
Studiul 4

Lecţii din sanctuar

Textul de memorat: „Să-Mi facă un Locaş Sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor.” (Exodul 25:8)

Duminică

1. Exodul 25:8; Să-Mi facă un Locaş Sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor.

Luni

2. 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.

3. LeviticuI 19:2; „Vorbeşte întregii adunări a copiilor lui Israel şi spune-le: „Fiţi sfinţi, căci Eu 
sunt sfânt, Eu, Domnul Dumnezeul vostru.

1 Petru 1:14-16; 14. Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi  
altădată, când eraţi în neştiinţă.
15. Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră.
16. Căci este scris: "Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt".

Marți

4. Exodul 31:2-11; 2. "Să ştii că am ales pe Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui  
Iuda.
3. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înţelepciune, pricepere şi ştiinţă 
pentru tot felul de lucrări,
4. i-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meşteşugite, să lucreze în aur, în 
argint şi în aramă,
5. să sape în pietre şi să le lege, să lucreze în lemn şi să facă tot felul de lucrări.
6. Şi iată că i-am dat ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan. Am dat 
pricepere în mintea tuturor celor ce sunt iscusiţi, ca să facă tot ce ţi-am poruncit:
7.  Cortul  întâlnirii,  chivotul  mărturiei,  capacul  ispăşirii  care  va  fi  deasupra  lui  şi  toate 
uneltele Cortului;
8. masa cu uneltele ei, sfeşnicul de aur curat cu toate uneltele lui, altarul tămâierii;
9. altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui, ligheanul cu piciorul lui;
10.  veşmintele  pentru  slujbă,  veşmintele  sfinte  ale  preotului  Aaron,  veşmintele  fiilor  lui 
pentru slujbele preoţeşti;
11. untdelemnul  pentru ungere şi  tămâia mirositoare pentru Sfântul  Locaş.  Le vor  face 
după toate poruncile pe care ţi le-am dat."

Geneza 1:2; Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul 
lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.

Exodul 25:9; Să faceţi Cortul şi toate vasele lui după chipul pe care ţi-l voi arăta.
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Miercuri

5. 1 Împăraţi  8:30-53; 30.  Binevoieşte şi  ascultă cererea robului  Tău şi  a  poporului  Tău, 
Israel, când se vor ruga în locul acesta! Ascultă-i din locul locuinţei Tale, din ceruri, ascultă-
i şi iartă-i!
31. Dacă va păcătui cineva împotriva aproapelui său şi va fi silit să facă un jurământ şi va 
veni să jure înaintea altarului Tău, în Casa aceasta -
32.  ascultă-l  din  ceruri,  lucrează şi  fă  dreptate robilor  Tăi;  osândeşte pe cel  vinovat  şi 
întoarce  vina  purtării  lui  asupra  capului  lui;  dă  dreptate  celui  nevinovat  şi  fă-i  după 
nevinovăţia lui!
33. Când poporul Tău, Israel, va fi  bătut de vrăjmaş, pentru că a păcătuit împotriva Ta: 
dacă se vor întoarce la Tine şi vor da slavă Numelui Tău, dacă Îţi vor face rugăciuni şi  
cereri în Casa aceasta -
34. ascultă-i din ceruri, iartă păcatul poporului Tău, Israel, şi întoarce-i în ţara pe care ai 
dat-o părinţilor lor!
35. Când se va închide cerul şi nu va fi ploaie, din pricina păcatelor făcute de ei împotriva 
Ta: dacă se vor ruga în locul acesta şi vor da slavă Numelui Tău şi dacă se vor abate de la 
păcatele lor, pentru că-i vei pedepsi -
36. ascultă-i din ceruri, iartă păcatul robilor Tăi şi al poporului Tău, Israel, învaţă-l calea cea 
bună pe care trebuie să umble şi să trimiţi ploaie pe pământul pe care l-ai dat de moştenire 
poporului Tău!
37. Când foametea, ciuma, rugina, tăciunele, lăcustele, de un fel sau altul, vor fi în ţară,  
când vrăjmaşul va împresura pe poporul Tău în ţara lui, în cetăţile lui, când vor fi urgii sau  
boli de orice fel:
38. dacă un om, dacă tot poporul Tău, Israel, va face rugăciuni şi cereri, şi fiecare îşi va  
cunoaşte mustrarea cugetului lui şi va întinde mâinile spre casa aceasta -
39. ascultă-l din ceruri, din locul locuinţei Tale, şi iartă-l; lucrează şi răsplăteşte fiecăruia 
după căile lui, Tu care cunoşti inima fiecăruia, căci numai Tu cunoşti inima tuturor copiilor  
oamenilor,
40. ca să se teamă de Tine în tot timpul cât vor trăi în ţara pe care ai dat-o părinţilor noştri!
41.  Când străinul,  care nu este din  poporul  Tău,  Israel,  va  veni  dintr-o  ţară depărtată, 
pentru Numele Tău,
42. căci se va şti că Numele Tău este mare, mâna Ta este tare şi braţul Tău este întins, 
când va veni să se roage în Casa aceasta, -
43. ascultă-l din ceruri, din locul locuinţei Tale, şi dă străinului aceluia tot ce-Ţi va cere, 
pentru ca toate popoarele pământului să cunoască Numele Tău, să se teamă de Tine, ca şi  
poporul Tău, Israel, şi să ştie că Numele Tău este chemat peste Casa aceasta pe care am 
zidit-o eu!
44. Când poporul Tău va ieşi la luptă împotriva vrăjmaşului său, urmând calea pe care i-o 
vei porunci Tu: dacă vor face rugăciuni Domnului, cu privirile întoarse spre cetatea pe care 
ai ales-o Tu şi spre Casa pe care am zidit-o eu Numelui Tău -
45. ascultă din ceruri rugăciunile şi cererile lor şi fă-le dreptate!
46. Când vor păcătui împotriva Ta - căci nu este om care să nu păcătuiască - şi Te vei 
mânia împotriva lor şi-i vei da în mâna vrăjmaşului, care-i va duce robi într-o ţară vrăjmaşă, 
depărtată sau apropiată:
47. dacă se vor coborî în ei înşişi, în ţara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la Tine şi-Ţi 
vor face cereri în ţara celor ce-i vor duce în robie şi vor zice: "Am păcătuit, am săvârşit  
fărădelegi, am făcut rău!";
48. dacă se vor întoarce la Tine din toată inima lor şi din tot sufletul lor, în ţara vrăjmaşilor  
lor care i-au luat robi, dacă-Ţi vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre ţara lor, pe care ai 
dat-o părinţilor  lor,  spre cetatea pe care ai  ales-o şi  spre Casa pe care am zidit-o  eu 
Numelui Tău -
49. ascultă din ceruri, din locul locuinţei Tale, rugăciunile şi cererile lor: şi fă-le dreptate;
50. iartă poporului Tău păcatele lui şi toate fărădelegile făcute împotriva Ta; trezeşte mila 
celor ce-i vor ţine robi, ca să se îndure de ei,

St.Bibl.'2013' trim.IV Sanctuarul 2



51. căci sunt poporul Tău şi moştenirea Ta, şi Tu i-ai scos din Egipt, din mijlocul unui cuptor 
de fier!
52. Ochii Tăi să fie deschişi la cererea robului Tău şi la cererea poporului Tău, Israel, ca  
să-i asculţi în tot ce-Ţi vor cere!
53. Căci Tu i-ai ales din toate celelalte popoare ale pământului, ca să faci din ei moştenirea  
Ta, cum ai spus prin robul Tău Moise, când ai scos din Egipt pe părinţii noştri, Doamne 
Dumnezeule!"

Joi

6. Psalmii 73:1-17; 1. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată.
2. Totuşi, era să mi se îndoaie piciorul şi era să-mi alunece paşii!
3. Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiţi, când vedeam fericirea celor răi.
4. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte, şi trupul le este încărcat de grăsime.
5. N-au parte de suferinţele omeneşti şi nu sunt loviţi ca ceilalţi oameni.
6. De aceea mândria le slujeşte ca salbă, şi asuprirea este haina care-i înveleşte.
7. Li se bulbucă ochii de grăsime, şi au mai mult decât le-ar dori inima.
8. Râd şi vorbesc cu răutate de asuprire: vorbesc de sus,
9. îşi înalţă gura până la ceruri, şi limba le cutreieră pământul.
10. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin
11. şi zice: "Ce ar putea să ştie Dumnezeu şi ce ar putea să cunoască Cel Preaînalt?"
12. Aşa sunt cei răi: totdeauna fericiţi, şi îşi măresc bogăţiile.
13. Degeaba, dar, mi-am curăţat eu inima şi mi-am spălat mâinile în nevinovăţie:
14. căci în fiecare zi sunt lovit şi în toate dimineţile sunt pedepsit.
15. Dacă aş zice: "Vreau să vorbesc ca ei", iată că n-aş fi credincios neamului copiilor Tăi.
16. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda,
17. până ce am intrat în Sfântul Locaş al lui Dumnezeu şi am luat seama la soarta de la 
urmă a celor răi.
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