Studiul 1

Sanctuarul ceresc
Textul de memorat: „Ascultă din ceruri, din locul locuinţei Tale, rugăciunile şi cererile lor şi fă-le
dreptate.” (1 Împăraţi 8:49)

Duminică
1. 1 Împăraţi 8:49; Ascultă din ceruri, din locul locuinţei Tale, rugăciunile şi cererile lor şi fă-le
dreptate.
Psalmii 102:19; Căci El priveşte din înălţimea sfinţeniei Lui; Domnul priveşte din ceruri pe
pământ

Luni
2. Psalmii 47:6-9; 6. Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi! Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi!
7. Căci Dumnezeu este Împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare înţeleaptă!
8. Dumnezeu împărăţeşte peste neamuri, Dumnezeu şade pe scaunul Lui de domnie cel sfânt.
9. Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam; căci ale lui
Dumnezeu sunt scuturile pământului: El este mai înalt şi mai presus de orice.
Psalmii 93:1,2; 1. Domnul împărăţeşte îmbrăcat cu măreţie; Domnul este îmbrăcat şi încins
cu putere: de aceea lumea este tare şi nu se clatină.
2. Scaunul Tău de domnie este aşezat din vremuri străvechi; Tu eşti din veşnicie!
Psalmii 103:19; Domnul Şi-a aşezat scaunul de domnie în ceruri, şi domnia Lui stăpâneşte
peste tot.
3. Psalmii 89:14; Dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie; bunătatea şi
credincioşia sunt înaintea feţei Tale.
Psalmii 97:2; Norii şi negura Îl înconjoară, dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Său
de domnie.

Marți
4. Apocalipsa 4 şi 5; 1. După aceste lucruri, m-am uitat şi iată că o uşă era deschisă în cer.
Glasul cel dintâi, pe care-l auzisem ca sunetul unei trâmbiţe şi care vorbea cu mine, mi-a zis:
"Suie-te aici, şi-ţi voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri!"
2. Numaidecât am fost răpit în Duhul. Şi iată că în cer era pus un scaun de domnie, şi pe
scaunul acesta de domnie şedea Cineva.
3. Cel ce şedea pe el avea înfăţişarea unei pietre de jasp şi de sardiu; şi scaunul de domnie
era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere.
4. Împrejurul scaunului de domnie stăteau douăzeci şi patru de scaune de domnie; şi pe
aceste scaune de domnie stăteau douăzeci şi patru de bătrâni, îmbrăcaţi în haine albe; şi pe
capete aveau cununi de aur.
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5. Din scaunul de domnie ieşeau fulgere, glasuri şi tunete. Înaintea scaunului de domnie
ardeau şapte lămpi de foc, care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu.
6. În faţa scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cristalului. În
mijlocul scaunului de domnie şi împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu
ochi pe dinainte şi pe dinapoi.
7. Cea dintâi făptură vie seamănă cu un leu; a doua seamănă cu un viţel; a treia are faţa ca a
unui om; şi a patra seamănă cu un vultur care zboară.
8. Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte şase aripi şi erau pline cu ochi de jur împrejur
şi pe dinăuntru. Zi şi noapte ziceau fără încetare: "Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu,
Cel Atotputernic, care era, care este, care vine!"
9. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste şi mulţumiri Celui ce şedea pe scaunul de
domnie şi care este viu în vecii vecilor,
10. cei douăzeci şi patru de bătrâni cădeau înaintea Celui ce şedea pe scaunul de domnie şi
se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, îşi aruncau cununile înaintea scaunului de
domnie şi ziceau:
11. "Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai
făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!"
1. Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe
dinăuntru şi pe din afară, pecetluită cu şapte peceţi.
2. Şi am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare: "Cine este vrednic să deschidă
cartea şi să-i rupă peceţile?"
3. Şi nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide
cartea, nici să se uite în ea.
4. Şi am plâns mult pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea şi să se uite
în ea.
5. Şi unul din bătrâni mi-a zis: "Nu plânge; iată că Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui
David, a biruit ca să deschidă cartea şi cele şapte peceţi ale ei.
6. Şi la mijloc, între scaunul de domnie şi cele patru făpturi vii şi între bătrâni, am văzut stând
în picioare un Miel. Părea junghiat şi avea şapte coarne şi şapte ochi, care sunt cele şapte
Duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul.
7. El a venit şi a luat cartea din mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie.
8. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la
pământ înaintea Mielului, având fiecare câte o lăută şi potire de aur pline cu tămâie, care sunt
rugăciunile sfinţilor.
9. Şi cântau o cântare nouă şi ziceau: "Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai
fost junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie,
de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.
10. Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe pământ!"
11. M-am uitat, şi, împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii şi în jurul bătrânilor, am
auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii şi mii de mii.
12. Ei ziceau cu glas tare: "Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să primească puterea,
bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!"
13. Şi pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, şi tot ce se află în
aceste locuri, le-am auzit zicând: "A Celui ce şade pe scaunul de domnie şi a Mielului să fie
lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!"
14. Şi cele patru făpturi vii ziceau: "Amin!" Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la
pământ şi s-au închinat Celui ce este viu în vecii vecilor!

Miercuri
5. Psalmii 11:4-7; 4. 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.
5. Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăşte pe cel rău şi pe cel ce iubeşte silnicia.
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6. Peste cei răi plouă cărbuni, foc şi pucioasă: un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei
parte.
7. Căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea, şi cei neprihăniţi privesc faţa Lui.
Habacuc 2:20; Domnul însă este în Templul Lui cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea Lui!

Joi
6. Evrei 8:1,2; 1. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a
aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri,
2. ca slujitor al Locului Preasfânt şi al adevăratului Cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de
Domnul.
7. Apocalipsa 1:12-20; 12. M-am întors să văd glasul care-mi vorbea. Şi, când m-am întors, am
văzut şapte sfeşnice de aur.
13. Şi, în mijlocul celor şapte sfeşnice, pe Cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o
haină lungă până la picioare şi încins la piept cu un brâu de aur.
14. Capul şi părul Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada; ochii Lui erau ca para focului;
15. picioarele Lui erau ca arama aprinsă şi arsă într-un cuptor; şi glasul Lui era ca vuietul unor
ape mari.
16. În mâna dreaptă ţinea şapte stele. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri, şi
faţa Lui era ca soarele când străluceşte în toată puterea lui.
17. Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine
şi a zis: "Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă,
18. Cel Viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei
morţilor.
19. Scrie, dar, lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt şi cele care au să fie după ele.
20. Taina celor şapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a Mea şi a celor şapte sfeşnice
de aur: cele şapte stele sunt îngerii celor şapte biserici; şi cele şapte sfeşnice sunt şapte
biserici.
Apocalipsa 8:2-6; 2. Şi am văzut pe cei şapte îngeri, care stau înaintea lui Dumnezeu; şi li sau dat şapte trâmbiţe.
3. Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în faţa altarului, 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.
4. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu
rugăciunile sfinţilor.
5. Apoi îngerul a luat cădelniţa, a umplut-o din focul de pe altar şi l-a aruncat pe pământ. Şi sau stârnit tunete, glasuri, fulgere şi un cutremur de pământ.
6. Şi cei şapte îngeri care aveau cele şapte trâmbiţe s-au pregătit să sune din ele.
Apocalipsa 11:19; Şi Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis şi s-a văzut
chivotul legământului Său în Templul Său. Şi au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de
pământ şi o grindină mare.
Apocalipsa 15:5-8; 5. După aceea, am văzut deschizându-se în cer Templul cortului
mărturiei.
6. Şi din Templu au ieşit cei şapte îngeri care ţineau cele şapte urgii. Erau îmbrăcaţi în in curat,
strălucitor şi erau încinşi împrejurul pieptului cu brâie de aur.
7. Şi una din cele patru făpturi vii a dat celor şapte îngeri şapte potire de aur pline de mânia lui
Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor.
8. Şi Templul s-a umplut de fum, din slava lui Dumnezeu şi a puterii Lui. Şi nimeni nu putea să
intre în Templu, până se vor sfârşi cele şapte urgii ale celor şapte îngeri.
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