
3. Cine a adresat întrebarea: „Adventiștii de ziua a șaptea au fost învinuiți frecvent că învață 
faptul că ispășirea nu a fost terminată la cruce. Este adevărată această învinuire?”

1. Când s-a terminat ispășirea? 
☑ La cruce 
☑ Nu s-a terminat încă 
☑ Când Isus, la înălțare, a intrat în sfânta sfintelor și a stropit chivotul cu sângele Său 
potrivit lui Ellen White, care spune: „Purtând natură omenească, El s-a înălțat la cer, 
triumfător și victorios. El a stropit sângele ispășirii pe scaunul îndurării (capacul 
ispășirii) (…). El a adus sângele ispășirii în locul preasfânt.” - S.T., 19 aprilie 1905

4. Răspunde la întrebarea de mai sus

2. Sângele lui Hristos, ce era menit să-L elibereze pe păcătosul pocăit de condamnarea 
Legii, avea să șteargă păcatul chiar atunci, pe cruce?



SANCTUARUL



SANCTUARUL
DRUMUL PĂCATULUI



„Pentru îngrijorările lui Martin erau importante patru puncte care erau larg 
crezute în ce privește credințele adventiste: «(1) că ispășirea lui Hristos nu a fost 
terminată pe cruce, (…).” 

George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,  
Pacific Press Publishing, 2018, p. 41 (Kindle Edition) 



„Doctorul R. E. Loasby a făcut mai multe proteste publice 
la orele sale. El a declarat că W. W. Fletcher a avut dreptate 
și că Conferința Generală era disperată să găsească alte 
puncte de sprijin pentru judecata de cercetare decât Daniel 
8:14. În jurnalul meu am descoperit că pe data de 10 iunie 
1958, veteranul misionar Tom Blincoe m-a chemat să-mi 
spună că doctorul Loasby a declarat la oră că «nu există 
sanctuar în ceruri și este important să vedem că Hristos nu 
este preot simplu anti-tipic, ci Marele Preot de sus». Alți 
profesori, ca Sakae Kubo, insinuau problemele. Doctorul 
Siegfried Horn îl considera pe Antioh Epifanul ca micul 
corn din Daniel 8 (…). Într-o dimineață de Sabat m-am 
plimbat cu doctorul Ray Cottrell pentru o oră înainte de 
școala de Sabat, într-o întrevedere programată. Spre 
surprinderea mea el avea exact aceleași probleme ca și 
mine cu privire la Daniel 8:14, și multe altele.” 

Desmond Ford, On the Road to Glacier View: Confessions of a Heretic, p. 27, 28 



„În 1936 administratorii bisericii aveau control exclusiv asupra teologiei și 
doctrinei pentru biserică, pentru toate scopurile practice. În aceea vreme nu 
existau savanți adventiști calificați. Oricine frecventa universități din «afară» 
pentru calificare în subiecte ca limbi biblice, arheologie, istorie antică și 
cronologie era considerat automat persoană non grata de orice comitet de 
colegiu adventist. Prin urmare, Pierson s-a îndoit de întreaga comunitate 
adventistă de savanți în Biblie și a stabilit să-i excludă de la participarea la 
hotorârile biblice și doctrinale ale bisericii. (…)   
Printre primii profesori adventiști de Biblie (…) care au urmat universitățile din 
afară au fost: R. E. Loasby, (…) S(iegfried). H. Horn, (…) A. G. Maxwell.” 

Raymond Cottrell, The Sanctuary Doctrine – Asset or Liability?, partea a 11-a 



DRUMUL PĂCATULUI



Romani 6:23, Evrei 9:22, Leviticul 17:11, Isaia 53:6



1 Petru 2:24 Evrei 9:282 Corinteni 5:21



Evrei 8:5 Ioan 5:39, 46-47



Leviticul 1:4;  
4:4, 24, 29 Leviticul 16:21Leviticul 4:15



Leviticul 10:16 – 20, Exodul 28:38



Leviticul 16:33 



SENS ȘI APLICABILITATE



Leviticul 16:30



O.R.L. Crosier

„Porunca din acest verset, de a ne aduce aminte de legea lui Moise, 
este ultima poruncă din Vechiul Testament, şi este dată în legătură 
cu o descriere profetică a «zilei celei mari şi înspăimântătoare a 
Domnului», arătând că legea conţine ceva ce descrie mai în 
amănunt lucrurile privitoare la ziua aceea. Probabil am acordat 
prea puţină atenţie legii, pentru că nu am văzut importanţa ei şi 
nici lumina pe care trebuie să o reverse asupra «lucrurilor bune ce 
vor veni».”

O.R.L. Crosier, The Law of Moses, p. 37 (p. 7 română) 



Evrei 8:1-2



ELLEN WHITE

„Înțelegerea corectă a lucrării de slujire din Sanctuarul ceresc este temelia 
credinței noastre.”

Ellen White, Scrisoarea 208, 1906

George Cidus Tenney



ELLEN WHITE

„Subiectul cu privire la Sanctuar și la judecata de cercetare trebuie să fie clar 
înțeles de poporul lui Dumnezeu. Toți au nevoie de o cunoaștere personală a 
poziției și a lucrării Marelui lor Preot. Altfel, le va fi cu neputință să arate 
credința care este absolut necesară în vremea aceasta sau să ocupe locul pe 
care Dumnezeu dorește ca ei să-l ocupe.”

Ellen White, Tragedia veacurilor, p. 488



ELLEN WHITE

„Dar cum ajungea păcatul să fie în legătură cu sanctuarul, atât în cer, cât și 
pe pământ? Acest lucru se poate înțelege numai dacă ne gândim la serviciul 
simbolic; căci preoții care oficiau pe pământ au slujit drept «chipul și umbra 
lucrurilor cerești» (…) Zi de zi, păcătosul care se pocăia își aducea jertfa la 
ușa cortului și, punându-și mâinile pe capul victimei, își mărturisea 
păcatele, trecându-le în felul acesta, în simbol, de la el asupra jertfei 
nevinovate. Animalul era apoi înjunghiat. (…) Legea lui Dumnezeu călcată 
cerea viața păcătosului. Sângele, reprezentând viața păcătosului pierdută în 
fărădelege, a cărui vinovăție o purta victima, era dus de preot în Locul sfânt 
și stropit înaintea perdelei, în spatele căreia era chivotul în care se găsea 
legea pe care păcătosul o călcase. Prin această ceremonie, prin sânge, 
păcatul era transmis în simbol asupra sanctuarului. În unele cazuri, sângele 
nu era dus în Locul sfânt; dar carnea era atunci mâncată de preot, așa cum îi 
instruise Moise pe fiii lui Aaron, zicând: «Dumnezeu v-a dat să purtați 
nelegiuirea adunării» (Leviticul 10:17). Ambele ceremonii simbolizau 
deopotrivă trecerea păcatului de la păcătos asupra sanctuarului.”

Ellen White, Tragedia veacurilor, pp. 417, 418



ELLEN WHITE

„După cum păcatele poporului din vechime erau așezate prin credință 
asupra jertfei pentru păcat și, prin sângele ei, transferate în simbol asupra 
sanctuarului pământesc, tot așa și în noul legământ, păcatele celor care se 
pocăiesc sunt așezate prin credință asupra lui Hristos și transferate, în fapt, 
asupra Sanctuarului ceresc.”

Ellen White, Tragedia veacurilor, p. 421


