
ISPĂȘIREA… 
păcatul 
pe ultimul 
drum



„(…) după Lege, aproape totul este curăţat prin sânge; şi fără 
vărsare de sânge nu este iertare. Dar, deoarece chipurile lucrurilor 
care sunt în ceruri, au trebuit curăţate în felul acesta, trebuia ca 
însăşi lucrurile cereşti să fie curăţate cu jertfe mai bune decât acestea.”

Evrei 9: 22 - 23



Ellen White

„Sanctuarul din ceruri este chiar centrul lucrării lui Hristos în 
favoarea oamenilor. (…) Este de o importanță copleșitoare ca toți să 
cerceteze cu grijă aceste subiecte și să fie în stare să dea un răspuns 
(de apărare1) oricui le cere socoteală de nădejdea care este în ei.”

Importanța sanctuarului ceresc

Ellen White, Tragedia veacurilor, p. 488

1. apologia



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



• „Nu este o declarare nouă 
de credință și doctrină. 
Fiecare răspuns oferit vine 
din cadrul credințelor 
fundamentale a 
adventiștilor de ziua a 
șaptea așa cum sunt 
rezumate în Manualul 
bisericii. 

• Trebuie să fie disponibilă în 
orice bibliotecă publică, de 
seminar sau universitate. 

• Trebuie pusă în mâinile 
oricărui laic din 
comunitatea ta. 

• Trebuie oferită prietenilor 
și vecinilor interesați.”

Ministry, decembrie 1957, p. 38



Cum ar fi răspuns adventiștii?



O.R.L. Crosier

„(…) ei spun că ispășirea a fost făcută și finalizată la Calvar când a 
murit Mielul lui Dumnezeu. Așa ne-au învățat oamenii și așa cred 
bisericile și lumea, dar acest lucru este departe de a fi adevărat sau 
sacru, dacă nu este susținut de autoritatea divină.”

The Day-Star Extra, Volumul 9, „The Law of Moses”, 7 februarie 1846, Cincinnati 
 EGW Writings, Adventist Pioneer Library, p. 41

Cum ar fi răspuns adventiștii?



Gerard Damsteegt

„Pe lângă prezentarea unei explicații pentru dezamăgire, o 
contribuție soteriologică a tratatului lui Crosier a fost aceea că a 
punctat că ispășirea nu este deja terminată.”

Pieter Gerard Damsteegt, Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, p. 131.3 

Cum ar fi răspuns adventiștii?



Joseph Bates

„Când Dumnezeu vorbește și zguduie pământul și cerul, Ioel 
spune că Ierusalimul va fi sfânt, sanctuarul va fi complet, ispășirea 
terminată (…).”

Joseph Bates, Second Advent Way Marks and High Heaps, p. 101.2

Cum ar fi răspuns adventiștii?



Joseph Bates

„Conform Scripturilor, Dumnezeu va elibera poporul Său din 
timpul de strâmtorare (…) prin vocea Sa din cer, când îi sigilează și 
Hristos a făcut ispășirea și a pregătit locașurile în Noul Ierusalim 
(…).” 

Joseph Bates, [Sabbath Controversy, 3] A Vindication of the Seventh-day Sabbath, and the Commandments of God, p. 206.1

Cum ar fi răspuns adventiștii?



James Springer White

„Poziția noastră este că a avut loc o schimbare în poziția și lucrarea 
marelui nostru preot în sanctuarul literal din cer, care trebuie 
comparată cu venirea mirelui la nuntă. (…) Noi nu doar credem într-
un Isus literal care este un «slujitor al sanctuarului», ci credem de 
asemenea că sanctuarul este literal. (…) Sfânta Sfintelor, conținând 
chivotul celor zece porunci, a fost deschisă atunci pentru ca mărețul 
mare preot  să intre pentru a face ispășire pentru curățirea 
sanctuarului.”

James Springer White, The Parable, p. 16.1

Cum ar fi răspuns adventiștii?



John Nevins Andrews

„Când Domnul nostru acceptă toiagul de fier al dreptății, El nu mai 
poate ocupa poziția de preot pentru a face ispășire pentru păcate.”

John Nevins Andrews, The Judgment. Its Events and Their Order, p. 35.1

Cum ar fi răspuns adventiștii?



John Nevins Andrews

„(…) preotul oferea sângele jertfei pentru păcat* în acea încăpere 
(prima) pentru a face împăcare, adică pentru a începe lucrarea de 
ispășire. (…) Prin această lucrare păcatele erau transferate asupra 
sanctuarului prin sângele jertfei pentru păcat. În ziua ispășirii, 
marele preot ia această lucrare neterminată și o finalizează. 
Acțiunea zilei este de a termina marea lucrare a ispășirii pentru  
poporul lui Dumnezeu și să îndepărteze păcatele lor de la sanctuar.”

John Nevins Andrews, The Judgment. Its Events and Their Order, p. 75.1

*Cornilescu - de ispășire

Cum ar fi răspuns adventiștii?



Roswell Fenner Cottrell

„Actul curățirii sanctuarului, în dispensațiunea tipică, a fost 
ultimul act al ispășirii (…).”

Roswell Fenner Cottrell, The Bible Class,  p. 116.2

Cum ar fi răspuns adventiștii?



Stephen Nelson Haskell

„Serviciu în a doua încăpere a sanctuarului 

(…) 

Leviticul 16:2, 29, 30 - Ispășire făcută în ziua a zecea a lunii a șaptea. 
Toate păcatele îndepărtate în aceea zi.”

Stephen Nelson Haskell, Bible Handbook, p. 38.9

Cum ar fi răspuns adventiștii?



Stephen Nelson Haskell

„Hainele de alb curat erau purtate de marele preot în ocaziile 
obișnuite, dar atunci când intra în sfânta sfintelor pentru a face 
ispășire pentru popor (…).  

«Până vor trece două mii trei sute de seri și dimineți; apoi sfântul 
Locaș va fi curățit!» Sanctuarul pământesc a încetat să existe cu 
mult înainte de această dată. Dar a sosit timpul pentru ca antitipul 
curățirii sanctuarului – lucrarea efectuată în ziua ispășirii în 
sanctuarul pământesc – să înceapă în sanctuarul ceresc.” 

Stephen Nelson Haskell, The Cross and its Shadow, pp. 87.1, 195.4

Cum ar fi răspuns adventiștii?



Francis David Nichol

„Celor care ne acuză că învățăm doctrine străine, deoarece credem 
că lucrarea de ispășire pentru păcat a lui Hristos a fost începută, în loc 
de a fi terminată la Calvar, le adresăm întrebarea: dacă ispășirea 
completă și finală a fost făcută pe cruce pentru toate păcatele, nu 
vor fi atunci toți salvați? Pentru că Pavel spune că El a murit pentru 
toți.” 

Francis David Nichol, Answers to Objections, 1932, p. 132; 1952, p. 408

Cum ar fi răspuns adventiștii?



Ellen White

„După izgonirea sa din Eden, viața lui Adam pe pământ a fost 
plină de durere. (…) S-a pocăit pe deplin de păcatul său, s-a 
încrezut în meritele Mântuitorului făgăduit și a murit în nădejdea 
învierii. Fiul lui Dumnezeu a răscumpărat greșeala și căderea omului; 
iar acum, prin lucrarea de ispășire, Adam este repus în prima lui 
stăpânire.”

Ellen White, Căminul adventist, p. 540

Cum ar fi răspuns adventiștii?



Ellen White

„Isus este marele nostru preot în cer. Ce lucrare îndeplinește El? 
Domnul mijlocește și face ispășire pentru poporul Său, care crede 
în El.”

Ellen White, Mărturii pentru pastori, p. 37

Cum ar fi răspuns adventiștii?



Ellen White

„Trăim acum în ziua cea mare de ispășire. În serviciul simbolic, atunci 
când marele preot făcea ispășire pentru Israel, tuturor li se cerea să-și 
întristeze sufletele prin pocăință de păcat și prin umilire înaintea lui 
Dumnezeu, ca să nu fie nimiciți din poporul lui Dumnezeu. În același 
fel, toți aceia care vor ca numele lor să rămână în cartea vieții trebuie 
ca acum, în puținele zile de har care au mai rămas, să-și umilească 
sufletele înaintea lui Dumnezeu prin întristarea pentru păcat și prin 
pocăință adevărată. Trebuie să se dea pe față o cercetare de inimă 
profundă și sinceră. (…) Chiar dacă toate popoarele trebuie să treacă 
prin fața judecății lui Dumnezeu, El va cerceta cazul fiecăruia în parte 
cu tot atâta atenție ca și când n-ar mai exista altă ființă pe pământ. 
Fiecare trebuie să fie încercat și dovedit fără pată sau zbârcitură sau 
altceva de felul acesta.”

Ellen White, Tragedia veacurilor, p. 489.3

Cum ar fi răspuns adventiștii?



Ellen White

„Toți au nevoie să devină mult mai inteligenți cu privire la lucrarea de 
ispășire care continuă în Sanctuarul de sus. Când acest mare adevăr este 
descoperit şi înţeles, cei care îl deţin, vor lucra în armonie cu Domnul 
Hristos, pentru a pregăti un popor care să reziste în marea zi a lui 
Dumnezeu, iar eforturile lor vor fi însoţite de succes.”

Ellen White, Mărturii, vol. 5, p. 575.1

Cum ar fi răspuns adventiștii?



Ellen White

„După cum preotul intra în Sfânta Sfintelor o dată pe an pentru a curăța 
sanctuarul pământesc, tot așa a intrat Isus în Sfânta Sfintelor din Sanctuarul 
ceresc, la sfârșitul celor 2300 de seri și dimineți din Daniel 8, în 1844, pentru a 
face o ispășire finală pentru toți cei care puteau fi binecuvântați prin mijlocirea 
Sa și, în acest fel, pentru a curăți Sanctuarul.”

Ellen White, Scrieri timpurii, p. 253.1

Cum ar fi răspuns adventiștii?



Ellen White

„Mintea tuturor celor ce acceptă acest mesaj (solia îngerului al treilea) 
este îndreptată spre sfânta sfintelor, unde Isus stă în faţa chivotului, 
îndeplinind lucrarea Sa finală de mijlocire pentru toţi aceia pentru care 
harul Său continuă să fie valabil şi pentru cei care au călcat din 
neştiinţă Legea lui Dumnezeu. Această ispăşire este făcută atât pentru 
neprihăniţii care au murit, cât şi pentru neprihăniţii aflaţi în viaţă. Ea 
îi include pe toţi cei care au murit cu credinţa în Hristos, dar care, 
pentru că nu au primit lumina asupra poruncilor lui Dumnezeu, au 
păcătuit din neştiinţă, călcând regulile legii.”

Ellen White, Scrieri timpurii, p. 254.1

Cum ar fi răspuns adventiștii?



Ellen White

„Sângele lui Hristos, ce era menit să-L elibereze pe păcătosul pocăit de 

condamnarea Legii, nu avea să șteargă păcatul; 
acesta avea să rămână scris în sanctuar până la ispășirea finală; tot astfel în 
simbol, sângele jertfei pentru păcat îndepărta păcatul de la cel pocăit, dar 
rămânea în sanctuar până la ziua cea mare a ispășirii. În ziua cea mare a 
răsplătirii finale, morții vor fi «judecați după faptele lor, după cele scrise în 
cărți». Apoi, în virtutea sângelui ispășitor al Domnului Hristos, păcatele 
tuturor celor cu adevărat pocăiți vor fi șterse din cărțile cerului. În felul acesta, 
Sanctuarul va fi eliberat sau curățat de păcatele înscrise acolo. În simbol, 
această mare lucrare de ispășire sau ștergere a păcatelor era reprezentată prin 
serviciile din Ziua Ispășirii – curățirea sanctuarului pământesc, care era adusă 
la îndeplinire prin îndepărtarea, în virtutea sângelui jertfei pentru păcat, a 
păcatelor prin care fusese mânjit. După cum, în ispășirea finală, păcatele celor cu 
adevărat pocăiți vor fi șterse din cărțile cerului pentru ca să nu mai fie niciodată 
amintite și să nu mai vină în minte, tot astfel, în simbol, ele erau duse în pustie, 
îndepărtate pentru totdeauna de la adunare.”

Ellen White, Patriarhi și profeți, pp. 357-358

Cum ar fi răspuns adventiștii?



Ellen White

„El intra în Ziua Ispășirii în locul prea sfânt „nu fără sânge” ca mijlocitor 
pentru întreg Israelul. El ieșea, după ce săvârșea lucrarea aceasta, pentru a 
binecuvânta poporul, după cum Domnul Hristos va veni atunci când se va sfârși 
lucrarea Sa de ispășire*, pentru a-l binecuvânta pe poporul Său care așteaptă.”

Ellen White, Patriarhi și profeți, p. 426.1

* pe internet e scris „mijlocire”. Ellen White a spus „ispășire”.

Cum ar fi răspuns adventiștii?



Ellen White

„Poporul Israel Îl lăuda pe Dumnezeu cu prilejul Sărbătorii Corturilor, 
gândindu-se la îndurarea Lui, dovedită în eliberarea lor din Egipt și la duioasa 
purtare de grijă în timpul peregrinajului lor prin pustie. Se mai bucurau și în 
siguranța iertării și primirii lor prin serviciul zilei ispășirii care tocmai se 
sfârșise. Dar, când vor fi adunați în loc sigur în Canaanul ceresc, pentru a fi 
scăpați pentru veșnicie de jugul blestemului, sub care «până în ziua de azi, 
toată firea suspină și suferă», răscumpărații Domnului se vor bucura cu o 
bucurie ce nu poate fi descrisă și în deplină slavă. Marea lucrare de ispășire a 
Domnului Hristos pentru omenire va fi atunci încheiată, iar păcatele șterse 
pentru veșnicie.”

Ellen White, Patriarhi și profeți, p. 542.1

Cum ar fi răspuns adventiștii?



Ellen White

„În felul acesta, cei care au urmat lumina cuvântului profetic au văzut că, în 
loc să vină atunci pe pământ la încheierea celor 2300 de zile, în anul 1844, 
Hristos a intrat în Locul Preasfânt din Sanctuarul ceresc, pentru a îndeplini 
lucrarea de încheiere a ispășirii ca pregătire pentru revenirea Sa..”

Ellen White, Tragedia veacurilor, p. 422.1

Cum ar fi răspuns adventiștii?



Ellen White

„Timp de optsprezece veacuri, această lucrare de slujire a continuat în prima 
despărțitură a Sanctuarului. Sângele lui Hristos mijlocea în favoarea 
credincioșilor pocăiți, le asigura iertarea și primirea la Tatăl, dar păcatele lor 
rămâneau încă în rapoartele din cărți. Și așa cum în serviciul simbolic se făcea o 
lucrare de ispășire la încheierea anului, tot astfel, înainte ca lucrarea lui Hristos 
pentru mântuirea oamenilor să se încheie, o lucrare de ispășire trebuie făcută 
pentru îndepărtarea păcatului din Sanctuar. Acesta este serviciul care a început 
atunci când s-au încheiat cele 2300 de zile. La data aceea, așa cum a fost 
proorocit de profetul Daniel, Marele nostru Preot a intrat în Locul Preasfânt 
pentru a îndeplini ultima parte a lucrării Sale solemne – curățirea 
Sanctuarului.”

Ellen White, Tragedia veacurilor, p. 421.2

Cum ar fi răspuns adventiștii?



Ellen White

„Mijlocirea lui Hristos în favoarea omului, din Sanctuarul de sus, este tot atât de 
importantă, pentru Planul de Mântuire, ca moartea Sa pe cruce. Prin moartea Sa, 
El a început acea lucrare, pe care, după înviere, S-a înălțat să o desăvârșească 
în ceruri. Trebuie să intrăm prin credință dincolo de perdea, «unde Isus a 
intrat pentru noi ca înainte-mergător». Acolo se reflectă lumina de la crucea 
de pe Calvar. Acolo putem câștiga o înțelegere mai clară a tainelor mântuirii. 
Mântuirea omului a fost adusă la îndeplinire cu un preț infinit pentru cer; 
jertfa adusă împlinește cererile cele mai mari ale Legii lui Dumnezeu călcate 
de om. Isus a deschis calea către tronul Tatălui și, prin mijlocirea Sa, dorința 
sinceră a tuturor acelora care vin la El în credință poate fi prezentată înaintea 
lui Dumnezeu.”

Ellen White, Tragedia veacurilor, p. 489.1

Cum ar fi răspuns adventiștii?



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



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

„(…) jertfa ispășitoare oferită este urmată de 
beneficiile aceleiași jertfe ispășitoare aplicate. (…) 

Obținând o răscumpărare eternă pentru noi pe cruce, 
El acum slujește beneficiile acelei ispășiri pentru cei 

care acceptă proviziile mărețe ale harului Său.” 

p. 351



LeRoy Edwin Froom, 
Secretar de câmp al CG

„Acesta este ținta uimitoare a actului sacrifial pe cruce – o ispășire 
completă, perfectă și finală pentru păcatul omului.”

LeRoy Edwin Froom, Ministry, „The Priestly Application of the Atoning Act”, p. 10 

Ce-am făcut?



Walter Martin

„Opinii precise au fost întocmite despre neprihănirea prin 
credință, adevărata relație dintre lege și har și despre moarte lui 
Hristos ca o ispășire completă pentru păcat.”

Ce-am făcut?

Walter Martin, Eternity, „The Truth About Seventh-Day Adventism”, noiembrie 1956, volumul 7, nr. 11



Kenneth Samples

„Conform adventismului, Isus iartă păcatul de la moartea Sa înlocuitoare pe cruce; totuși, pe 22 
octombrie 1844, Isus și-a început lucrarea de ștergere a păcatului. De la înălțarea Sa până în 1844, 
Isus a aplicat iertarea pe care a cumpărat-o la cruce în prima încăpere a sanctuarului, dar în 1844 
El a intrat în a doua încăpere și a început să cerceteze viețile celor care au primit iertare pentru a 
vedea dacă sunt vrednici de viața veșnică. Doar cei care trec de această judecată pot să fie asigurați 
că vor fi luați la cer la venirea Sa. Această doctrină a dat naștere la ceea ce a ajuns să fie cunoscut mai 
târziu ca învățătura desăvârșirii fără păcat (păzirea desăvârșită a poruncilor pentru a fi acceptați la 
judecată). După judecata de cercetare, Hristos va ieși din sanctuarul ceresc și va reveni pe pământ 
aduncând fiecărui om răsplata sa și vestind ziua mare și teribilă a Domnului. (…) După ce a auzit 
despre această doctrină specială, Barnhouse a descris doctrina sanctuarului ca pe ceva cu nimic 
mai mult decât un mecanism de salvare a imaginii care a fost creat pentru a-i scoate din eroarea 
millerită. Evanghelicii au respins aceste două doctrine pentru că nu aveau susținere biblică. 
Întrebarea care a rămas pentru evanghelici, totuși, a fost dacă aceste două doctrine stăteau în calea 
unei tovărășii adevărate. Îngrijorarea principală a fost dacă aceste doctrine minimizează lucrarea 
ispășitoare a lui Hristos sau o reduc la o ispășire incompletă. După o evaluare critică, evanghelicii au 
concluzionat că această doctrină a judecății de cercetare «nu constituie o barieră reală pentru tovorășie 
atunci când este înțeleasă în sensul ei simbolic și nu în cel materialist și literal extrem în care au stabilit-o 
unii din autorii adventiști timpurii.»* Ei au subliniat că în gândirea adventistă contemporană, doctrina 
nu implică o ispășire duală sau parțial-completă, ci mai degrabă că ispășirea odată pentru totdeauna este 
aplicată de Hristos ca Marele nostru Preot în ceruri.” 

* Walter Martin, „Adventist Theology Vs. Historic Orthodoxy," Eternity, ianuarie 1957, p. 13

Kenneth R. Samples, Christian Research Journal, „From Controversy to Crisis: An Updated Assessment of Seventh-day Adventism”, vara 1988, Vol. 11, Nr. 1, p. 9

Ce-am făcut?



Zoltán Szallós-Farkas

„Așadar ispășirea realizată la cruce a făcut posibilă biruința noastră 
asupra păcatului la singular, cu poftele și înclinațiile sale corupte.” 

„Lucrarea de ispășire aplicată, pe care o face Hristos ca Mare Preot 
în Sanctuarul ceresc (…).”

Zoltán Szallós-Farkas, Dumnezeu, Scriptura și Biserica, tratat de teologie, hristologie și spiritualitate,  
Editura Universității Adventus, Cernica, 2019, pp. 294, 266

Ce-am făcut?



JERTFĂ SANCTUARALTARUL



JERTFĂ

„Să-şi pună mâna pe capul dobitocului adus ca ardere-de-tot, şi va 
fi primit de Domnul, ca să facă ispăşire pentru el.” – Leviticul 1:4 

„(…) căci prin viaţa din el face sângele ispăşire.” – Leviticul 17:11 



ALTARUL

„Preotul care a primit ungerea să aducă din sângele viţelului în cortul 
întâlnirii, să-şi înmoaie degetul în sânge şi să stropească cu el de şapte 
ori înaintea Domnului, în faţa perdelei dinăuntru. Să ungă cu sângele 
acesta coarnele altarului care este înaintea Domnului, în cortul 
întâlnirii, şi să verse tot sângele care a mai rămas la picioarele 
altarului pentru arderile-de-tot, care este la uşa cortului întâlnirii. 
Toată grăsimea viţelului s-o ia şi s-o ardă pe altar. Cu viţelul acesta 
să facă întocmai cum a făcut cu viţelul adus ca jertfă de ispăşire; să 
facă la fel. Astfel să facă preotul ispăşire pentru ei, şi li se va ierta.” – 
Leviticul 4:16-20 

Preotul face ispășirea: Leviticul 4:26, 31, 35; 5:6, 10, 13, 16, 18; 6:7; 7:7; 
12:8; 14:18, 19, 20, 21, etc. 



SANCTUARUL

„Astfel, să facă ispăşire pentru Sfântul Locaş, pentru necurăţiile 
copiilor lui Israel şi pentru toate călcările de lege prin care au păcătuit 
ei. Să facă la fel pentru cortul întâlnirii, care este cu ei în mijlocul 
necurăţiilor lor. Să nu fie nimeni în cortul întâlnirii când va intra 
Aaron să facă ispăşirea în Sfântul Locaş, până va ieşi din el. Să facă 
ispăşire pentru el şi pentru casa lui şi pentru toată adunarea lui 
Israel. După ce va ieşi, să se ducă la altarul care este înaintea 
Domnului şi să facă ispăşire pentru altar; să ia din sângele viţelului şi 
ţapului şi să pună pe coarnele altarului de jur împrejur.” (…) – 
Leviticul 16:16-18, ș.a.m.d. 



„(…) după Lege, aproape totul este curăţat prin sânge; şi fără 
vărsare de sânge nu este iertare. Dar, deoarece chipurile lucrurilor 
care sunt în ceruri, au trebuit curăţate în felul acesta, trebuia ca 
însăşi lucrurile cereşti să fie curăţate cu jertfe mai bune decât acestea.”

Evrei 9: 22 - 23



Ellen White

„Cea mai importantă parte a slujbei zilnice era serviciul adus la 
îndeplinire pentru diferite persoane, în mod individual. Păcătosul ce 
se pocăia își aducea darul la ușa tabernacolului și, așezându-și mâna 
asupra victimei, își mărturisea păcatele, transferând astfel în mod figurat 
păcatele sale asupra victimei nevinovate. Animalul avea să fie junghiat 
chiar de mâna păcătosului, iar sângele era dus de preot în locul sfânt și 
stropit înaintea perdelei în spatele căreia se afla chivotul, conținând 
Legea pe care păcătosul o călcase. Prin această ceremonie păcatul era, 
prin sânge, transferat în mod figurat asupra sanctuarului. În unele cazuri, 
sângele nu era dus în locul sfânt; dar carnea trebuia să fie atunci mâncată 
de către preoți, așa cum îi învățase Moise pe fiii lui Aaron, spunând: 
„Domnul v-a dat-o, ca să purtați nelegiuirea adunării”. Ambele 
ceremonii simbolizau transferarea păcatului de la cel ce se pocăia, asupra 
sanctuarului.” (cont.)

Ellen White, Patriarhi și profeți, p. 354.2



Ellen White

„Aceasta era lucrarea ce se săvârșea zilnic, zi după zi, în tot cursul 
anului. Păcatele lui Israel fiind astfel transferate asupra sanctuarului, 
sfântul locaș era mânjit și devenea necesară o lucrare specială pentru 
înlăturarea păcatelor. Dumnezeu a poruncit să se facă ispășire pentru 
fiecare dintre cele două despărțituri ale sanctuarului, ca și pentru altar, 
pentru ca „să-l curețe și să-l sfințească de toate necurățiile copiilor lui 
Israel”.

Ellen White, Patriarhi și profeți, p. 355.1



Ellen White

„Prin acest serviciu anual, poporul era învățat cu privire la importantele adevăruri 
ale ispășirii. În jertfele pentru păcat, aduse în timpul anului, fusese primit sângele 
victimei în locul păcătosului; dar sângele acesta nu făcuse o ispășire deplină pentru 
păcat. El nu făcuse decât să procure mijloacele prin care păcatul era transferat asupra 
sanctuarului. Prin aducerea sângelui ca jertfă, păcătosul recunoștea autoritatea 
Legii, își mărturisea vinovăția nelegiuirii și credința în Domnul Hristos, care 
trebuia să ridice păcatele lumii, dar nu era cu totul eliberat de condamnarea 
Legii. În ziua ispășirii, marele preot, după ce aducea o jertfă pentru adunarea lui 
Israel, mergea în locul prea sfânt cu sângele jertfei și stropea din el asupra 
capacului ispășirii, deasupra tablelor Legii. În felul acesta, cerințele Legii, care 
cerea viața păcătosului, erau satisfăcute. Apoi, în calitatea sa de mijlocitor, marele 
preot lua păcatele asupra sa și, ieșind din sanctuar, ducea cu sine povara 
vinovăției poporului Israel. La ușa tabernacolului, își punea mâinile pe capul 
țapului de trimis și mărturisea asupra lui «toate fărădelegile copiilor lui Israel și 
toate călcările lor de lege, cu care au păcătuit ei», punându-le «pe capul țapului». 
Iar când țapul care purta păcatele acestea era trimis în pustie, se socotea că, odată cu 
el, și aceste păcate au fost depărtate pentru totdeauna de la popor. Aceasta a fost slujba 
săvârșită drept «chipul și umbra lucrurilor cerești».”

Ellen White, Patriarhi și profeți, p. 355.5


