 

_____________ .  

NOTĂ: Sanctuarul pământesc, cu activităţile lui solemne, ne oferă o tipologie a 

lucrării lui Dumnezeu pentru mântuirea omenirii păcătoase. 

7. Din câte încăperi era format Sanctuarul? Evrei 9:2-3  

a. v.2 - […] partea dinainte, numită «__________ _____________»[…]; 

b. v.3 - […] după perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema 

«__________ _______ ____________» […]. 

8. Ce piese de mobilier se găseau în prima încăpere? Evrei 9:2 
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În partea dinainte, numită «Locul Sfânt», era _______________, 

___________ şi pâinile pentru punerea înaintea Domnului […]. 

NOTĂ: Pe lângă sfeşnic, acolo se mai găsea şi masa cu pâinile pentru punerea 

înainte. Faptul că Ioan Îl vede pe Hristos în mijlocul celor şapte sfeşnice sugerează 

că El a început slujba Sa ca Mare Preot în locul sfânt, prima încăpere a sanctuarului 

ceresc. 

9. Cât de des intra marele preot să slujească în a doua încăpere? Evrei 9:7 

[…] în partea a doua intră numai marele preot, _______________ 

___________ […].  

NOTĂ: Serviciul de la sanctuar se împărţea în serviciul zilnic şi serviciul anual. 

Serviciul anual se referă la o anumită zi din an, desemnată pentru a se face o slujbă 

cu totul specială. Aceasta era singura zi în care marele preot intra, într-o atmosferă 

cu totul solemnă, în locul prea sfânt, acolo unde se manifesta prezenţa lui 

Dumnezeu. Ce reprezintă acest serviciu vom studia pe parcursul mai multor lecţii, 

începând cu lecţia 6.  

Isus, Marele nostru Preot  
10. Ce s-a întâmplat cu sanctuarul pământesc când Isus a murit? Marcu 15:37-38 

___________ dinlăuntrul Templului s-a ____________ în _____________ 

de sus până jos. 

NOTĂ: Ruperea perdelei însemna că serviciile sanctuarului pământesc ajunseseră 

la sfârşit prin moartea lui Isus, spre care ţintea tot sistemul jertfelor (1Corinteni 5:7; 

Apoc. 5:6-14).  

11. Cine este astăzi Marele Preot în ceruri? Evrei 9:11  

Dar ______________ a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut 

prin cortul acela mai mare şi mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, 

adică nu este din zidirea aceasta […]. 

12. Ce Îl califică pe Hristos să slujească drept Mare Preot? Evrei 2:17  

[…] a trebuit să Se ________________ fraţilor Săi în ______________ 

lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare 
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preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele 

norodului. 

NOTĂ: Isus, având trup omenesc proslăvit, este Reprezentantul omului înaintea 

tronului Tatălui Său. El cunoaşte din propria experienţă slăbiciunile, ispitele, şi 

luptele noastre sufleteşti, dar aceasta nu face din El un petiţionar slab, ci 

dimpotrivă, ca Unul care a biruit, El revendică drepturile biruinţei Sale. 

13. Cum putem noi beneficia de pe urma slujbei preoţeşti a lui Hristos? Evrei 
4:16  

Să ne ________________ dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca 

să căpătăm ________________ şi să găsim har, pentru ca să fim 

______________ la vreme de nevoie. 

NOTĂ: În vechea preoţie, nu era suficient faptul că animalul de jertfă era sacrificat 

în curtea sanctuarului. Sângele jertfei trebuia adus înaintea chivotului (a tronului) 

pentru a face ispăşire pentru păcat. La fel astăzi, pentru ca sângele lui Hristos să fie 

cu adevărat eficient în dreptul tău, trebuie ca prin credinţă să te apropii de scaunul 

harului pentru a găsi acolo iertare, eliberare şi putere de a birui. 

14. Ce titluri ne-a dat Isus? Apoc. 1:6  

[…] a făcut din noi o __________________ şi _______________ […]. 

NOTĂ: În zilele Vechiului Testament oamenii se apropiau de Dumnezeu prin 

preoţi, dar Isus a schimbat aceasta. El ne-a făcut pe noi preoţi, aşa încât noi ne 

putem apropia de El direct. Aceasta este minunat!  
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