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Isus ne deschide calea prin perdeaua dinăuntru

Textul de memorat: „Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească, după
chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi,
înaintea lui Dumnezeu.” (Evrei 9:24)

Duminică, 27 februarie – Isus înaintea Tatălui

1. Evrei 9:24; Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească, după chipul
adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea
lui Dumnezeu.

Luni, 28 februarie – Invitaţia lui Dumnezeu

2. Evrei 12:18-21; 18. Voi nu v-aţi apropiat de un munte care se putea atinge şi care era cuprins de foc,
nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună,
19. nici de sunetul de trâmbiţă, nici de glasul care vorbea în aşa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li
se mai vorbească,
20. (pentru că nu puteau suferi porunca aceasta: „Chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie
ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata”.
21. Şi priveliştea aceea era aşa de înfricoşătoare încât Moise a zis: „sunt îngrozit şi tremur!”)

Marţi, 1 martie – Nevoia de o perdea

3. Leviticul 16:1,2; 1. Domnul a vorbit lui Moise, după moartea celor doi fii ai lui Aaron, morţi când s-
au înfăţişat înaintea Domnului.
2. Domnul a zis lui Moise: „Vorbeşte fratelui tău, Aaron, şi spune-i să nu intre în tot timpul în Sfântul
Locaş, dincolo de perdeaua dinăuntru, înaintea capacului ispăşirii, care este pe chivot, ca să nu moară;
căci deasupra capacului ispăşirii Mă voi arăta în nor.

Leviticul 10:1-3; 1. Fiii lui Aaron, Nadab şi Abihu, şi-au luat fiecare cădelniţa, au pus foc în ea şi au
pus tămâie pe foc; şi au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care El nu li-l poruncise.
2. Atunci a ieşit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit şi au murit înaintea Domnului.
3. Moise a zis lui Aaron: „Aceasta este ce a spus Domnul, când a zis: „Voi fi sfinţit de cei ce se
apropie de Mine şi voi fi proslăvit în faţa întregului popor.” Aaron a tăcut.

Miercuri, 2 martie – Calea cea nouă şi vie

4. Evrei 10:19-22; 19. Astfel, dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul
Preasfânt,
20. pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său,
21. şi, fiindcă avem un Mare Preot pus peste casa lui Dumnezeu,
22. să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţate de un cuget
rău şi cu trupul spălat cu o apă curată.
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Joi, 3 martie – Ei vor vedea faţa Lui

5. Evrei  12:22-24; 22.  Ci  v-aţi  apropiat  de  muntele  Sionului,  de  cetatea  Dumnezeului  celui  Viu,
Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor,
23. de Biserica celor întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de
duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi,
24. de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou, şi de sângele stropirii, care vorbeşte mai bine decât
sângele lui Abel.
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