Sanctuarul Õi LocuinÛa lui Dumnezeu
Eternitatea niciodat| nu va cuprinde adâncimea iubirii descoperite la crucea Calvarului. Acolo
a fost unde iubirea infinit| a lui Hristos Õi egoismul nem|rginit de crud a lui Satana au stat faÛ| în faÛ|.
Întregul sistem religios al IsraeliÛilor din vechime, cu toate tipurile ei umbroase Õi simbolice (vezi Evrei
8:5, 10:1; Coloseni 2:17), nu a fost decât o profeÛie compact| al Evangheliei lui Isus Hristos descoperind
sacrificiul S|u de pe cruce Õi lucrarea Sa de slujire pentru omenire.
Cu toate c| moartea lui Hristos a dat la o parte pentru totdeauna performarea ritualurilor Õi al
ceremoniilor, totuÕi adev|ruri simbolice sunt v|zute cu claritate. În orice sacrificiu al unui animal, a fost
ar|tat| moartea lui Hristos. În orice nor de t|mâie neprih|nirea Lui s-a ridicat sus. Prin orice jubileu
al trâmbiÛei numele S|u a fost sunat. În misterul însp|imânt|tor al Sfântei Sfintelor a locuit slava Sa.
În lumina str|lucitoare din sanctuar, c|rÛile lui Moise, cu sacrificiile ei în detaliu, riturile Õi
ceremoniile ei, considerate de obicei f|r| interes Õi însemn|tate, devin radiante Õi pline de consitenÛ| Õi
frumuseÛe. Nu exist| nici un alt subiect care s| uneasc| atât pe deplin toate p|rÛile Cuvântului inspirat
într-o întregime armonioas| aÕa cum o face subiectul sanctuarului. Orice adev|r al Evangheliei se
centraz| în serviciul sanctuarului, Õi radiaz| din aceasta ca razele calde ale soarelui.
Orice tip folosit în sistemul sacrificial a fost desemnat de Dumnezeu s| poarte o asem|nare pentru vre-un
adev|r spiritual. Valoarea acestor tipuri au fost constituite din faptul c| ele au fost alese de Dumnezeu
ÎnsuÕi pentru a umbri înainte fazele diferite al planului complet de r|scump|rare, f|cut posibil prin
moartea lui Hristos. Îns| de ce a devenit necesar un sistem de sacrificiu în primul rând?
Neascultarea de poruncile lui Dumnezeu de c|tre Adam Õi Eva a deschis porÛile inundaÛiei de
necaz asupra lumii. A coborât întreaga familie uman| într-un întuneric de nepenetrat, Õi moartea a fost
viitorul destin al tuturor lucrurilor vii. Îns| iubirea divin| a conceput un plan prin care omul s| poat|
fi r|scump|rat din p|cat Õi moarte. Acest plan a fost descoperit în promisiunea:
“Vr|Õ m|Õ ie voi pune între tine Õi femeie, între s|mânÛa ta Õi s|mânÛa ei. Aceasta îÛi va zdrobi
capul, Õi tu îi vei zdrobi c|lcâiul.” Geneza 3:15.
Deoarece legea divin| este la fel de sfânt| ca Dumnezeu ÎnsuÕi, doar cineva egal cu Dumnezeu
ar fi putut s| fac| isp|Õire pentru nelegiuire. Deaceea, s|mânÛa femeii nu s-ar fi putut referi la nimeni
altul decât la Domnul Isus Hristos (vezi Galateni 3:16). În aceast| promisiune p|rinÛilor noÕtri o lic|rire
de speranÛ| a penetrat întunecimea care a înconjurat minÛile perechii p|c|toase. Atunci când un sistem
de sacrificiu le-a fost f|cut cunoscut c| viaÛa unei victime inocente a fost necesar| (vezi Geneza 4:4),
ei au puput s| vad| mai clar faptul c| moartea Fiului drag a lui Dumnezeu a fost necesar| în ordine
pentru isp|Õi p|catele lor Õi s| întâlneasc| cererile unei legi înc|lcate. Prin acest sistem de sacrificiu,
umbra crucii a atins începutul, Õi a devenit o stea de speranÛ|, luminând întunericul Õi viitorul teribil, Õi
uÕurând-o de desolarea total| Õi teroarea necunoscut|.
HaideÛi s| examin|m unele din aceste ritualuri Õi ceremonii Õi s| vedem ce adev|ruri spirituale
lic|resc. În ordine pentru ca omul s| poat| realiza enormitatea p|catului, care a trebuit s| i-a viaÛa Fiului
lui Dumnezeu f|r| de p|cat, i s-a cerut s| aduc| un miel inocent, s|-Õi m|rturiseasc| p|catele deasupra
capului s|u (mielului) apoi cu mâinile lui însuÕi s|-i i-a viaÛa – un tip al vieÛii lui Hristos. Acest
sacrificiu pentru p|cat a fost apoi ars, simbolizând c| prin moartea lui Hristos tot p|catul în cele din
urm| va fi distrus în focul ultimei zile (vezi Maleahi 4:1-3; Apocalipsa 20:9-10, 13-15).
Sistemul simplu de sacrificii instituit de Domnul la început pentru a simboliza, sau prefigura,
Hristos, a fost aproate total uitat în timpul sclaviei copiilor lui Israel din Egipt. În timpul p|r|sirii
Egiptului în Exod, Moise prin direcÛie divin|, le-a dat un sistem mai elaborat, desemnat în Scripturi ca

“sanctuarul Õ i serviciile lui” (vezi Exod 25-38; Leviticul 4-27). Acest sanctuar p|mântesc, cu orice
articol Õi material pentru construirea lui, orice form|, ceremonie, Õ i detaliu al seviciilor lui, a avut o
semnificaÛie spiritual|, Õi a fost desemnat s| dea închin|torului o înÛelegere mai complet| al marelui plan
prin care umanitatea s| poat| fi r|scump|rat| din p|cat prin Hristos Õi marele S|u sacrificiu.
CreÕtinul care va studia serviciul tipical al sanctuarului p|mântesc, nu ca o colecÛie de relicve
uscate al închin|rii din vechime, ci ca o colecÛie minunat| de diferite p|rÛi divine care portretizeaz|
planul uimitor al r|scump|r|rii, va fi uimit de frumuseÛea descoperit|. El va vedea povestea frumoas|
al iubirii Mântuitorului. El va vedea o imagine vivid| al preotului cu haina lung| Õi alb| ca z|pada
conducând viÛelul roÕu afar| din valea necultivat|, pentru a o oferi ca sacrificiu pentru p|cat. El va vedea
viÛelul ucis Õi sângele s|u scurs pe piatra colturoas| al v|ii, pentru a înv|Ûa c| Hristos a murit pentru cel
mai nevrednic, pentru cei surghiuniÛi (vezi Numeri 19:1-22; Deuteronom 21:1-9). Cine poate s|
priveasc| la acea scen| f|r| s|-i fie inima plin| de iubire pentru un asemenea Mântuitor milos?
Iar|Õi el va vedea o imagine al unui p|c|tos destitut, tânjind s| fie liber de p|cat. El st| f|r|
ajutor Õi se uit| la fraÛii lui boga Ûi trecând pe lâng| el cu mieii lor scumpi pentru oferirea de sacrificiu,
iar s|racul aducând porumbeii lui ieftini, Õi în cele din urm| el se copleÕeÕte în disperare, pentru c| el
nu are nimica viu pentru a oferi ceva pentru p|catele sale. Apoi lumina speranÛei r|sare pe faÛa lui când
cineva îi spune, “Doar o masur| de f| in| va fi deajuns” (Leviticul 5:11-13). Dup| cum p|c|tosul
priveÕte preotul oferind o mân| plin| de grâul zdrobit ca o emblem| al trupului binecuvântat a lui Hristos
pentru a fi zdrobit pentru el, Õi îl aude spunând, “P|catul îÛi este iertat,” inima lui tresalt| de bucurie.
O, mult adev|r divin Õi glorios poate s| fie descoperit prin a studia sanctuarul Õi serviciile lui!
Sanctuarul S| u, tabernacolul construit de Moise la porunca lui Dumnezeu a fost locuinÛa
p|mânteasc| al Celui Prea Înalt. Dumnezeu a spus: “S|-Mi fac| un locaÕ sfânt, Õi Eu voi locui în
mijlocul lor.” Exod 25:8.
Dup| cum israeliÛii au c|l|torit prin pustie, tabenacolul a fost construit în aÕa fel ca s| fie mutat
din loc în loc; Õi totuÕi a fost o structur| m|reaÛ|. PereÛii lui au fost f|cuÛi din borduri drepte unite cu
pl|ci de aur Õi asezaÛii cu dulii de argint, în timp ce acoperiÕul a fost format dintr-o serie de draperii sau
materiale de acoperire, cele dedeasupra au fost piei, în timp ce cele din|untru au fost de pânz| fin|
construite cu m|iestrie cu figuri de heruvimi sau îngeri (vezi Exod 26:2-30). În afara cortului, care a
conÛinul altarul de sacrificiu, Õi un bazin de bronz (vezi Exod 27:1-8, 30:17-21), sanctuarul însuÕi a fost
f|cut din dou| înc|peri numite sfânta Õi sfânta sfintelor (vezi Exod 26:33; 1 Împ|rÛi 6:16-17, 8:6-10;
Evrei 9:2-3). Aceste dou| înc| peri au fost separate una de cealalt| printr-o draperie sau perdeau|
frumoas| (vezi Exod 26:31-34), în timp ce o asemenea draperie a fost la uÕa intr|rii în prima înc|pere
din curte (vezi Exod 26:36-37).
În locul sfânt a fost un candelabru spre sud, cu cele Õapte braÛe d|ruind lumin| în sanctuar atât
în timpul zilei cât Õi în timpul nopÛii (vezi Exod 25:31-40, 26:35, 40:24-25). În partea de nord al acestei
înc|peri a fost masa cu pîinile de punere înainte (vezi Exod 25:23-30, 26:35, 40:22-23). Chiar în faÛa
draperiei care a separat sfânta de sfânta sfintelor a fost altarul de aur pentru t|mâiere, da la care norul
de mirosul t|mâii se ridica zilnic înaintea Lui împreun| cu rug|ciunile poporului lui Dumnezeu (vezi
Exod 30:1-10, 40:5, 26-27).
În sfânta sfintelor a fost chivotul, o lad| din lemn preÛios acoperit cu aur, în care au fost puse
tablele din piatr| pe care Dumnezeu a scris cu degetul S|u Legea Cele Zece Porunci (vezi Exod 25:1022, 40:20-21; 1 Împ|raÛi 8:9). Deasupra chivotului, formând capacul acestei lazi sfinte, a fost scaunul
de îndurare, care a fost montat cu doi heruvimi – unul la fiecare cap|t, Õi f|cut tot din aur solid. În a
doua înc|pere prezenÛa lui Dumnezeu a fost manifestat| într-un nor de slav| între locul dintre heruvimi

Õi direct deasupra scunului de îndurare. Aceasta a fost aranjat| în aÕa fel pentru a ne înv|Ûa c| atunci
când suntem vinovaÛi de înc|lcarea legii lui Dumnezeu Õi prin aceasta am p|c|tuit (vezi 1 Ioan 3:4), noi
totuÕi putem s| obÛinem iertare Õi îndurare prin Hristos care va fi acceptat| de Dumnezeu pentru a putea
s| fim capabili s| aparem în prezenÛa Sa sfânt| f|r| s| fim distruÕi.
ImaginaÛi-v| c| v| uitaÛi de deasupra la felul în care mobila a fost aranjat| în sanctuar: începând
din curtea cortului Õi uitându-v| prin amândou| înc|perile sanctuarului, unde veÛi vedea mai întâi altarul
de sacrificiu (vezi Exod 40:6), iar de aici într-o linie dreapt| puteÛi s| vedeÛi bazinul de argint (vezi Exod
40:7, 30-32). Apoi în prima înc|pere puteÛi vedea candelabrul la stânga Õi masa cu pâinea de punere
înainte la dreapta, Õi direct în faÛa draperiei din|untru veÛi vedea altarul de aur al t|mâierii. În spatele
aceastei draperii în sfânta sfintelor veÛi vedea chivotul în faÛa voastr|. Prin a vizoina aceast| vedere
complet| al sanctuarului, observaÛi c| o cruce este format| în mod vizibil.
Cu adev|rat în sanctuarul cu serviciile lui, crucea lui Hristos este vazut| ca marele centru al
întregului plan de r|scump|rare pentru umanitate. În jurul lui se adun| orice adev|r al Bibliei. Din
aceasta radiaz| lumin| de la început pân| la sfârÕitul noului Õi vechiului dispensaÛiunii. Deasemenea
penetreaz| în marele viitor, Õi d|ruieÕ te copilului credinÛei o lic|rire al r|spl|tirii viitoare glorioase Õi
veÕnice pentru sfinÛii credincioÕi ai lui Dumnezeu. Crucea deasemenea manifest| iubirea lui Dumnezeu
pentru întregul univers. PrinÛul acestei lumi este dat afar|. AcuzaÛiile pe care Satana le-a adus împotriva
lui Dumnezeu sunt respinse, Õ i ruÕ inea pe care el a aruncat-o asupra cerului este pentru întotdeauna
îndep|rtat|. Deasemenea dreptatea Õi neschimbarea legii lui Dumnezeu sunt susÛinute, iar îngerii cât Õi
oamenii sunt atraÕi c|tre R|scump|r|torul.
Acesta este singurul sanctuar a lui Dumnezeu care a existat vreo dat| pe p|mânt, despre care
Biblia ne d| informaÛie, Õi a fost acela pe care Moise la construit la porunca lui Dumnezeu. Aceasta a
fost declarat de Pavel s| fie sanctuarul primului leg|mânt (vezi Evrei 9:1). Îns| n-are noul leg|mânt un

sanctuar?
“Punctul cel mai însemnat al celor spuse este c| avem un mare preot, care S-a aÕezat la dreapta
scaunului de domnie al M|ririi, în ceruri, ca slujitor al sanctuarului Õi al adev|ratului cort, care a fost
ridicat nu de om, ci de Domnul.” Evrei 8:1-2.
Aici este descoperit sanctuarul noului leg|mânt – un tabernacol ceresc. Sanctuarul p|mântesc
al primului leg|mânt a fost ridiat de om Õi construit de Moise. Îns| acest sanctuar ceresc este ridicat de
Domnul Õi nu de om. În primul leg|mânt al sanctuarului preoÛii p|mânteÕ ti au f|cut serviciile. În al
doilea leg|mânt al sanctuarului ceresc, Hristos Marele nostru Preot, slujeÕte la dreapta lui Dumnezeu.
Astfel, un sanctuar a fost pe p|mânt, Õi cel|lalt în cer.
Sanctuarul construit de Moise a fost f|cut dup| modelul templului din cer. Domnul l-a
direcÛionat pe Moise:
“S| faceÛi cortul Õi toate vasele lui dup| chipul pe care Ûi-l voi ar|ta....vezi s| faci dup| chipul care
Ûi s-a ar|tat pe munte.” Exod 25:9, 40 (vezi deasemenea Evrei 9:23, 8:5).
Acesta a fost f|cut în aÕa fel pentru ca credinÛa noastr| s| se prind| de faptul c| în cer este un
sanctuar c|reia serviciile îi sunt f|cute pentru r|scump|rarea omenirii. Acest templu ceresc unde Isus
slujeÕte pentru noi, este marele original, pe când cel f|cut de Moise a fost doar o copie.
Toat| închinarea în sanctuarul p|mântesc a fost pentru înv|Ûa adev|rul în ce priveÕte sanctuarul
ceresc. În timp ce santuarul p|mântesc a stat în picioare, calea spre sanctuarul ceresc nu a fost înc| f|cut
cunoscut (vezi Evrei 9:8). Îns| când Hristos a fost crucificat, perdeaua din sanctuarul p|mântesc s-a rupt
în dou| semnificând c| o cale nou| Õi mai bun| a fost instituit| (vezi Matei 27:51; Luca 23:45). Primul
a fost luat deoparte pentru ca cel de-al doilea bazat pe promisiuni mai bune, s| poat| fi stabilit (vezi

Evrei 8:6). În timp ce Hristos a fost pe p|mânt, El n-a putut s| fie preot (vezi Evrei 8:4), Õi astfel n-a
putut s| ofere sângele S|u v|rsat Õi s| fac| isp|Õire pentru p|catele noastre. Îns| Hristos a înviat din
morÛi, S-a în|lÛat la cer, Õi apoi a devenit Marele nostru Preot pentru ca s| prezinte înaintea lui
Dumnezeu sângele S|u v|rsat pentru noi, Õi prin aceasta s| fac| isp|Õire (cur|Ûire) pentru p|cat. Astfel
isp|Õirea pentru p|cat n-ar fi putut s| fie adus| la îndeplinire sau completat| la cruce, îns| a putut s|
înceap| doar dup| ce Hristos S-a ridicat la cer Õi Ô i-a început lucrarea Sa de slujire în sanctuarul ceresc
ca Marele nostru Preot. Sacrificiul lui Hristos, care a fost necesar pentru ca isp|Õirea s| i-a loc, a fost
completat| la cruce, îns| nu isp|Õirea îns|Õi.
Aceast| mare schimbare de la sanctuarul p|mântesc la cel ceresc nu s-a putut l|sa neobservat|.
Dumnezeu a descoperit aceast| mare schimbare prin profeÛii Lui – în mod special prin ucenicul iubit
Ioan (vezi Apocalipsa 4:1-5, 8:3-4, 9:13, 11:19, 14:17-18, 15:5-8).
Îns| Hristos nu implor| sângele S|u preÛios înaintea Tatalui doar pentru p|c|tosul de mine Õi tine
în acest sanctuar cerec (vezi Evrei 9:11-14, 24-28), îns| acolo se vede deasemenea tronul m|reÛ al lui
Dumnezeu, care este înconjurat de mii de oÕtiri îngereÕti, toÛi aÕteptând s| asculte de porunca lui
Dumnezeu (vezi Psalmi 103:19-20). Din aceast| locuinÛ| a lui Dumnezeu aceÕti îngeri sunt trimiÕi s|
r|spund| rug|ciunile copiilor lui Dumnezeu aici pe p|mânt (vezi Daniel 9:21-23; Evrei 1:7, 14). Astfel
sanctuarul ceresc este v|zut ca centrul cel mai mare de activitate de unde toat| puterea divin| necesar|
pentru a birui orice ispit| a lui Satana este trimis| pentru fiecare care este în legatur| cu aceasta prin
credinÛ|.
Hristos, Marele nostru preot care slujeÕte pentru noi este binevoitor s| întind| braÛul S|u puternic
din acest sanctuar ceresc pentru a prinde cu iubire mâna oric|ruia care doreÕte s| se prind| prin credinÛ|
de Ajutorul care le este oferit. Acela care se prinde prin credinÛ| de acel Ajutor Puternic, poate s| treac|
cu siguranÛ| peste dealurile înalte Õi dificile, iar sufletul s|u va fi plin de lumin| în timp ce va difuza
lumin| Õi binecuvântare altora. Atâta timp cât el prin credinÛ| se Ûine strâns de Dumnezeu, el are lumin|
Õi putere din sanctuarul de sus; îns| dac| el îng|duie îndoial| Õi necredinÛ| s| rup| aceast| legatur| vital|,
el este în lumin|, Õi nu doar necapabil s| mearg| înainte el însuÕi, ci blocând calea pentru alÛii
deasemenea.
Biblia ne descoper| c| exist| nu doar aceste dou| feluri de sanctuare; templul ceresc, sau locuinÛa
Celui prea Înalt unde Hristos mijloceÕte pentru noi, Õi templul p|mântesc, cu serviciile lui tipice,
desemnat s| înveÛe omenirea marile adev|ruri spirituale despre planul de r|scump|rare din p|cat. Îns|
exsist| un al treilea templu care este foarte important de înÛeles. Acesta este templul trupului uman, unde
Duhul lui Dumnezeu doreÕte s| aib| control Õi st|pânire.
“Nu stiÛi c| trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuieÕte în voi, Õi pe care L-aÛi primit
de la Dumnezeu? Ô i c| voi nu sunteÛi ai voÕtri? C| ci aÛi fost cump|raÛi cu un preÛ. Prosl|viÛi dar pe
Dumnezeu în trupul Õi în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” 1 Corinteni 6:19-20.
Aceasta este experienÛa noului leg|mânt la care Dumnezeu S-a referit când a zis prin Ieremia Õi
Pavel:
“Dar iat| leg|mântul pe care-l voi face cu casa lui Israel, dup| acele zile, zice Domnul: voi pune
legile Mele în mintea lor Õi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, Õi ei vor fi poporul Meu.”
Evrei 8:10; Ieremia 31:33.
Ce gând? Dumnezeu doreÕte ca s| fiÛi templul S|u în care El s| poat| locui Õi împ|r|Ûii!

Da, prieteni, atât Tat|l cât Õi Isus Hristos v| iubeÕte atât de mult c| Ei nu vor s| r|mân| miliarde
de mile dep|rtare de voi în cer, ci doreÕte s| locuiasc| cu voi în mod direct prin Duhul Sfânt – Duhul
adev|rului! Cu adev|rat acesta este un mister, îns| unul care este bogat Õi glorios!
“Vreau s| zic: taina Ûinut| ascuns| din veÕnicii Õi în toate veacurile, dar descoperit| acum sfinÛilor
Lui, c|rora Dumnezeu a voit s| le fac| cunoscut care este bog|Ûia slavei tainei acesteia între Neamuri,
Õi anume: Hristos în voi, n| dejdea slavei. Pe El Îl propov|duim noi, Õi sf|tuim pe orice om în toat|
înÛelepciunea, ca s| înf|ÛiÕ|m pe orice om, des|vârÕit în Hristos Isus. Iat| la ce lucrez eu, Õi m| lupt dup|
lucrarea puterii Lui, care lucreaz| cu t|rie în mine.” Coloseni 1:26-29.
Îns| marea întrebare pe care trebuie s| vi-o puneÛi este: Îl iubesc pe Dumnezeu destul de mult
c| sunt binevoitor s|-mi cur|Û viaÛa Õi s| m| port în aÕa fel încât cele trei Persoane ale Dumnezeirii s|
poat| locui Õi s| împ|r|Ûeasc| în mine ca sanctuarul Lor sfânt Õi locuinÛ| pe acest p|mânt? Ce
binecuvânt|ri imense pot fi ale noastre numai dac| ne vom d|rui viaÛa lui Dumnezeu Õi permiÛându-I s|
locuiasc| în noi Õi prin noi! Sau veÛi decide s| tr|iÛi în continuare în r|utate Õi p| cat, s| continuaÛi s|
întinaÛi templul trupului vostru prin obiceiuri netemperate, refuzând oferta lui Dumnezeu plin| de
îndurare Õi har, Õi l|sând pe Satana s| v| fac| sinagoga lui Õi locul unde el s| st|pâneasc| Õi s| tr|iasc|
pe acest p|mânt? Este fie unul sau fie cel|lalt, pentru c| nu puteÛi s| slujiÛi pe amândoi în acelaÕi timp
(vezi Matei 6:24).

PE CINE VEÚ I ALEGE?
“Dar Hristos este credincios ca Fiu, peste casa lui Dumnezeu. Ô i casa Lui suntem noi, dac|
p|str|m pân| la sfârÕit încrederea nezguduit| Õi n|dejdea cu care ne l|ud|m. Deaceea, (cum zice Duhul
Sfânt: “Ast|zi dac| auziÛi glasul Lui, nu v| împietriÛi inimile.)...LuaÛi seama dar, fraÛilor, ca niciunul
dintre voi s| n-aib| o inim| rea Õi necredincioas|, care s| v| despart| de Dumnezeul cel viu.” Evrei 3:68, 12.
“Nu v| înjuga Ûi la un jug nepotrivit cu cei necredincioÕi. C|ci ce leg|tur| este între neprih|nire
Õi f|r|delege? Sau cum poate sta împreun| lumina cu întunericul? Ce înÛelegere poate s| fie între
Hristos Õi Belial? Sau ce leg|tur| are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împac| templul lui
Dumnezeu cu idolii? C|ci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: ‘Eu voi
locui Õi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, Õi ei vor fi poporul Meu.’ Deaceea: ‘IeÕiÛi
din mijlocul lor Õi dep|rtaÛi-v| de ei, zice Domnul; nu v| atinge Ûi de ce este necurat, Õi v| voi primi. Eu
v| voi fi Tat|, Õi voi Îmi veÛi fi fii Õi fiice, zice Domnul Cel Atotputernic.’ Deci, fiindc| avem astfel de
f|g|duinÛe, prea iubiÛilor s| ne cur|Ûim de orice întin|ciune a c|rnii Õi a duhului, Õi s| ne ducem sfinÛirea
pân| la cap|t, în frica de Dumnezeu.” 2 Corinteni 6:14-18, 7:1.

Pentru a înrola într-un curs corespondenÛ| biblic| de GRATIS, pentru mai mult| informa Ûie
v| rog s| scrieÛi la adresa urm| toare:
“Let There Be Light” Ministries
PO Box 328
Rogue River, OR 97537 U.S.A.
www.LightMinistries.com

