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Studiul 11 
 
 

Sanctuarul noului legământ 
 
 
Textul de memorat: „Şi tocmai de aceea este El Mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin 
moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemaţi să 
capete veşnica moştenire care le-a fost făgăduită.” (Evrei 9:15) 
 
 
Duminică, 6 iunie – Relaţiile 
 
1. Exodul 25:8; Să-Mi facă un Locaş Sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor. 
 
2. Leviticul 26:11,12; 11. Îmi voi aşeza Locaşul Meu în mijlocul vostru, şi sufletul Meu nu vă va urî. 

12. Voi umbla în mijlocul vostru; Eu voi fi Dumnezeul vostru, şi voi veţi fi poporul Meu. 
 

Exodul 25:8; Să-Mi facă un Locaş Sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor. 
 
Luni, 7 iunie – Păcatul, jertfa şi acceptarea (Evrei 9:22) 
 
3. – 
 
4. Isaia 53:4-12; 4. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi 

noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. 
5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă 
pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. 
6. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra 
Lui nelegiuirea noastră a tuturor. 
7. Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o 
oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura. 
8. El a fost luat prin apăsare şi judecată. Dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters 
de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? 
9. Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise 
nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui. 
10. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă... Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă 
pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în 
mâinile Lui. 
11. Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel 
neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara 
nelegiuirilor lor. 
12. De aceea, Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentru că 
S-a dat pe Sine însuşi la moarte şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele 
multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi. 

 
Evrei 10:4; Căci este cu neputinţă ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele. 

 
 
Marţi, 8 iunie – Substituirea 
 
5. – 
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6. Matei 26:28; căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru 
mulţi, spre iertarea păcatelor. 

 
Efeseni 2:13; Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin 
sângele lui Hristos. 

 
Evrei 9:14; Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi 
jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţa cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului 
celui Viu! 

 
1 Petru 1:19; Ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană. 

 
 
Miercuri, 9 iunie – Marele-Preot al noului legământ 
 
7. Evrei 8:1-6; 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. 
3. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri şi jertfe. De aceea era de trebuinţă ca şi 
celălalt Mare Preot să aibă ceva de adus. 
4. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după Lege. 
5. Ei fac o slujbă, care este chipul şi umbra lucrurilor cereşti, după poruncile primite de Moise de la 
Dumnezeu, când avea să facă Cortul: „Ia seama”, i s-a zis, „să faci totul după chipul care ţi-a fost 
arătat pe munte.” 
6. Dar, acum, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, 
e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune. 

 
 
Joi, 10 iunie – Lucrarea din ceruri (Evrei 9:24) 
 
8. 1 Timotei 2:5,6; 5. Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi 

oameni: Omul Isus Hristos, 
6. care S-a dat pe Sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi; faptul acesta trebuia adeverit la 
vremea cuvenită. 
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