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Lecţii din sanctuar

Buna prietene, in acest studiu vom vedea lectiile ce le putem invata din sanctuar. Pentru a incepe 
vom citi Exod 25,8. Acest verst il vom repeta mult in cadrul acestui studiu.

" 8. Sa-Mi faca un Locas Sfant, si Eu voi locui in mijlocul lor."

Prima lectie pe care ne invata Sanctuarul este ca Dumnezeu cauta fiinta umana si vrea sa traiasca cu 
ea. Pacatul a determinat pe om sa se indeparteze de Dumnezeu, dar nu l-a determinat si pe Dumnezeu sa se 
departeze de om. In gradina Eden, Dumnezeu a cautat pe om, care incarcat de vina era ascuns intre copaci. 
In desert a poruncit lui Moise sa Ii faca un sanctuar, iar obiectivul sanctuarului era ca Dumnezeu sa fie in 
mijlocul acestui popor al Sau. Dumnezeu nu doreste sa stea departe de noi. L-a cautat pe Eden in gradina si 
i-a spus ca nu vrea sa fie separat de el, a cautat pe poporul Israel in desert si le-a spus sa construiasca un 
sanctuar pentru a putea locui in mijlocul poporului. 

Sanctuarul ne invata ca Dumnezeu cauta omul pacatos pentru a-l reface si a-l readuce la relatia de 
dragoste pierduta din pricina pacatului. Dumnezeu doreste sa stabileasca din nou o realatie de partasie si 
dragoste cu fii Sai. Este interesant ca, cuvantul evreu care il traducem prin a locui " sa imi faca un Sanctuar 
si eu voi locui in mijlocul lor" ,  are sensul de a stabili rezidenta permanenta intr-o comunitate. Acest cuvant 
poate fi tradus si - a pune un cort in mijlocul nostru - tabernacolul sau sanctuarul era ridicat in mijlocul 
poporului, aceasta transmite ideea ca Dumnezeu doreste sa locuieasca in mijlocul poporului Sau, nu in 
apropiere, nu intr-o parte, nu la intrare sau la iesire ci in mijloc, in inima, El doreste sa fie centrul experientei 
copiilor Sai. De ce? Oare Dumnezeu se alimenteaza cu inchinarea primita din partea poporului Sau? Aceasta 
ar fi egoism, dictatorii fac asa, numai ei doresc ca toata lumea sa se invarta in jurul lor. Dar in cazul lui 
Dumnezeu lucrurile nu stau asa, motivele apropierii lui de noi nu sunt egoiste, El doreste sa fie centrul 
experientei umane pentru ca au fost creati de mana Lui si numai atunci vor fi completi si impliniti cand se 
intorc la El. Pacatul a rupt comuniunea dintre El si ei, intre Dumnezeu si fiii Sai, dar Dumnezeu nu ramane 
cu bratele incrucisate ci face tot ce este necesar pentru a restabili aceasta comuniune. Aceasta este prima 
lectie pe care o putem invata din Sanctuar. 

In partea a doua a acestui studiu vom descoperi o a alta lectie ce rezulta din Sanctuar. Sa citim 
Exodul 40,9.10:

" 9 Să iei untdelemnul pentru ungere, să ungi cu el Cortul şi tot ce cuprinde el şi să-l sfinţeşti, cu 
toate uneltele lui; şi va fi sfânt. 
10 Să ungi altarul pentru arderile de tot şi toate uneltele lui şi să sfinţeşti altarul; şi altarul va fi  
preasfânt." 

O prietene, observa te rog ca in numai doua versete apare cuvantul sfant sau derivatele acestuia. 
Cuvantul sfant inseamna pus de-o parte, sau separat pentru ceva sau pentru cineva in special, in acest caz 
pentru Dumnezeu. Sanctuarul ar trebui sa fie considerat in loc sfant, pentru ca acolo va fi prezenta lui 
Dumnezeu, Sfantul lui Israel. Oricare loc sau persoana unde este Dumnezeu este un loc sfant, o persoana 
sfanta, adica acel loc sau persoana este pusa de-o parte pentru Dumnezeu. Ce a facut pacatul? Pacatul a 
separat, indepartat pe om de Dumnezeu, iar prin intermediul Sanctuarului invatam ca Dumnezeu doreste ca 
omul sa se intoarca la El, nu sa se separe de El. 



Iti voi explica, cand aveam 19 ani, eu a fost pus de-o parte, ales pentru a reprezenta tineretul tarii 
mele pentru un congres de tineri. Asa ca am calatorit in Elvetia unde s-a realizat congresul dar a trebuit sa 
ma tund, sa-mi cupar haine noi, sa lustruiesc incaltamintea... De ce? Pentru ca am fost pus de-o parte pentru 
un eveniment special. Aceasta este tocmai ce doreste Dumnezeu sa ne transmita prin Sanctuar, prezenta Sa 
ne sfinteste, separati de el suntem in pacat, nu suntem sfinti, maniera noastra de a trai, de a ne alimenta, 
imbraca, obiceriurile, manierele noastre demonstreza ca suntem pusi de-o parte pentru Dumnezeu si ca nu 
am fost separati, indepartati de Dumnezeu. Atitudinile noastre trebuie sa fie diferite, apartinem unui 
Dumnezeu sfant, iar prezenta Sa ne face speciali in toate domeniile vietii. De aceea 1 Petru 2,9 spune:

"9 Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care 
Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din 
întuneric la lumina Sa minunată;"

Acum vom vedea care sunt invataturile ce le putem desprinde din obiectele din Sanctuar. Acolo 
gasim diferite obiecte, primul era altarul de bronz, acesta era primul obiect care il gasim la intrarea in 
Sanctuar care era in curte unde se ofereau sacrificiile si se scurgea sangele, fara sange nu exista iertare de 
pacate. Altarul ne vorbeste despre Dumnezeu, sacrificiile ne vorbeste de Isus, altarul ne vorbeste de Isus, tot 
setul ce apartinea altarului, ne vorbeste despre sacrificiul lui Isus pe crucea calvarului. Adevarul fundamental 
ce se desprinde din altatul de bronz, este necesitatea fundamentala a sacrificiului lui Isus pentru pacatul 
umanitatii.

Alta unealta este ligheanul de bronz care se gasea intre altarul de bronz si taberacol. Acesta nu se 
folosea pentru a oferi sacrificii ci pentru spalare, Aron si fiii sai se spalau de fiecare data cand se indreptau 
catre altar pentru a oferi sacrificii. Aceasta fantana de bronz ne invata ca intrand in Templu cu ochii atintiti la 
Isus, acceptand sacrificiul pe care Isus l-a oferit la Cruce, El ne curata, ne spala, ne purifica. 

Al treilea obiect din Sanctuar este masa de pus painile inaintea Domnului. Aceste paini simbolizau 
corpul lui Isus. Isus a spus: "Eu sunt painea"! Acest aliment este indispensabil pentru Fiul lui Dumnezeu 
care vrea sa creasca  la inaltimea plinatatii unui tanar perfect inaintea lui Dumnezeu. Este indispensabil a 
manca paine spirituala fiecare fiu al lui Dumnezeu, ca sa nu ramana un pitic in viata spirituala.

Al patrulea obiect este sfesnicul. Acesta este diferit de celelalte obiecte care erau facute din lemn de 
salcam imbracati in aur, acesta fiind realizat din aur curat turnat intr-o singura piesa, era din aur batut, lucrat 
cu ciocanul. Aceasta ne arata ca Isus a trecut prin suferinta si durere pentru ca sa fie Lumina noastra. Unul 
dintre elementele sfesnicului care este mentionat de mai multe ori sunt florile de migdal. Aceste flori de 
amintesde de toiagul lui Aron care a inflorit si a facut migdale, aceasta fiind o imagine a invierii lui Isus. 
Setul sfesnicului cu untdelemnul si cele 7 candele arzand in Sanctuar, se poate vedea pe Isus reprezentat de 
Duhul Sfant. 

Al cincilea obiect este altarul de aur. Era din lemn de salcam imbracat in aur pur care ne vorbeste de 
asemenea de Isus. In acest altar preotul ardea tamanie in timp ce afara poporul se ruga. Este o frumoasa 
imagine a lui Isus care prezinta lui Dumnezeu rugaciunile poporului Sau, pledand pentru el. 

Al saselea obiect este chivotul. In instructiunile date de Dumnezeu lui Moise cu privire la Sanctuar, 
chivotul are locul cel mai important. Acolo erau pietrele cu sfanta lege a lui Dumnezeu. Pacatul a incalcat 
aceste principii, dar aceste au ramas sfinte si eterne. Pana la urma tot ce se intampla in Sanctuar ne ajuta sa 
intelegem ca principiile divine sunt eterne. Legea nu ne salveaza ci Isus care este sacrificat pentru pacatele 
noastre, dar principiile divine ale Legii continua sa fie eterne. Cand Dumnezeu ni se descopera, sanctuarul 
ne arata ca Isus este drumul si calea de acees a pacatosului la Dumnezeu, care trebuie sa traiasca in armonie 
cu principiile Sale. Prima data ne asezam inaintea altarului, apoi la ligheanul spalarii ca dupa aceea sa putem 
intra in Sanctuar. De aceea persoana lui Isus trebuie sa aiba primul loc in inima noastra. Dar Legea lui 
Dumnezeu  este  in  inima  chivotului.  Deasupra  acestuia  era  tronul  harului  care  reprezinta  tronul  lui 
Dumnezeu  in  mijlocul  poporului  Sau,  si  care  se  gasea  in  Sfanta  Sfintelor,  casa  lui  Dumnezeu,  locul 
manifestarii maretiei Sale. Chivotul si tronul harului se aflau in Sfanta Sfintelor, iar in acest loc marele preot 
putea intra numai o data pe an cu scopul de a-l curati, simbolizand astfel lucrarea minunata de mijlocire si 
judecata inceputa de Isus pe 22 octombrie 1844.  

In partea a patra a studiului vom vedea ca sanctuarul nu era numai parte din viata lor, ci chiar viata 
lor. Toata viata israelitilor gravita in jurul sanctuarului. Cand cineva pacatuia mergea la Sanctuar pentru a 



cere iertare. Daca se simtea descurajat si infrant, alerga la sanctuar in cautarea fortei credintei. Daca avea 
nevoie de sfat pentru a lua o decizie, acolo el gasea intelepciune. Sanctuarul era deschis pentru toti, chiar si 
pentru strainii care locuiau in Israel. Si de ce in sanctuar? Pentru ca acolo in Locul prea Sfant era prezenta 
lui Dumnezeu, iar cand Dumnezeu dorea sa se comunice cu poporul Sau, o facea prin intermediul 
sancuarului Sau. De aceea sanctuarul mai era numit casa de rugaciune, sau casa intalnirii. Acum se naste 
intrebarea: care este lectia ce o putem invata din toate acestea? Putem invata ca religia nu este numai un 
aspect din viata noastra ci trebuie sa fie chiar viata insasi, totul trebuie sa graviteze in jurul relatiei cu Isus, 
trebuie sa traim religia in orice aspect al vietii, cand cumparam, cand vindem, cand calatorim, cand lucram, 
cand ne distram, nu putem sa fim de o forma pe campul de relaxare sau la munca, si altii la Biserica. 

Partasia cu Isus trebuie sa se manifeste in toate aspectele vietii noastre. 

Ajungem la partea finala a studiului si aici vorbim despre doi psalmi. Primul este al lui David iar 
celalalt este al lui Asaf. Psalmul 27 este al lui David. Sa urmarim textele 4 si 5:

"4 Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa 
Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului şi să mă minunez de templul Lui. 
5 Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperişul cortului Lui şi mă 
va înălţa pe o stâncă. 

Prietene, in acest psalm il gasim pe Dumnezeu in templul Sau, iar cum David doreste sa fie 
intotdeauna in prezenta Sa, ce face? Merge la sanctuar, adica la templu, acolo el nu se teme de nimeni si de 
nimic, nici de dusmanii sai, nici de fortele naturii si nici de alte probleme. De ce? Chiar el raspunde ca mă 
va ascunde sub acoperişul cortului Lui şi mă va înălţa pe o stâncă. Intelegi mesajul? Aici gasim o minunata 
imagine, cand esti in sanctuar, El te va intalta pe o stanca inalta (versiune spaniola) unde nimeni nu te va 
putea ajunge ca sa iti faca rau. Cine este aceasta stanca? Isus! Atunci este normal sa fii trist si dezamagit ca 
lucrurile ti-au iesit rau? O prietene, indreapta-te spre templu, plangi in prezenta lui Dumnezeu si vei vedea 
ca te vei simti mult mai bine. 

Sa trecem acum la celalalt psalm, psalmul 73 care apartine lui Asaf. In acest psalm, Asaf nu intelege 
nedreptatile vietii, chiar vede credinta-i dezechilibrata, se simte contaminat de perversitatea acestei lumi si 
se ingrozeste. In versetul 17 iata ce spune:

" 17 până ce am intrat în Sfântul Locaş al lui Dumnezeu şi am luat seama la soarta de la urmă a celor 
răi. 

Aici vedem ca sanctuarul este locul in care indoielile dispar si preocuparile dispar, este locul in care 
intri ranit si sangerand si iesi vindecat si curat, pentru ca in ciuda faptului ca nu toti cei ce sunt in sanctuar 
sunt sinceri, in ciuda faptului ca nu toti au permis harului lui Dumnezeu sa lucreze in viata lor, acolo in 
sanctuar, in templu, in biserica, este prezenta lui Dumnezeu, iar El este Cel care te vindeca, te curata de 
necuratiile tale, care scoate amaraciunea din sufletul tau si iti ofera pace. 

Dumnezeu sa te binecuvanteze! 
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