
RĂSCUMPĂRARE ȘI ÎMPĂCARE
PRIN SANCTUAR



Cine a fost W.D. Frazee?

W. D. Frazee (1906-1996) a fost un misionar medical, profesor și 
lector și co-fondator al Institutului Misionar Medical și al Sanatoriului 
Wildwood, din Tennessee, SUA.

În decursul vieții sale, a petrecut mult timp predând ore de evan-
ghelizare medicală și de studiu biblic nu doar la Wildwood, ci și ca vor-
bitor în întreaga Americă. A pus bazele școlii misionare, din dorința de 
a pregăti oameni care să persiste în studiul minuțios al Scripturii și al 
Spiritului Profetic. 

Printre subiectele dezbătute de către fratele Frazee de-a lungul 
timpului, amintim: 

• Neprihănirea prin credință
• Câștigarea de suflete
• Sanctuarul
• Evenimentele ultimelor zile
• Rezolvarea problemelor
• Căsnicie și viață de familie
• Viața la țară
• Lucrarea misionară medicală
• Adevărata educație
• Leadership creștin
Mai mult de 1600 de astfel de predici au fost înregistrate pe casete 

audio și sunt disponibile publicului larg atât în variantă tipărită, cât și 
audio (momentan aceste predici sunt disponibile doar în limba engleză). 

W. D. Frazee credea că fiecare persoană este unică, special creată 
de Dumnezeu, având o valoare infinită și un loc special în lucrarea lui 
Dumnezeu, pe care doar acesta îl poate umple. Viața sa a urmat acest 
principiu, prin care i-a încurajat și pe alții să îl urmeze. 

În ultimii ani ai vieții sale, fratele Frazee a îndurat cu credință și 
curaj boala Parkinson, care i-a afectat vocea și i-a încheiat cariera de 
predicator. Cu toate acestea, până la moartea sa, a continuat să scrie 
note scurte de încurajare prietenilor săi, alăturând mereu și o predică 
audio. Aceia care au lucrat cu el de-a lungul anilor săi de slujire cred că  
Dumnezeu l-a folosit în planul Său măreț de salvare de suflete.
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PREFAȚĂ

„Aceia care vor trăi pe pământ atunci când Domnul Hristos va 
mijloci în Sanctuarul de sus vor trebui să stea în fața unui Dumnezeu 
sfânt fără mijlocitor. Hainele lor trebuie să fie fără pată, caracterele 
lor trebuie să fie curățate de păcat prin sângele stropirii. Prin harul 
lui Dumnezeu și prin eforturile lor stăruitoare, trebuie să fie birui-
tori în lupta cu cel rău. În timp ce judecata de cercetare se continuă 
în cer, în timp ce păcatele credincioșilor pocăiți sunt îndepărtate din 
Sanctuar, în mijlocul poporului lui Dumnezeu trebuie să se produ-
că o lucrare deosebită de curățire, de îndepărtare a păcatelor.” (Ellen 
White, Tragedia veacurilor, p. 425 în original)

Copiii lui Dumnezeu din ultima generație vor trebui să desco-
pere lumii caracterul lui Dumnezeu. Vor trebui să aibă inimile lipite 
de inima Mântuitorului, pentru a discerne care este voia Sa. Iar voia 
Sa nu este alta decât de a fi una cu El în gândire și în simțire. 

Avem nevoie ca păcatele noastre să fie acoperite cu sângele Mie-
lului, iar apoi șterse, pentru a-L putea întâmpina în glorie și mărire. 
Dar pentru ca păcatul să ni se pară dezgustător, trebuie ca mai întâi 
să Îl cunoaștem pe Acela ale cărui mâini au fost pironite pe cruce. 
Doar cunoscând pe cineva îndeaproape ajungi să îl iubești, să îi do-
rești prezența, să îl respecți.

W. D. Frazee reușește, prin cartea de față, să dezvăluie într-un 
mod simplu, dar fermecător, acea iubire infinită din inima Creato-
rului și modalitatea prin care se raportează El la păcat și la planul 
de mântuire, prin lucrarea din sanctuar. O lucrare care are ca scop 
răscumpărarea și împăcarea  noastră cu El. 

Privind, suntem schimbați. Haideți să ne schimbăm după chi-
pul și asemănarea Aceluia a cărui dragoste a riscat chiar pierderea 
identității Sale veșnice! Haideți să Îl urmăm pe Miel în Sanctuar!

Echipa IMPACT România
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Capitolul 1

CÂT VALOREZI?

– Domnule judecător, v-aţi gândit vreodată ce însemnaţi pentru 
Dumnezeu? l-am întrebat pe un prieten care servise ţara ca judecător 
timp de mai mulţi ani şi a cărui soţie murise de curând. Conversaţia 
noastră s-a îndreptat către promisiunile din Biblie şi către mesajul de 
mângâiere pe care acestea le aduc. Recent, în Venezuela, am continu-
at eu, un tată a plătit 900 000 dolari pentru a-şi răscumpăra fiul de 
treisprezece ani, care fusese răpit. Credeți că a meritat?

– Sigur, a consimţit prietenul meu. A meritat în ochii tatălui 
său.

– Da, am convenit eu. Acum spuneţi-mi: a plătit cineva vreoda-
tă o răscumpărare pentru dumneavoastră?

El a încuviinţat din cap. Ştia despre jertfa de pe calvar.
– Domnule judecător, aţi meritat-o?
Şi-a plecat capul. 
– Nu, domnule Frazee. Mă tem că nu.
– Staţi! m-am grăbit eu. Credeți că Dumnezeu are simțul va-

lorii? Ştie oare Cel care te-a creat cât valorezi? Dacă El spune că tu 
valorezi preţul pe care El l-a plătit pentru tine, ai fi în stare să Îl con-
teşti? Până la urmă, dacă tu nu valorezi atât, înseamnă că El S-a în-
şelat, nu-i aşa? Slavă lui Dumnezeu, domnule judecător, că sunteţi 
vrednic de răscumpărare!

Ce anume îl face preţios pe un om înaintea lui Dumnezeu?
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Să presupunem că, în timp ce tatăl îşi căută peste tot băiatul 
răpit, cineva se apropie de el cu această ofertă: 

– Domnule, am auzit că vă căutaţi băiatul şi că sunteți dispus să 
plătiți 900 000 dolari pentru răscumpărarea lui.

– Da, aşa este! Mă puteţi ajuta să îl găsesc?
– Ei bine, cred că vă pot face rost de un băiat care vă va costa 

doar o mie de dolari. Veţi economisi o sumă importantă.
Ar manifesta tatăl vreun interes? Deloc! El nu căuta un băiat. 

El îşi căuta băiatul, băiatul său. De ce a plătit Dumnezeu o răscum-
părare infinită pentru om? Pentru a înţelege acest lucru, trebuie să 
recunoaştem scopul lui Dumnezeu în crearea omului. Dumnezeu l-a 
creat pe om pentru a fi tovarăşul Său. Despre Israelul din vechime, 
Dumnezeu spune: „Poporul pe care Mi l-am alcătuit” (Isaia 43:21). 
Da, „Domnul are plăcere de poporul Său” (Psalmii 149:4).

Fiecare este diferit – o creaţie distinctă. Ai mai văzut pe cineva 
ca tine? Uneori, când pun această întrebare, mi se răspunde: „Nu, şi e 
un lucru bun!” Da, este un lucru bun. Dacă ţi-ai putea găsi dublura, 
valoarea ta ar scădea cu cel puţin cincizeci de procente. Dar nu este 
niciun pericol. Eşti unic. Dumnezeu „a avut nevoie” de unul singur 
ca tine – nici mai mult, nici mai puțin. Dar „a avut nevoie” doar de acel 
cineva. „Am fost creaţi deoarece era nevoie de noi” (Ellen G. White, 
Signs of the Time, 22 aprilie 1903).

Una dintre cele mai mari nevoi ale sufletului uman este aceea de a 
se simţi dorit. Să împlinim nevoile celui pe care îl iubim şi să ştim că acela 
împlineşte la rândul său nevoile noastre – iată care este baza adevăratei 
tovărăşii. Soţii şi soţiile care au o asemenea experienţă împreună se bu-
cură de o pregustare a cerului. Când părinţii şi copiii împărtăşesc această 
comuniune, nu există niciun decalaj între generaţii. Satisfacţia izvorâtă 
dintr-o prietenie sinceră este posibilă datorită nevoilor mutuale şi a îm-
plinirii mutuale a nevoilor. Şi prin toate aceste relaţii umane, Dumnezeu 
caută să ni Se descopere. El tânjeşte ca noi să înţelegem nu doar ce în-
seamnă El pentru noi, ci şi ce însemnăm noi pentru El. 

Mulţi eroi biblici au adus bucurie Creatorului, desfătându-se 
într-o părtăşie strânsă cu El. Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute 
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de ani. Aceasta a însemnat atât de mult, încât Dumnezeu i-a spus: 
„Vino acasă cu mine, Enoh, şi vom umbla împreună toată veșnicia!” 
„Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dum-
nezeu” (Evrei 11:5). Enoh L-a înveselit pe Dumnezeu. El a împlinit 
nevoia inimii Celui Infinit, iar astăzi continuă să existe unii asemenea 
lui Enoh (vezi Parabolele Domnului Hristos, p. 332).

Gândiţi-vă la Avraam. În timp ce Scriptura înregistrează gre-
şelile şi eşecurile sale, ne aminteşte de asemenea că „el a fost numit 
prietenul lui Dumnezeu” (Iacov 2:23). Cine l-a numit astfel? Însuşi 
Dumnezeu, care vorbea despre el ca fiind „Avraam, prietenul Meu” 
(Isaia 41:8). Observaţi prietenia de care Se bucura Dumnezeu cu 
prietenul Său, în istorisirea din Geneza capitolul 18. Ascultaţi expre-
sia încrederii Sale: „Eu îl cunosc” (Geneza 18:19). Ascultaţi-L cum Se 
consultă cu Avraam asupra sorţii Sodomei. Urmăriţi cum Avraam Îi 
vorbeşte Domnului atât cu respect, dar şi cu îndrăzneală, sugerând că 
ceea ce vorbeşte este în deplin acord cu dreptatea şi mila divină. 

Apoi gândiţi-vă la Moise. „Domnul vorbea cu Moise faţă în faţă, 
cum vorbeşte un om cu prietenul lui” (Exodul 33:11). Această apro-
piere, cultivată în timpul anilor de singurătate ai lui Moise ca păstor 
în Madian, a fost continuată fără întrerupere (cu excepţia acelui mo-
ment de nerăbdare de la Cades) pe parcursul celor patruzeci de ani ai 
săi ca lider al lui Israel. Priviţi-l pe Moise pe munte, prins în cea mai 
apropiată comuniune cu Dumnezeu. Aici, Dumnezeu îi descoperă 
planurile unui sanctuar pe pământ, o miniatură a sanctuarului ceresc.

Dar consideraţia cu privire la aceste planuri este întreruptă 
atunci când Dumnezeu îi spune lui Moise ce se întâmplă jos, în ta-
bără. Apostazia cere măsuri drastice şi Dumnezeu propune ştergerea 
lui Israel ca naţiune de pe faţa pământului şi începerea unei noi na-
ţiuni, împreună cu Moise. Întocmai precum Avraam, Moise îndrăz-
neşte să mijlocească înaintea lui Dumnezeu. El se grăbeşte să aducă 
motive pentru ca Dumnezeu să cruţe pe Israel. El se oferă să îşi dea 
viaţa pentru poporul său. Pledoaria sa rezonează cu durerea Celui 
Preaînalt, astfel încât Dumnezeu şi Moise ajung la o învoială comu-
nă, o înţelegere privind soarta poporului Israel. 
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Tu unde te încadrezi în acest tablou? Dumnezeu te-a creat pen-
tru a fi prietenul Său. Nu îi poţi lua locul lui Enoh, al lui Avraam sau 
al lui Moise şi nici ei nu pot lua locul tău. Dumnezeu are un loc special 
în inima Sa infinită, pe care doar tu îl poţi umple. „Are nevoie” de tine 
ca prieten al Său. El tânjeşte după prietenia ta, după dragostea ta, după 
înțelegerea ta. În ochii Lui eşti preţios. Acesta este motivul pentru care 
te-a creat. Acesta este motivul pentru care a murit pentru tine. Acesta 
este motivul pentru care S-a întors în ceruri să-ţi pregătească un loc, 
lăsând la despărţire această promisiune: „Mă voi întoarce şi vă voi lua 
cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi” (Ioan 14:3).

Toată viaţa am fost conştient de faptul că am nevoie de Dum-
nezeu. Dar a fost o minunată revelaţie să descopăr că El „are nevoie” 
de mine, nu doar ca să-I „prestez servicii”, ci și ca să fiu prietenul Său. 
Vreau să vă împărtăşesc şi vouă aceste veşti bune în cartea de faţă. 
Deoarece, indiferent cât de mult mă iubeşte pe mine, aminteşte-ţi 
că pe tine te preţuieşte ca şi cum ai fi singura persoană din lume. 
„Legăturile dintre Dumnezeu şi fiecare fiinţă sunt aşa de intime şi 
profunde, ca şi când n-ar mai fi alt om pe pământ de care El să Se 
îngrijească” (Calea către Hristos, p. 100).

Cum poate Dumnezeu să aibă nevoie de o persoană când El 
are milioane de alţi prieteni? Imaginaţi-vă o familie cu opt copii. Pe 
măsură ce cresc şi ajung adolescenţi şi tineri, şapte dintre ei devin 
bărbaţi buni şi femei bune, care îşi respectă părinţii şi care apreciază 
tot ceea ce s-a făcut pentru ei. Dar unul este răzvrătit, încălcând legile 
lui Dumnezeu şi pe cele omeneşti. Oare tatăl îi poate spune mamei: 
„Ei bine, mamă, ne-am descurcat frumuşel. Am reuşit cu şapte din 
opt, ceea ce e peste mediu. Păcat de Harry. Dacă se hotărăşte să se în-
toarcă acasă, cu siguranţă că îl vom primi, dar nu trebuie să permitem 
ca ceea ce a făcut să ne zdrobească inimile. Până la urmă, avem şapte 
copii loiali. Să fim recunoscători şi să nu ne îngrijorăm.” 

Aşa vorbeşte oare un tată? Dacă ar vorbi aşa, l-ar asculta oare 
mama?

Îmi imaginez familia adunată la masă de Ziua Recunoştinţei. 
George, fiul cel mare, a venit acasă pentru reuniune. Ce bucurie în 
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inimile părinţilor! Şi Mary, fie binecuvântată, ce caracter frumos dez-
văluie! Şi în mod similar decurg descrierile celorlalţi cinci copii care 
stau în jurul mesei într-o fericită comuniune cu tatăl şi mama. Dar 
o lacrimă se prelinge pe obrazul mamei. Şi apoi încă una, în timp ce 
se gândeşte la Harry, la rebelul Harry, care e undeva prin lume. Şi în 
timp ce mă uit la ochii ei plini de lacrimi, mă luminez: faptul că are 
şapte copii cuminţi şi iubitori face doar ca durerea să fie mai ascuţită 
în timp ce se gândeşte la Harry. Are un loc în inima ei pe care doar 
Harry îl poate umple. 

Dar ce am putea spune despre Acela care a creat mamele? Şi El 
are, de asemenea, un loc în inima Lui pe care doar tu îl poţi umple. 
Iar dragostea atâtor alte milioane care Îi bucură inima nu poate lua 
locul dragostei tale, al prieteniei şi al tovărăşiei tale. 

Un singur lucru însă Îl împiedică. Păcatul l-a despărţit pe om 
de Dumnezeu în Eden şi păcatul acela continuă separarea şi astăzi. 
„Nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul 
vostru” (Isaia 59:2).

Întrucât păcatul este cel care Îl separă pe Dumnezeu de aceia 
pe care Îi iubeşte, El îl urăşte, nu îl poate tolera şi nu poate trăi cu el. 
Păcatul trebuie să dispară! Dar cum va face asta fără a-i distruge pe 
cei infectaţi de păcat?

În sanctuar, Dumnezeu descoperă minunatul Său plan de era-
dicare a problemei păcatului: cum să distrugă păcatul fără a-i distru-
ge pe cei pe care Îi iubeşte şi cum să îi salveze pe păcătoşi fără a perpe-
tua păcatul. Este un plan costisitor. A costat deja Cerul veacuri lungi 
de durere şi suferinţă. Dar tu eşti atât de valoros, încât Hristos ar fi 
plătit întregul preţ de răscumpărare doar pentru a te salva pe tine. 

Răscumpărarea este una, reuniunea este alta, iar Hristos, Cre-
atorul, Răscumpărătorul şi Mijlocitorul nostru, S-a îngrijit să ni le 
ofere pe ambele. 
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Capitolul 2

REZOLVAREA MARII PROBLEME

Problema este păcatul. Soluţia se află în sanctuar. Ce anume 
face ca păcatul să fie marea problemă? Acesta e rădăcina tuturor ce-
lorlalte probleme. Războiul ucide cu milioanele, lăsând în urma sa 
văduve îndurerate şi orfani – şi totul a început odată cu păcatul. Nu 
va exista pace până când păcatul nu va fi eradicat. 

Crimele ne costă miliarde de dolari şi umplu inimile multora 
de frică. În unele zone ale oraşelor mari, nu îndrăzneşti să mai umbli 
pe străzi după căderea întunericului. „Păcatul este fărădelege” (1 Ioan 
3:4). Deci până când nu va veni cineva să rezolve problema păcatului, 
crimele vor continua. „Oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în 
mai rău” (2 Timotei 3:13).

Ruinele căminelor destrămate stau grămadă pe stâncile egois-
mului uman, iar egoismul este păcat. Singurul răspuns pentru do-
bândirea siguranţei în familie stă în a scăpa de păcat. Abia atunci 
soţul şi soţia, părinţii şi copiii se pot bucura în unitate. 

Bolile năpădesc spitalele şi fură vitalitatea multor oameni care 
reuşesc „să supravieţuiască”. Zilele pline de durere şi nopţile obosi-
toare fac ca viaţa să fie o corvoadă. În mod direct sau indirect, pă-
catul a cauzat toate acestea. Când Dumnezeu rezolvă în mod final 
şi complet problema păcatului, „niciun locuitor nu zice: «Sunt bol-
nav!» Poporul Ierusalimului capătă iertarea fărădelegilor lui” (Isaia  
33:24).
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Mai rea decât conflictele şi războaiele de lângă noi, mai dure-
roasă decât orice boală fizică este problema neliniştii inimii umane, 
suferind sub povara vinovăţiei. Aceste sentimente de vinovăţie sunt 
doar roadele, însă păcatul este rădăcina. Iar toporul trebuie aşezat la 
rădăcina copacului. 

Păcatul este cea mai mare problemă a omenirii, dar este totodată 
şi problema cea mai gravă a lui Dumnezeu. El tânjeşte ca noi să avem 
o frumoasă părtăşie cu El. De vreme ce păcatul a produs despărţirea, 
acesta trebuie înlăturat pentru ca despărţirii să i se pună capăt. 

De ce este atât de problematică eradicarea păcatului? De ce nu 
se poate scăpa de el chiar acum? Lui Dumnezeu I-ar plăcea să îl dis-
trugă o dată pentru totdeauna. Dar priveşte puţin la problema Lui. 
Mulţi dintre cei pe care El îi iubeşte sunt infestaţi de acest virus mor-
tal. Singura soluţie care poate satisface inima Dumnezeului nostru 
iubitor este aceea de a despărţi păcatul de păcătoşi. Se poate întâmpla 
acest lucru? Dumnezeu spune că se poate. Satana însă spune: „Impo-
sibil!” Tu pe cine crezi?

Doar Dumnezeu poate rezolva problema păcatului. „Eu, Eu 
sunt Domnul şi afară de Mine nu este niciun Mântuitor!” (Isaia 
43:11). El Însuşi oferă răscumpărarea care face posibilă reuniunea. 
„Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine” (2 Corinteni 
5:19). Prin Hristos, toate lucrurile pot fi reconciliate: lucrurile cereşti 
laolaltă cu cele pământeşti (vezi Coloseni 1:10). „El S-a arătat ca să  
ia păcatele” (1 Ioan 3:5).

Templul lui Dumnezeu din ceruri este centrul planului de mân-
tuire. „Scaun de domnie plin de slavă, înălţat de la început, loc al sfân-
tului nostru Locaş” (Ieremia 17:12). „Domnul este în Templul Lui 
cel sfânt, Domnul Îşi are scaunul de domnie în ceruri” (Psalmii 11:4). 
Îngerii Domnului înconjoară Tronul Său: de zece mii de ori zece mii 
şi mii de mii. Şi i-a însărcinat pe toţi să ajute la rezolvarea problemei 
păcatului: „Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să împlinească 
o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea?” (Evrei 1:14).

Spre acel templu s-au îndreptat privirile copiilor lui Dumnezeu 
şi acolo şi-au revărsat ei rugăciunile cu credinţă şi speranţă. David 
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cânta: „Mă închin în Templul Tău cel sfânt şi laud Numele Tău pen-
tru bunătatea şi credincioşia Ta” (Psalmii 138:2). „Dar, în strâmtora-
rea mea, am chemat pe Domnul şi am strigat către Dumnezeul meu; 
din locaşul Lui, El mi-a auzit glasul şi strigătul meu a ajuns până la 
El, până la urechile Lui” (Psalmii 18:6).

Dumnezeu doreşte ca noi să ne familiarizăm cu ceea ce se pe-
trece în sanctuarul ceresc. „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, ca slujitor al Locului Preasfânt şi al ade-
văratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul” (Evrei 
8:1,2). Deoarece în acel templu ceresc, Hristos „trăieşte pururi ca să 
mijlocească” pentru noi, ne invită „să ne apropiem dar cu deplină în-
credere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, ca 
să fim ajutaţi la vreme de nevoie” (Evrei 7:25; 4:16).

Acel extraordinar ajutor vizual al tuturor veacurilor a fost pre-
gătit pentru ca noi să ne familiarizăm cu templul ceresc al lui Dum-
nezeu. Dumnezeu a proiectat acel model în miniatură şi i-a dat lui 
Moise instrucţiunile pentru Israel: „Să-Mi facă un locaş sfânt, şi Eu 
voi locui în mijlocul lor” (Exodul 25:8). Şi i-a spus lui Moise să res-
pecte tiparul. 

Pavel spune că tiparul văzut de Moise pe munte era acela al 
sanctuarului ceresc. Preoţii care slujeau pe pământ slujeau după „chi-
pul şi umbra lucrurilor cereşti” (Evrei 8:4,5). Deci, studiind sanctua-
rul pământesc şi serviciile ţinute aici, vom ajunge la o înţelegere mai 
profundă a serviciilor din sanctuarul ceresc şi astfel vom fi pregătiţi 
să cooperăm cu Hristos în rezolvarea problemei păcatului. 

Descrierile amănunţite ale tabernaculului pământesc şi ale ser-
viciilor sale umplu multe capitole din Exodul, Leviticul şi Numeri. 
Capitolul „Cortul şi serviciile lui” din cartea Patriarhi şi profeţi, de 
Ellen G. White, prezintă un frumos sumar ale acestor capitole.

Haideţi să ne folosim de imaginaţia noastră şi să facem o vizită 
în tabăra lui Israel ca să observăm ceva! În mijlocul taberei, vedem 
o structură asemănătoare cu cea a unui cort, înconjurată de o curte  
mare, de aproximativ 46 de metri lungime și 23 de metri lăţime. În 
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partea de est, de o parte şi de alta a intrării, sunt nişte perdele fru-
moase şi acolo observăm un altar mare, din bronz, locul jertfelor. În-
tre altar şi sanctuar se află un lighean de aramă, pentru ca preoţii să 
se spele pe mâini înainte de a participa la serviciile sfinte.

Sanctuarul în sine este format din două încăperi. La intrare ve-
dem o perdea în nuanţe magnifice de albastru, purpuriu şi cărămiziu. 
În prima încăpere, numită „Locul Sfânt” (Sfânta), sfeşnicul de aur cu 
şapte braţe răspândeşte lumină, reflectată de pereţii auriţi. La dreap-
ta găsim masa cu pâinile pentru punerea înainte cu cele douăsprezece 
pâini. În partea de vest a încăperii, observăm altarul de aur pentru 
arderea tămâii, unde preotul, dimineaţa şi seara, arde tămâia. Fumul 
aromat urcă şi umple sanctuarul, răspândindu-se până în curte. 

După a doua perdea se afla „Locul Preasfânt” (Sfânta Sfintelor). 
Aici observăm un frumos chivot poleit cu aur, acoperit de capacul 
ispăşirii. Heruvimi din aur, câte unul la fiecare capăt, privesc în jos, 
cu atentă reverenţă. Înăuntrul acestui chivot al legământului stau cele 
Zece Porunci, care evidenţiază păcatul. Iar serviciile ţinute în curte, 
în Locul Sfânt şi în Locul Preasfânt arată cum se raportează Dum-
nezeu la problema păcatului.

Cartea Evrei descrie cortul pe care Moise l-a făcut şi îl prezintă 
ca fiind sanctuarul vechiului legământ. În contrast, ne prezintă sanc-
tuarul noului legământ, templul lui Dumnezeu din ceruri (vezi Evrei 
9:1-5; 8:1-6). Moise l-a făcut pe cel de pe pământ, iar Dumnezeu l-a 
făcut pe cel din ceruri. 

În viziunea sa, Ioan a văzut templul ceresc şi, „înaintea scau-
nului de domnie, ardeau şapte lămpi de foc” (Apocalipsa 4:5). El a 
văzut tămâia, oferită cu „rugăciunile tuturor sfinţilor, pe altarul de 
aur” (Apocalipsa 8:3). Apoi el a privit dincolo de a doua perdea şi a 
văzut Locul Preasfânt. „Şi Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a 
fost deschis şi s-a văzut chivotul legământului Său în Templul Său” 
(Apocalipsa 11:19). 

În timp ce Dumnezeu a încredinţat oamenilor lucrarea de con-
struire a sanctuarului pământesc, instruindu-i ca fiecare detaliu să 
fie precum modelul ceresc, El Şi-a rezervat Sieşi sarcina de a scrie 
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Decalogul. „Şi Domnul a scris pe table cuvintele legământului, cele 
Zece Porunci” (Exodul 34:28). „Legea lui Dumnezeu din sanctuarul 
din ceruri este marele original după care poruncile înscrise pe tablele 
de piatră şi redate de Moise în Pentateuh erau o transcriere fără greş. 
Aceia care au ajuns la înţelegerea acestui punct important au fost 
conduşi astfel să vadă caracterul sfânt, neschimbător al Legii divine” 
(Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 434, orig.). Ei realizează că 
„toate poruncile Lui sunt adevărate, întărite pentru veşnicie” (Psalmii 
111:7,8).

Sanctuarul din vechime nu mai funcţionează. Umbra a lăsat 
locul fiinţei. Lucrarea lui Isus a deschis o cale nouă, însufleţită. Dum-
nezeu a oferit o răscumpărare nepreţuită, care să faciliteze reuniu-
nea veşnică. În timp ce privim prin telescopul revelaţiei divine, vom 
observa ce se întâmplă dincolo de acea uşă deschisă şi astfel ne vom 
familiariza cu lucrarea lui Hristos ca Mijlocitor al legământului celui 
nou şi bun. În acest fel, vom fi pregătiţi să împărtăşim cu El soluţia la 
problema păcatului.
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MIELUL CARE A FOST JERTFIT

Sacrificiul lui Hristos pentru păcat este esenţial în planul salvă-
rii şi este ceea ce face posibilă atât răscumpărarea, cât şi reuniunea. 
„Hristos... a suferit o dată pentru păcate. El, Cel neprihănit, pentru 
cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu” (1 Petru 3:18). Cel nevi-
novat trebuie să sufere pentru cel vinovat. Cel neprihănit trebuie să 
ia locul celui păcătos.

Din momentul căderii omului, Dumnezeu a căutat să-Şi des-
copere minunatul plan. Prin sistemul de jertfe, El a căutat să arate 
că va accepta un surogat în locul păcătosului. În înţelepciunea Sa, 
Dumnezeu i-a oferit omului ocazia de a-şi exercita atât credinţa, cât 
şi libertatea de alegere, prin participarea sa la ceremoniile de aducere 
a jertfelor. Atunci când, prin Moise, Dumnezeu a instituit serviciile 
sanctuarului în pustiu, El a dezvăluit mai mult din însemnătatea pla-
nului de mântuire. 

Să ne imaginăm că ne aflăm în curtea sanctuarului şi că îi obser-
văm pe închinătorii care intră acolo, tânjind după eliberarea de sub 
povara păcatului. Un om aduce un taur, un altul aduce o capră, iar al 
treilea, un miel. Privim spre omul cu mielul apropiindu-se de altar, 
punându-şi mâna peste miel. În Leviticul 4:33 găsim semnificaţia 
acestui gest: „Să-şi pună mâna pe capul jertfei.” Punerea mâinii pes-
te miel implică mărturisire, una autentică, mai exact. (Leviticul 5:5 
punctează astfel descrierea jertfei pentru ispăşirea păcatelor: „Când 
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va fi vinovat într-unul din aceste lucruri, el să mărturisească în ce a 
păcătuit” – Biblia fidelă). În mod simbolic, păcatul său a fost transfe-
rat din dreptul său în dreptul mielului. Aşa că mielul este cel care va 
trebui să moară.

Cine înjunghie jertfa? Păcătosul pocăit, care şi-a transferat pă-
catul asupra înlocuitorului său: „Şi s-o înjunghie ca jertfă de ispăşire 
în locul unde se înjunghie arderile-de-tot” (Leviticul 4:33).

Urmăriţi paşii necesari aici. „Zi de zi, păcătosul care se pocăia îşi 
aducea jertfa la uşa cortului şi, punându-şi mâinile pe capul victimei, 
îşi mărturisea păcatele, trecându-le în felul acesta, în simbol, de la 
el asupra jertfei nevinovate. Animalul era apoi înjunghiat” (Ellen G. 
White, Tragedia veacurilor, p. 418, orig.).

Capitolul care urmează va trata paşii următori ai serviciului 
de ispăşire, dar acum haideţi să medităm asupra lecţiilor pe care le 
putem învăţa din acest simbol. „Căci este cu neputinţă ca sângele 
taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele” (Evrei 10:4). De-a lungul 
veacurilor, singura speranţă a omenirii a fost Isus Hristos, adevărata 
Jertfă. Aşadar, mesajul oferit fiecărui păcătos este acesta: „Iată Mielul 
lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29).

În serviciul tipic al jertfelor, când păcătosul penitent transferă 
păcatul asupra mielului nevinovat, acesta devine purtător al păcatului. 
Deci în ceea ce-L priveşte pe Hristos, Scriptura ne relatează urmă-
toarele: „El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn” (1 Petru 
2:24). În acelaşi mod în care păcătosul pocăit a adus un înlocuitor care 
a murit în locul său, tot astfel orice păcătos penitent poate veni la Cal-
var şi, privind spre Fiul crucificat al lui Dumnezeu, să spună: El „m-a 
iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine” (Galateni 2:20).

Dar asta nu e tot. Omul care căuta iertarea a înjunghiat jert-
fa. Nu era suficient ca cel pocăit să-şi mărturisească păcatele şi să le 
transfere asupra înlocuitorului său. El trebuia să-şi ridice mâna şi să 
ia viaţa mielului. Aşa că, în timp ce aducem păcatele noastre la Isus şi 
le aşezăm pe capul Său, trebuie să medităm la calvar şi să medităm la 
ceea ce au produs păcatele noastre în dreptul Înlocuitorului nostru. 
Astfel putem avea parte de adevărata pocăinţă.
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„Şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. 
Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu şi-L vor plânge 
amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născut…” (Zaharia 12:10). 
Pe cine vedem străpuns? Da, pe Isus pe cruce: mâinile şi picioare-
le Sale străpunse de cuie, fruntea Sa străpunsă de spini. „Şi îşi vor 
întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns...” Cine îşi va în-
toarce privirea? Aceia care l-au răstignit. Şi ce rezultat va avea? „Îl vor 
plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu.”

Cu ani în urmă, într-un oraş din vestul Americii unde eram 
pastor pe atunci, a avut loc cea mai tristă înmormântare din câte 
cunosc. În sicriu stătea un copilaş şi pe primul rând de scaune era 
familia îndurerată. Tatăl plângea cu glas tare, zdrobit de durere, căci 
îşi omorâse propriul copil. Dând maşina cu spatele pentru a ieşi din 
garaj şi a merge la muncă, tatăl nu a observat că micuţul l-a urmat cu 
paşi mici, oprindu-se chiar în spatele maşinii care era deja în mişcare. 
Un tată îndurerat! Îşi omorâse propriul copil!

Dar atunci când eu şi cu tine ne înfăţişăm la calvar, înfruntăm o 
tragedie incomparabilă, căci Îl vedem pe Isus răpus nu de un accident, 
ci de păcatele noastre benevole. Noi am încălcat legea Celui Prea-
sfânt. Şi atunci când Îl vedem murind, cel drept pentru cel nedrept, 
natura păcatului începe să se contureze mai clar în inimile noastre. 
Ne confruntăm cu o dragoste atât de adâncă, încât Dumnezeu a fost 
dispus să ia păcatele noastre asupra sufletului Său nevinovat. Nu e de 
mirare ca Satana încearcă să ne distragă atenţia de la cruce!

Cu două sute de ani în urmă, John Newton, un marinar din al 
cărui vocabular nu lipseau înjurăturile şi căruia îi plăcea alcoolul, s-a 
întâlnit faţă în faţă cu Isus la Golgota. Ceea ce s-a întâmplat atunci a 
fost transpus în următoarele versuri:

M-am desfătat în răutate,
Făr’ să mă ruşinez sau să mă tem, 
Până-ntr-o zi când am văzut ceva aparte
Şi m-a oprit din drumul meu sălbatic:
Văzut-am pe Acela, ce pironit pe lemn,
Însângerat şi-n agonie,



22

RĂSCUMPĂRARE ȘI ÎMPĂCARE PRIN SANCTUAR

Căta mistuitor spre mine,
În timp ce eu priveam la crucea Sa.

Nu am să pot uita nicicând
Privirea Lui pătrunzătoare:
Ce mă-nvinovăţea de a Sa moarte,
Deşi o vorbă n-a rostit.

Şi-am fost zdrobit de-al meu păcat
Ce m-a purtat pe culmea deznădejdii,
Văzut-am cum al meu păcat L-a pironit
Şi L-a făcut să sângereze.

Oh! Eu nu ştiam ce fac!
Dar lacrimile-s în zadar acum.
Unde mi-aş putea ascunde sufletul disperat?
Căci pe Domnul meu eu L-am ucis!

El m-a privit din nou şi-a spus:
„Te iert chiar azi,
Căci sângele acesta este răscumpărarea ta;
Iar moartea Mea îţi va da ţie viaţă.”

În moartea Lui păcatu-mi văd, 
În toată urâciunea sa,
Şi-n har găsesc o taină scumpă
Prin care pot primi iertarea.

Vedeţi, oamenii păcătuiesc pentru că vor să păcătuiască. Trebu-
ie ca ceva să se întâmple pentru a rupe lanţurile păcatului. Dacă am să 
ating o plită fierbinte cu degetul, am să-l retrag rapid. De ce? Pentru 
că mă doare! Dar să presupunem că, în timp ce îmi ţin mâna acolo, îţi 
spun: „Oh! Este atât de fierbinte şi mă doare atât de tare! Mă arde!” 
Probabil că te vei gândi: Nu prea cred că te doare atât de tare, de vreme 
ce nu-ţi iei mâna de acolo!
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Când ne pierdem mereu și mereu cumpătul, când continuăm să 
mergem la distracţiile lumeşti, când moda ne ţine captivi, când criti-
căm şi bârfim la nesfârşit, este pentru că aceste lucruri nu ne rănesc 
suficient de tare.

Dar dacă vom veni la calvar, vom vedea ce efect au avut ace-
le păcate asupra lui Hristos. „Păcatul, odată făptuit, aduce moartea” 
(Iacov 1:15). Şi când realizăm ce a produs păcatul asupra lui Isus, 
vom conştientiza ce va produce asupra noastră dacă vom continua să 
ne agăţăm de el. Ne va duce în negura separării de Dumnezeu, unde 
vom plânge şi ne vom văita şi vom scrâşni din dinţi. 

Să presupunem că te vizitez şi că observ o vază frumoasă pe 
masă, pe care o iau în mână să o examinez îndeaproape şi apoi o scap, 
din neatenţie. Se va sparge în sute de bucăţi la picioarele mele. Cum mă 
voi simţi? Îmi va părea rău, dar mă voi gândi: Am s-o plătesc! Dar cât o 
fi costat? Probabil vreo cinci dolari sau maximum zece dolari. Aşa că vin 
la tine şi îţi spun: „Prietene, îmi pare tare rău că ţi-am spart vaza, dar 
am să-ţi cumpăr alta. De unde ai luat-o? Îţi voi cumpăra una identică.”

Dar pe măsură ce tu începi să vorbeşti, observ grimasa ta tristă: 
„Nu era o vază oarecare. Nu a fost cumpărată de la vreun magazin 
din centru. Este o capodoperă veche de câteva sute de ani. În lume 
mai există doar o singură vază precum aceasta – într-un magazin de 
antichităţi în New York şi costă o mie de dolari.”

Ce spuneţi, mă voi simţi acum mai vinovat decât mă simţeam cu 
două minute în urmă? Ce a produs schimbarea? Am aflat cât costă! 
Observaţi? Isus tânjeşte să ne arate preţul păcatului. El caută să ne 
descopere ce produce păcatul asupra inimii lui Dumnezeu. În mielul 
jertfit pe altarul din curtea templului, El vrea să vedem Mielul atâr-
nat pe calvar. El vrea să înţelegem că păcatele noastre L-au răstignit. 

„Dar”, ar putea obiecta cineva, „eu nu eram acolo. Soldaţii ro-
mani i-au bătut cuiele în palme.” E drept, dar nu rănile cuielor L-au 
omorât. Isus a murit din cauza unei inimi sfâşiate de greutatea păca-
tului şi, dacă păcatul tău I-a zdrobit inima, unde vei găsi tu iertare, 
curăţie, eliberare? „Ca să slujească de ispăşire pentru sufletele voastre, 
căci prin viaţa din el face sângele ispăşire” (Leviticul 17:11).
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Dacă vrem să ne eliberăm de sub jugul păcatului, dacă vrem ca 
păcatul să fie scos din inimile noastre, atunci va trebui să facem în 
antitip ceea ce păcătoşii penitenţi făceau în tip. Trebuie să aşezăm 
păcatul nostru pe capul neprihănit al Mântuitorului. Trebuie să ne 
transferăm păcatele asupra Sa şi să Îl privim plătind preţul. Trebuie 
să spunem şi noi: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lu-
mii!” (Ioan 1:29).

Unele lucruri pot fi înţelese rapid, dar pentru unele este nevoie 
de timp pentru a le desluşi. Aţi văzut vreodată o fotografie a unei 
galaxii îndepărtate? Unele din aceste scene fotografice au avut nevoie 
de ore întregi de expunere pentru ca lumina celor mai îndepărtate 
stele să poată fi captată pe placa fotografică (n.tr. predecesorul filmu-
lui foto). În mod asemănător, noi avem nevoie de mai mult decât de 
o privire asupra Calvarului. Ar fi ideal ca noi să petrecem o perioadă 
însemnată a zilei contemplând viaţa lui Hristos, în mod special acele 
ultime scene ale vieţii Sale. De ce? Pentru a înţelege dragostea Sa 
pentru noi şi, astfel, pentru a realiza cât de teribil este păcatul. Mul-
ţumim Domnului că avem un loc de scăpare!

Dacă, după ce te vei privi în oglinda legii sfinte a lui Dumnezeu, 
te vei vedea ca fiind un călcător al legii, și totuși nu vei dori să vii să 
pui păcatele tale asupra Mielului? Dumnezeu nu are altă cale pentru 
a te separa de păcat. Şi, indiferent cât de mic ţi s-ar părea păcatul tău, 
nu uita că L-a ucis pe Fiul lui Dumnezeu.

„Aşa cum sunt, n-aduc nimic,
Decât că sângele ce-a curs
Pe mine el m-a curăţit,
La Tine vin, Hristos Isus!”
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Capitolul 4

PREOTUL CARE TRĂIEŞTE

Isus nu este doar Mielul care a murit pentru noi, ci totodată şi 
Marele-Preot care trăieşte pentru noi. Ce face un preot? El „este pus 
să-I aducă lui Dumnezeu daruri şi jertfe” (Evrei 8:3).

Nu pot aduce eu darurile mele? Nu, un păcătos nu se poate 
apropia de Dumnezeu în mod direct. „Nelegiuirile voastre pun un 
zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă 
ascund faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte” (Isaia 59:2). În capitolul 
anterior am văzut că ispăşirea păcatelor şi readucerea omului lângă 
Dumnezeu se pot face doar prin vărsarea de sânge nevinovat, ca în-
locuitor. Însă această jertfire de sânge nu este totul. Ea trebuie pre-
zentată în sanctuar. Dar păcătosul nu poate face acest lucru. Cineva 
trebuie să o facă în locul lui. „În adevăr, orice mare-preot luat din 
mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la 
Dumnezeu, ca să aducă daruri şi jertfe pentru păcate” (Evrei 5:1).

Profetul le vorbeşte oamenilor din partea lui Dumnezeu. Pre-
otul Îi vorbeşte lui Dumnezeu din partea oamenilor. Isus a venit din 
cer pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu oamenilor. El S-a întors 
în cer „ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu” 
(Evrei 9:24).

Preotul care slujea în sanctuarul pământesc slujea în „chipul şi 
umbra lucrurilor cereşti” (Evrei 8:5). În timp ce privim mişcările pre-
oţilor, putem creiona în umbră slujirea Marelui nostru Preot. 
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În capitolul 4 din Leviticul găsim mai multe detalii importante 
referitoare la slujba preotului din sanctuarul de pe pământ. Observaţi 
scena conturată în versetele 13-20. În cazul în care întreg poporul 
păcătuia, bătrânii aduceau un viţel la altarul din curte. În timp ce ei 
puneau mâinile peste capul viţelului, păcatul era transferat figurativ 
de la oameni la înlocuitor. Acum viţelul trebuia junghiat, însă repre-
zenta acest act sfârşitul serviciului? Nu! Lucrarea abia acum începea. 
Urmăriţi cu atenţie următorul pas. „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” (Leviticul 4:16-18).

În versetul 20 găsim explicaţia clară: „Astfel să facă preotul is-
păşire pentru ei şi li se va ierta.” Vărsarea sângelui nevinovat al sub-
stitutului şi stropirea cu acel sânge a perdelei dinăuntru şi a coarnelor 
altarului de aur ofereau iertarea. „Ferice”, zice el, „de aceia ale căror fă-
rădelegi sunt iertate şi ale căror păcate sunt acoperite!” (Romani 4:7).

Când iartă păcatul, Dumnezeu îl acoperă cu sânge, „căci viaţa 
oricărui trup este sângele lui” (Leviticul 17:14). Sângele lui Isus re-
prezintă viaţa Sa perfectă şi vărsarea sângelui Său, viaţa revărsată în 
sacrificiu. Prin stropirea sângelui în sanctuar, putem vedea iertarea 
păcatelor de către un Salvator care Şi-a dat viaţa pentru noi. Deci 
atunci când Tatăl priveşte spre tine şi spre mine, El nu vede hainele 
murdare ale îndreptăţirii de sine, ci viaţa lui Hristos. Precum cânta 
Wesley:

„Ridică-te, suflete al meu, ridică-te; 
Scutură-te de teama păcatului:
Jertfa cea însângerată e în favoarea mea
Şi-n faţa tronului stă Garantul meu,
Având numele meu scris în palmele Sale.
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El locuieşte pururea sus şi pentru mine mijloceşte;
Prin dragostea lui mântuitoare, sângele Său invocând,
Sângele Său ce a curs pentru toată omenirea,
Acum se revarsă la tronul harului.” 

 Această slujbă nu arată doar că păcatul este iertat şi acoperit de 
sângele vărsat, dar reprezintă, în acelaşi timp, transferul păcatului de 
la păcătos în sanctuar, prin înlocuitorul său. Gândiţi-vă la acest lucru 
în timp ce studiem.

Când s-a apropiat de sanctuar, păcătosul a venit acolo purtând 
propriul păcat. În timp ce-şi punea mâinile pe animal, păcatul său măr-
turisit era transferat asupra înlocuitorului său şi acest păcat mărturi-
sit cerea moartea înlocuitorului. Victima purta păcatul în momentul 
în care murea. Apoi preotul lua acel sânge plin de păcat şi îl ducea în 
sanctuar şi stropea perdeaua cu el, transferând deci păcatul în sanctuar.

În cadrul ritualurilor antitipice, Isus, Înlocuitorul nostru, a mu-
rit pentru noi, purtând păcatele noastre. „Dar Domnul a făcut să cadă 
asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor” (Isaia 53:6). El „a purtat 
păcatele noastre în trupul Său, pe lemn” (1 Petru 2:24). Dar Isus nu 
este doar Mielul nostru, ci şi Marele-Preot.

El a murit pe cruce pentru noi. În sanctuar, El trăieşte pentru 
noi. „Dar Hristos a venit ca Mare-Preot al bunurilor viitoare, a tre-
cut prin cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut 
de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, şi a intrat, o dată pentru 
totdeauna, în Locul Preasfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu 
însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică” (Evrei 
9:11,12).

Îl vedem pe Hristos pe calvar murind pentru noi, purtând păca-
tele noastre. Apoi Îl vedem înviind şi urcând la ceruri ca Mare-Preot. 
El are intrare în templul lui Dumnezeu prin sângele Său, pentru a ne 
acoperi păcatele cu sângele Său. Astfel El transferă păcatele noastre 
de la noi în sanctuar, şi de pe pământ în ceruri. „Cât este de departe 
răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de 
la noi” (Psalmii 103:12).



28

RĂSCUMPĂRARE ȘI ÎMPĂCARE PRIN SANCTUAR

Unde-ţi sunt păcatele acum? Este privilegiul tău să ştii. Pentru 
aceasta a murit Mântuitorul. Pentru aceasta trăieşte. Ele fie rămân 
aici, cu tine (pe pământ), fie au fost transferate prin sângele lui Isus 
în sanctuarul ceresc.

Sentimentul de vinovăţie, teama, îngrijorarea cu privire la păcat 
îi îmbolnăvesc pe mulţi. Milioane de oameni suferă de ulcere, crize 
cardiace şi căderi nervoase. Dacă povara păcatului îţi apasă sufletul, 
adu păcatul tău la sanctuar şi pune-l asupra Mielului lui Dumnezeu. 
Mărturiseşte-l. Predă-I-l Lui. Lasă-L pe El să fie purtătorul păcatu-
lui. Lasă-L să moară în locul tău. 

Singura cale prin care păcatul poate intra în sanctuar este ca 
preotul să îl aducă acolo, dar Isus nu va lua niciodată păcatul tău dacă 
nu i-l predai. El nu-l va apuca de la tine. Dacă va face asta vreodată 
şi îl va aduce în sanctuar şi îl va acoperi cu sângele Său, va fi deoarece 
I-ai mărturisit de bunăvoie acel păcat. Apoi vei şti că acel păcat per-
sonal a fost „transferat, în fapt, asupra sanctuarului ceresc” (Tragedia 
veacurilor, p. 421). „Ferice”, într-adevăr, „de cel cu fărădelegea iertată şi 
de cel cu păcatul acoperit!” (Psalmii 32:1).

O altă lecţie minunată referitoare la transferul păcatului re-
găsim în Leviticul 4:27-35. Acolo Domnul Se îngrijea de cei din 
„poporul de rând” care păcătuiau, cerând aducerea unui miel sau a 
unei capre ca jertfă. După ce păcatul era transferat asupra animalului 
prin mărturisirea celui greșit, jertfa era junghiată şi preotul lua cu 
degetul din sângele acesteia şi ungea coarnele altarului pentru arderi-
le-de-tot. Promisiunea iertării se aplica în acest caz doar în momen-
tul în care preotul ungea cu sângele în Sfânta: „Astfel va face preotul 
pentru omul acesta ispăşirea păcatului pe care l-a săvârşit şi i se va 
ierta” (Leviticul 4:35).

Cum intra păcatul în sanctuar? Atunci când nu ungea sângele 
în Sfânta, preotul mânca o parte din jertfă (vezi Leviticul 6:25,26). 
Referitor la aceasta, Moise le-a spus preoţilor: „Domnul v-a dat-o ca 
să purtaţi nelegiuirea adunării şi să faceţi ispăşire pentru ea înaintea 
Domnului” (Leviticul 10:17,18).
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În mod similar, Hristos poartă păcatul nostru în corpul Său, 
nu doar pe calvar, dar şi în sanctuarul ceresc. El a fost „adus jertfă o 
singură dată, ca să poarte păcatele multora” (Evrei 9:28). Pe cruce, El 
a purtat păcatele noastre ca Miel ispăşitor. În sanctuar, El le poartă 
ca Preot viu. Câtă vreme va trebui să le poarte? Vom răspunde acestei 
întrebări pe măsură ce vom studia mai departe. 
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ZIUA ISPĂŞIRII

„Şi fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar, deoarece chipurile 
lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curăţite în felul acesta, trebuia 
ca înseşi lucrurile cereşti să fie curăţite cu jertfe mai bune decât aces-
tea” (Evrei 9:22,23).

Aici inspiraţia ne prezintă curăţirea sanctuarului în umbra 
tipului şi realitatea divină. În timp ce sanctuarul pământesc a fost 
curăţat cu sângele animalelor, templul ceresc trebuie curăţit cu jert-
fe mai bune, adică prin sângele preţios al lui Hristos. Observaţi că 
apostolul spune că „trebuia”, sau că era esenţial, sau că se impunea 
acest lucru, căci acesta este scopul întregului serviciu de la sanctuar. 

Dar cum este posibil ca ceva din ceruri să aibă nevoie de curăţi-
re? Pe măsură ce vom studia tipul sanctuarului mozaic, vom ajunge la 
o înţelegere mai profundă a răspunsului. În capitolul anterior am în-
văţat ca Isus nu este doar Mielul care a murit pentru noi, ci şi Preotul 
care trăieşte pentru noi. Dându-Şi viaţa pentru noi ca jertfă pentru 
păcat, „a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt (...) cu 
însuşi sângele Său” (Evrei 9:12).

În tip, preotul ungea cu sângele jertfei coarnele altarului de aur. 
Astfel cel pocăit găsea iertare, în timp ce preotul transfera păcatul 
lui în mod simbolic în sanctuar. Acea ungere cu sânge vorbea despre 
iertare, despre acoperire. Dar Dumnezeu doreşte nu doar să acopere 
păcatul, ci şi să îl şteargă, lucru pe care îl face în serviciile din Ziua Is-
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păşirii, punctul culminant al slujirii în ceea ce are legătură cu păcatul 
(vezi Leviticul 16; Tragedia veacurilor, p. 418–420, orig.).

În dimineaţa Zilei Ispăşirii erau aduşi doi ţapi la uşa taberna-
culului. Preotul trăgea la sorţi: unul pentru Domnul, iar altul pentru 
Azazel (Satana). După serviciile preliminare, marele-preot junghia 
ţapul dedicat Domnului şi ducea sângele lui în Sfânta Sfintelor. Aco-
perit de un nor de tămâie parfumată, el se apropia de capacul ispăşirii 
şi stropea cu sânge deasupra legii pe care Israel o călcase. Deci această 
ispăşire finală se făcea pentru păcatele care erau aduse în sanctuar zi 
de zi prin serviciile din curte şi din Sfânta. 

După stropirea cu sânge a capacului ispăşirii, marele-preot 
atingea cu sângele coarnele altarului de aur şi ale altarului de aramă, 
curăţind astfel întregul sanctuar. Când isprăvea de făcut ispăşirea, 
marele-preot punea mâinile pe ţapul cel viu şi mărturisea păcatele 
lui Israel, „punându-le pe capul ţapului” (Leviticul 16:21). Ţapul era 
apoi dus în pustie, printr-un om care avea însărcinarea aceasta, iar 
la finalul Zilei Ispăşirii, Dumnezeu avea un sanctuar curăţit şi un 
popor curăţit. 

În serviciile cereşti, Hristos ni Se descoperă în templul de sus: 
mai întâi în Sfânta, iar apoi în Sfânta Sfintelor. În sanctuarul pă-
mântesc, preoţii repetau ciclul serviciilor an de an. Dar slujirea lui 
Hristos este „o dată pentru totdeauna” (Evrei 10:10). O dată pentru 
totdeauna a murit pe cruce. O dată pentru totdeauna a slujit ca pre-
ot în Sfânta. O dată pentru totdeauna a intrat în Sfânta Sfintelor, 
rămânând acolo până când scopul Său va fi îndeplinit, „ca să şteargă 
păcatul” (Evrei 9:26).

Anumite întrebări vin în minte, cum ar fi: Care este diferenţa 
dintre sângele stropit în Sfânta şi sângele stropit în Sfânta Sfintelor? 
Primul este pentru acoperirea păcatului, iar cel de-al doilea pentru 
ştergerea păcatului. Care este diferenţa dintre acoperire şi ştergere? 
Acoperirea înseamnă o iertare provizorie. Iertarea finală aşteaptă 
până în Ziua Ispăşirii. 

De ce nu poate Dumnezeu să şteargă păcatul de îndată ce pă-
cătoşii îşi mărturisesc păcatele? Dumnezeu ne-a oferit libertatea de 
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alegere, iar El respectă exercitarea dorinţelor noastre. Dacă hotărâm 
să lăsăm păcatele noastre în sanctuar, Isus le va şterge la finalul lucră-
rii de ispăşire. Pe de altă parte, dacă dorim să ne întoarcem la o viaţă 
de păcat, Dumnezeu nu ne va împiedica forţat. Putem relua, dacă 
dorim, păcatele la care am renunţat. 

Tatăl meu a început să mestece tutun pe când avea doar nouă 
ani. După ce s-a căsătorit, şi-a predat inima Mântuitorului şi a re-
nunţat la tutun. Dar a dus o luptă teribilă! A renunţat în repetate 
rânduri. Mama povesteşte cum îl vedea pe tatăl meu ieşind imediat 
după micul dejun, scoţându-şi bucățile de tutun presat din buzunare 
şi aruncându-le cât mai departe, în câmpul de porumb. Terminase 
cu ele! Dar uneori, după cină, îl vedea grăbindu-se către lanul de po-
rumb în căutare de ceva. Dacă ai fi fost în locul lui Dumnezeu, l-ai fi 
lăsat să le găsească?

Începeţi să vedeţi diferenţa dintre a avea păcatele acoperite şi a le 
avea şterse? Tatăl meu a fost pe deplin convins când a aruncat tutunul 
dimineaţa, însă câteva ore mai târziu îl căuta frenetic, în încercarea de 
a-l găsi. În cele din urmă, a sosit şi ziua când tata a renunţat complet la 
tutun şi, pentru următorii şaizeci de ani, a trăit fără să mai pună gura 
pe acel viciu. A trecut la odihnă nu de mult, adormind în Hristos şi ştiu 
că, atunci când Dumnezeu îl va striga pe nume în ziua judecăţii, Isus va 
şterge tot acel păcat al folosirii tutunului, pe care sângele Său l-a acope-
rit. Tatăl meu nu va mai cere niciodată dopuri de tutun. Prin harul lui 
Hristos, el a fost nu doar iertat, ci a fost şi un învingător. 

Poate Hristos să dea biruință asupra tuturor lucrurilor la fel 
cum ne scapă de dependența de tutun? Poate El să ne elibereze de 
mânie, de senzualitate, de lăcomie şi de îngăduirea poftelor? Da, lu-
crarea lui Hristos în sanctuar va realiza acest lucru. „Iar ceea ce se 
făcea în simbol în slujba sanctuarului pământesc se face în realitate 
în lucrarea sanctuarului ceresc” (Tragedia veacurilor, p. 420.2). La fi-
nalul Zilei antitipice a Ispăşirii, Isus va avea un sanctuar curăţit în 
ceruri şi un popor curăţit pe pământ. Atunci va putea închide sanctu-
arul şi va veni la poporul Său, care Îl întâmpină cu bucurie. „Hristos, 
după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, 
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Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântu-
irea celor ce-L aşteaptă” (Evrei 9:28). Observaţi că El „a fost oferit o 
singură dată pentru a purta păcatele multora” (Biblia Fidelă).

Într-unul dintre capitolele anterioare, am vorbit despre Isus ca 
fiind mielul care poartă păcatele. Apoi, în Sfânta, Îl vedem ca fiind 
preotul care poartă păcatele. Acum înţelegem că El trebuie să poarte 
această povară până la ştergerea finală a păcatelor. Dar când va veni 
a doua oară, El nu va mai purta niciun păcat. El apare „a doua oară 
fără păcat”. Sacrificiul Său şi-a atins scopul. Lucrarea Sa ca preot s-a 
încheiat. El „a şters păcatul prin jertfa Sa” (Evrei 9:26).

Să ne gândim la nişte implicaţii practice. Serviciile din sanc-
tuar nu se vor derula la nesfârşit. Lucrarea va ajunge la sfârşit, iar 
noi numim acest eveniment încheierea timpului de har. Pentru ca 
păcatele să fie scoase din sanctuar, ele trebuie ca mai întâi să fie aduse 
în sanctuar. Înainte ca Dumnezeu să ne şteargă păcatele, El trebuie 
ca mai întâi să le ierte şi să le acopere. Prima lucrare este aceea de a 
aduce păcatele în sanctuar. A doua este cea de a le scoate afară. Să vă 
exemplific. 

Să presupunem că în comunitatea voastră aveţi o singură spălă-
torie. Hainele se spală zi de zi: intră ca rufe murdare şi mai apoi sunt 
scoase curate. Am să spun cu reverenţă următoarele vorbe: sanctu-
arul este spălătoria lui Dumnezeu. „Cum a iubit şi Hristos biserica 
şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o 
prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această 
biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta” 
(Efeseni 5:25-27).

Să presupunem acum că următoarea dată când duceţi rufele la 
spălătorie, vedeţi un afiş mare pe care scrie: „Spălătoria se închide pe 
data de 31 decembrie.” Îmi imaginez oamenii exclamând, pe măsură 
ce privesc spre afiş: „Ce ne vom face acum? Întotdeauna am avut o 
spălătorie. Nu ştim cum este să nu ai una! Ce ne facem? Nu mai exis-
tă nicio altă spălătorie în oraş.”

Şi apoi să presupunem că observăm un al doilea afiş: „Organi-
zăm zilnic cursuri pentru a vă ajuta să vă păstraţi hainele curate fără 
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ajutorul unei spălătorii.” Aţi participa? Desigur, dacă aţi crede ceea ce 
scrie pe afiş, sau poate că nu, dacă nu vă pasă dacă aveţi sau nu haine 
murdare!

Din păcate, unii oameni nu se vor curăţi niciodată. Şi referitor 
la ei, Dumnezeu va declara în curând: „Cine este nedrept să fie ne-
drept şi mai departe” (Apocalipsa 22:11). Da, spălătoria se va închi-
de. Dar acum se organizează clase în sanctuarul ceresc. Isus vrea să 
ne înveţe cum să fim curaţi şi să rămânem astfel. Este cu putinţă. Se 
va înfăptui. Nu mi-ar plăcea să ştiu că Domnul nostru ar trebui să 
stea acolo o veşnicie, îngrijindu-Se de păcatele oamenilor care con-
tinuă să le înfăptuiască. Trebuie să i se pună capăt păcatului dacă 
sanctuarul este curăţit.

În vechime, în timp ce Aaron slujea în Sfânta Sfintelor făcând 
ispăşirea finală, oamenii se adunau la sanctuar pentru a-şi cerceta ini-
mile şi a se ruga. Ceea ce făcea Israel pe vremuri, suntem chemaţi să 
facem şi noi astăzi. În timp ce Marele nostru Preot este angajat în 
ultima Sa lucrare de mijlocire, ar trebui noi, oare, să-i transmitem 
mesajul că suntem lângă El în ceea ce priveşte eradicarea păcatului? 
Ar trebui, oare, să venim prin credinţă la sanctuar, acolo unde El Îşi 
ridică mâinile rănite pentru noi, la tronul milei? Răspunsul nostru Îi 
va umple inima de bucurie. 

Doamne Isuse, fă-mă curat,
Vreau să rămâi pe veci în inima mea!
Sparge-n bucăţi orice idol aş avea şi goneşte orice duşman,
Spală-mă acum, să fiu mai alb ca zăpada.

Doamne Isuse, acum Te implor,
Aştept la picioarele Tale cu dor,
Văd prin credință al Tău sânge vărsat,
Mai alb ca neaua să fiu, mai curat. 
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REMEDIUL PENTRU PĂCAT

Este vineri după-amiază şi toată lumea se grăbeşte să se pre-
gătească pentru Sabat. Chiar acum mama şterge podeaua. Când să 
termine, Mary intră în cameră cu încălţămintea plină de noroi şi 
traversează camera. Ce va face mama acum? Va continua să şteargă, 
dacă doreşte ca bucătăria să fie curată.

Dar când să termine din nou de şters, intră şi Johnny cu încăl-
ţămintea murdară! Ce va face de această dată mama? Va şterge. Când 
va termina, oare? Depinde când va înceta familia să mai aducă noroi 
în casă. 

Ţineţi minte că ceea ce Îl ţine pe Isus în sanctuar şi întârzie în-
cheierea lucrării Sale în Sfânta Sfintelor nu sunt păcatele păgânilor şi 
ale celor necredincioşi. Torentul de păcate care întinează sanctuarul 
vine de la oamenii lui Dumnezeu. Dacă vrem cu adevărat ca Isus 
să revină, atunci vom mărturisi fiecare păcat din trecut, ca astfel să 
fie iertat, iar apoi vom învăţa de la El cum să învingem obiceiul de 
a mai călca legea. Cineva poate că va spune: „Asta nu se va întâmpla 
pe lumea aceasta!” Asta înseamnă că sanctuarul va trebui să rămână 
deschis, cu excepţia faptului că ai descoperit o altă cale de rezolvare a 
problemei păcatului. Dar slavă lui Dumnezeu că planul Său este unul 
reuşit! Va veni un timp când sanctuarul va fi curăţit şi când Hristos 
va demonstra întregului univers că El a venit „să şteargă păcatul prin 
jertfa Sa” (Evrei 9:26). 
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Epistola către Evrei pune în contrast sanctuarul pământesc cu 
cel ceresc, arătând spre slăbiciunea primului şi eficienţa celui de-al 
doilea. Capitolul 9 se încheie apoteotic: ceea ce marele-preot trebuia 
să facă o dată pe an, Isus face o dată pentru totdeauna. El curmă pă-
catul, făcând aşadar posibil ca El să Se arate „a doua oară, fără păcat” 
(Evrei 9:28, Biblia fidelă). „În adevăr, Legea, care are umbra bunuri-
lor viitoare, nu înfăţişarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, 
prin aceleaşi jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desă-
vârşiţi pe cei ce se apropie. Altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, 
dacă cei ce le aduceau, fiind curăţiţi o dată, n-ar mai fi trebuit să mai 
aibă cunoştinţă de păcate?” (Evrei 10:1,2).

Observaţi, vă rog, că, dacă acele jertfe ar fi putut să ia păcatele, 
dacă ar fi putut să-i îndreptăţească pe închinători, atunci „n-ar fi în-
cetat ele oare să fie aduse”? Cu alte cuvinte, continua repetare a lor 
arăta spre ineficienţa lor. „Căci este cu neputinţă ca sângele taurilor şi 
al ţapilor să şteargă păcatele” (Evrei 10:4).

Dumnezeu a intenţionat ca păcătosul să vadă în sângele viţe-
lului şi al mielului suferinţele mult aşteptatului Mesia. Dar mulţi au 
văzut în ele simpla moarte a unui animal, iar alţii le-au văzut chiar ca 
o plată pentru păcatele lor. Dacă un om voia să păcătuiască, nu avea 
decât să piardă un miel sau un viţel, nu-i aşa? Astfel, torentele de 
păcate au continuat, şi sângele a curs şuvoaie.

Eşti familiarizat deja cu o mare organizaţie care se numeşte 
biserica. În cadrul spovedaniei, un om îngenunchează înaintea altui 
om, îşi recită păcatele, iar apoi aude următoarele cuvinte: „Eşti iertat!” 
Apoi preotul îi oferă o penitenţă pentru a o îndeplini. Dar toate aces-
tea fac din conceptul păcatului unul ieftin. Oamenilor li se sugerează 
ideea că păcatul nu este atât de îngrozitor. Dar există şi o variantă 
protestantă, nu cu mult mai bună. O grămadă de indivizi care zi de 
zi păcătuiesc voit cer iertare de la Dumnezeu, dar continuă să comită 
aceleaşi păcate. Ce se întâmplă? Dacă jertfa de pe cruce şi slujirea lui 
Hristos din sanctuarul ceresc nu pot lua păcatul şi dacă ei continuă 
să repete un ciclu continuu de păcătuire şi pocăinţă, este oare noul 
legământ mai bun decât primul? 
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Să continuăm să citim şi să aflăm cum a rezolvat Isus problema 
păcatului: „De aceea, când intră în lume, El zice: «Tu n-ai voit nici 
jertfă, nici prinos, ci Mi-ai pregătit un trup; n-ai primit nici arderi-
de-tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis: ’Iată-Mă (în sulul căr-
ţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!’» După 
ce a zis întâi: «Tu n-ai voit şi n-ai primit nici jertfe, nici prinosuri, 
nici arderi-de-tot, nici jertfe pentru păcat” (lucruri aduse toate după 
Lege)», apoi zice: «Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule.» El des-
fiinţează astfel pe cele dintâi, ca să pună în loc pe a doua. Prin această 
«voie» am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus 
Hristos o dată pentru totdeauna” (Evrei 10:5-10). 

Când Isus a venit pe pământ, a spus: „Tată, ştiu că Tu nu doreşti 
jertfele animalelor. Ştiu că Tu nu ceri sângele taurilor şi al ţapilor. Tu 
nu asta vrei, Tată.”

Cineva probabil se întrebă: „Atunci, de ce s-au făcut?” Observaţi 
că nu Dumnezeu le-a cerut. Oamenii au cerut. Ei aveau nevoie pen-
tru a înţelege ceva. Dar crezi că pe Dumnezeu L-a încântat moartea 
unui miel? Nu! De fiecare dată când un taur era junghiat, de fiecare 
dată când un miel murea, Dumnezeu Îl vedea pe Fiul Său murind 
pe crucea Golgotei. I-ar putea face plăcere un asemenea gând? Cu 
siguranţă că nu. Îi zdrobea inima. Aşa că, atunci când Isus a venit în 
această lume, El a spus: „Tată, ştiu că Tu nu doreşti ca acele jertfe să 
continue. Ele trebuie să se sfârşească.”

Şi ce plan avea Isus pentru a pune capăt sistemului ceremonial 
de jertfe, cu toată durerea şi suferinţa implicate? Ce a spus El? „Tată, 
ştiu că Tu nu doreşti acele jertfe, dar Eu am venit să fac voia Ta.” 
„Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii 
mele” (Psalmii 40:8). Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu doreşte ca omul 
să plătească de îndată ce calcă legea. El doreşte ca noi să păzim legea. 
El nu doreşte o jertfă pentru ca oamenii să continue să calce legea, 
chiar dacă e vorba de aducerea unui miel, de o penitenţă sau de o 
rugăciune neglijentă seara. 

Hristos doreşte să ajungem în punctul în care nu Îi vom mai 
zdrobi inima. Scopul Său nu este acela de a repeta iertarea păcatului, 
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ci de a renunţa definitiv la păcat. El a pus deoparte prima ceremonie – 
ciclul continuu de jertfe – pentru a o înlocui cu a doua – îndeplinirea 
voii lui Dumnezeu (vezi Evrei 10:9). Folosind aceeaşi putere care ne 
este dată şi nouă, El a demonstrat, în natura Sa umană, că legea poate 
fi păzită. Apoi acest trup prin care a manifestat voia lui Dumnezeu, L-a 
oferit la Calvar, ca ispăşire completă, oferind salvare din belşug pentru 
tine şi pentru mine. „Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi 
pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi” (Evrei 10:14).

Ceea ce sângele animalelor nu a reuşit niciodată să facă, a reuşit 
sângele lui Isus pentru toţi aceia care se oferă pe ei înşişi. Dar cum? 
Haideţi să o luăm în mod simplu şi practic! Trebuie să simţim du-
rerea pe care o produce păcatul în inima lui Dumnezeu. Când vom 
realiza ce I-au făcut păcatele noastre lui Isus şi ce continuă să Îi facă, 
nu vor exista suficienţi bani în lume pentru a ne mitui în vederea căl-
cării legii Sale. Nicio teamă de pedeapsă nu ne va forţa să păcătuim. 
Mai degrabă am muri decât să păcătuim. În scurt timp, „rămăşiţa” 
va fi supusă testului final în ceea ce priveşte sigiliul lui Dumnezeu şi 
semnul fiarei. Dacă Îl iubim, vom păzi poruncile Sale, căci nu vom 
putea suporta gândul că Îi frângem inima prin călcarea legii Sale. 

Pentru mulţi, păcatul este distractiv, este un timp în care se simt 
bine. Aşa este şi pentru tine? Dacă răspunsul este afirmativ, atunci va 
trebui să te naşti din nou (vezi Ioan 3:3). Ai nevoie de o natură nouă. 
Cândva, în trecutul tău, ai făcut probabil ceva greşit, iar mai apoi, 
privindu-ţi părinţii înlăcrimaţi, ai început să realizezi că neascultarea 
ta i-a rănit. Şi orice urmă de plăcere a fost spulberată.

Păcatul nu este amuzant. Păcatul aduce cu el durere. Poate că 
tu şi cu mine nu vom simţi asta de îndată ce vom păcătui, dar Dum-
nezeu simte, şi acea durere nu se va opri până când păcatul nu va 
dispărea. Acesta este mesajul sanctuarului. Şi acesta este remediul 
pentru păcat. Păcatul produce o separare a omului de Dumnezeu şi 
asta Îl răneşte atât de tare încât Îi frânge inima. Dumnezeu nu va găsi 
odihnă până când păcatul nu va fi luat, pentru ca relaţia Sa cu omul 
să fie restabilită într-o armonie perfectă, în unitate deplină şi într-o 
completă tovărăşie. 



39

REMEDIUL PENTRU PĂCAT

„Ar fi bine pentru noi ca în fiecare zi să petrecem o oră de medi-
taţie asupra vieţii lui Hristos. Să cercetăm viaţa Sa punct cu punct şi 
să ne lăsăm imaginaţia să prindă fiecare scenă, şi în special pe cele din 
partea finală. Când ne ocupăm în felul acesta de jertfa Lui cea mare 
pe care a adus-o pentru noi, încrederea noastră în El va fi statornică, 
iubirea noastră faţă de El va fi stimulată, şi noi vom fi tot mai mult 
pătrunşi de Spiritul Său. Dacă vrem ca, în cele din urmă, să fim mân-
tuiţi, trebuie să învăţăm lecţia răbdării şi a umilinţei la piciorul crucii” 
(Hristos, Lumina lumii, p. 83.4).
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Într-un oraş din Vestul Mijlociu al SUA, unde ţineam o evan-
ghelizare, a venit o femeie până în faţă, cu lacrimile-i şiroind pe 
obraji. În timp ce mi-a apucat mâna, a început să suspine: „Rugaţi-vă 
pentru băiatul meu!” Care era problema? Era cumva bolnav, ori ră-
nit, ori se afla în spital? Nu! Se afla în închisoare. El călcase legea lui 
Dumnezeu şi legea oamenilor, iar acum suferea consecinţele. I-am 
spus cumva: „Linişteşte-te! Nu tu eşti în închisoare”? Spuneţi-mi, 
cine suferea mai mult: băiatul, care se afla în închisoare, sau mama, 
care era în afara închisorii?

Câţiva ani mai târziu, în timp ce ţineam o evanghelizare în Ca-
lifornia, aceeaşi femeie a venit în faţă, mi-a luat mâna şi m-a implorat 
din nou: „Frate Frazee, roagă-te pentru băiatul meu!” Care e proble-
ma cu această mamă? Nu se poate gândi şi la altceva? Care e proble-
ma ei? Îşi iubeşte băiatul. Atâta tot. Dacă i-ai putea lua iubirea din 
inimă, atunci ar înceta să mai plângă şi povara i-ar fi luată.

Dar ce spuneţi despre Acela care a creat mamele? Ce puteţi 
spune despre suferinţa Lui, despre durerile Lui? Acum nu mai este 
pironit pe cruce, aşa cum a fost pironit timp de aproape şase ceasuri, 
cu două mii de ani în urmă. Cu toate acestea, timp de şase mii de ani 
păcatul I-a cauzat o durere şi o tristeţe fără margini. Puţini se gân-
desc la asta. Puţini înţeleg acest lucru. Crucea descoperă simţurilor 
noastre tocite durerea care a început atunci când păcatul a intrat în 
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lume şi care nu va înceta până când păcatul nu va fi oprit. 
Cât despre cei care continuă să păcătuiască voit, Scriptura spu-

ne astfel: „Ei răstignesc din nou, pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu 
şi-L dau să fie batjocorit” (Evrei 6:6). În modelul sanctuarului, atunci 
când un om călca legea, aducea un miel şi îşi mărturisea păcatul, iar 
jertfa era junghiată şi omul pleca liber de păcat, prin sângele care cur-
gea şi mărturisea despre aceasta. Iertat şi acoperit, se întorcea acasă. 
Să presupunem însă că, în săptămâna care urma, el călca din nou le-
gea. Trebuia, aşadar, să aducă un alt miel, căci mielul dinainte murise 
şi nu putea să moară din nou. Dar în realitatea cerească, Dumnezeu 
oferă Mielul, unul singur. „Prin fiecare păcat, Isus este rănit din nou” 
(Hristos, Lumina lumii,  p. 300.3).

„Când vă apropiaţi de crucea de pe Golgota, vedeţi acolo o dra-
goste fără egal. Când înţelegeţi, prin credinţă, semnificaţia jertfei, vă 
vedeţi pe voi înşivă ca fiind nişte păcătoşi condamnaţi de Legea care 
a fost călcată. Aceasta este pocăinţa. Când veniţi cu o inimă umilită, 
găsiţi iertarea, pentru că Isus Hristos este reprezentat stând fără înce-
tare la altar, înfăţişând clipă de clipă jertfa adusă pentru păcatele lumii. 
El este un slujitor al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci 
de Domnul. Umbrele ceremoniale ale tabernaculului iudaic nu mai au 
nicio valoare. Nu mai trebuie să fie făcută nicio ispăşire zilnică şi anu-
ală, dar jertfa ispăşitoare adusă printr-un mijlocitor este esenţială din 
cauza săvârşirii neîncetate a păcatului” (Solii alese, vol.1, pp. 343–344). 

Cred că nu înţeleg tot ce implică această declaraţie. Dar ştiu că 
aici avem de-a face cu un adevăr stupefiant: „Isus Hristos este repre-
zentat stând fără încetare la altar, înfăţişând clipă de clipă jertfa adusă 
pentru păcatele lumii.” Deşi de pe urma lui avem viaţă şi bucurie, 
serviciul sanctuarului este unul al durerii, al suferinţei şi al morţii.

Continuăm noi să păcătuim? Iată ce se întâmplă. Dacă Dum-
nezeu ne oferă oportunitatea iertării, atunci un preot oficiant trebuie 
să stea între noi şi legea călcată, prezentând sângele Aceluia care a 
făcut ispăşirea atotsuficientă. „Dar jertfa ispăşitoare adusă printr-un 
mijlocitor este esenţială din cauza săvârşirii neîncetate a păcatului.”

Cât timp va trebui să continue slujirea referitoare la jertfa aceas-
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ta? Atâta vreme cât păcatul continuă. Sanctuarul nu poate fi curăţit 
dacă eu şi cu tine vom continua să zdrobim inima lui Dumnezeu prin 
călcarea legii Sale. Când vom înţelege aceasta, vom prefera moartea 
în locul călcării poruncilor Sale. Atunci vom fi gata să fim testaţi cu 
privire la acceptarea sau respingerea semnului fiarei. Când va fi dat 
decretul care va anula dreptul de a vinde și de a cumpăra al celor care 
nu vor călca Sabatul Domnului, sfinţii vor rămâne neclintiţi. Ei vor 
prefera să moară de foame, vor alege închisoarea, vor înfrunta moar-
tea, decât să Îl dezamăgească pe Acela care a murit pentru ei şi care 
ar trebui să sufere din nou, dacă ei ar călca legea Sa. Când Îl vom iubi 
pe deplin, nu va fi greu să păzim poruncile Sale. 

Ultima carte a Bibliei face dezvăluiri uimitoare ale lucrării pe 
care Hristos o întreprinde în templul de sus. În capitolele 4 şi 5, Ioan 
vede o uşă deschisă în cer. Pe măsură ce profetul priveşte, el obser-
vă cele şapte lămpi de foc dinaintea tronului. El observă închinarea 
adusă de către făpturile vii, de cei douăzeci şi patru de bătrâni şi de 
mulţimea îngerilor.

În mâna cea dreaptă a Regelui universului, el observă o carte 
pecetluită, iar un înger puternic proclamă cu glas tare: „Cine este 
vrednic să deschidă cartea şi să-i rupă peceţile?” (Apocalipsa 5:2). 
Profetul plânge pentru că nimeni din cer şi de pe pământ nu o poa-
te deschide. Apoi unul dintre bătrâni îl linişteşte, spunându-i: „Nu 
plânge; iată că Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui David, a bi-
ruit ca să deschidă cartea şi cele şapte peceţi ale ei” (Apocalipsa 5:5). 

Iată un leu! El va deschide cartea. Ioan se întoarce să privească 
leul învingător. Şi ce vede el? „Şi la mijloc, între scaunul de domnie 
şi cele patru făpturi vii, şi între bătrâni, am văzut stând în picioare 
un Miel. Părea junghiat…” (Apocalipsa 5:6). Un miel? Un miel care 
moare? În cer? Da. De pe insula Patmos, Ioan se uită prin telescopul 
profetic şi vede templul lui Dumnezeu din ceruri. El vede sfeşnicele şi 
altarul cu tămâia, ridicându-se în faţa tronului, iar în centrul acestor 
lucruri el vede un miel care „părea junghiat”.

Să nu înţelegem greşit. În ceea ce priveşte durerea provocată 
de cuiele din mâinile şi picioarele Sale, aceasta a fost cu mult timp 
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în urmă. Dar suferinţa Sa personală cauzată de păcat nu a început 
atunci când L-au pironit pe lemn şi nici nu a încetat când L-au dat 
jos de acolo. „Crucea este o descoperire pentru simţurile noastre to-
cite a suferinţei pe care păcatul, chiar de la naşterea lui, a adus-o în 
inima lui Dumnezeu. Orice îndepărtare de la ceea ce este drept, fie-
care faptă de cruzime, fiecare eşec al omului de a atinge idealul Său Îi 
provoacă durere” (Educaţie, p. 263.1).

Gândiţi-vă cât de străpunsă trebuie să fi fost inima Sa atunci 
când primul păcat a avut loc în Eden! Acele creaturi pe care El le-a 
făcut după chipul şi asemănarea Sa, aceia pe care El i-a înconjurat cu 
tot ce era mai frumos, aceia s-au răzvrătit împotriva Sa şi s-au unit cu 
marele rebel. Oh, cât de îndurerat trebuie să fi fost cerul! Dragostea 
suferă totul şi îndură totul şi Dragostea trebuie să găsească o cale 
pentru a-l răscumpăra pe cel pierdut şi pentru a elimina păcatul care 
a produs separarea. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 
că a dat pe singurul Lui Fiu” (Ioan 3:16). Când lui Adam şi Evei le-a 
fost prezentat planul de mântuire, când primul miel a fost junghiat, 
din acea primă seară a început o serie de ceremonii pentru a repre-
zenta într-o manieră cât mai vie durerea pe care o produce păcatul în 
inima lui Dumnezeu.

Este oare adevărat că repetarea fărădelegilor noastre înseamnă 
o amărăciune repetată pentru Domnul nostru? Este oare adevărat că 
singura cale de a stopa durerea continuă pe care păcatul o cauzează 
în Cer este aceea de a înceta a mai păcătui pentru ca Dumnezeu să 
poată curăţi sanctuarul o dată pentru totdeauna?

Dacă aceste lucruri sunt false, atunci nimic nu mai contează. 
Dar dacă sunt adevărate, atunci totul contează. Pentru aceasta ar tre-
bui să ne folosim timpul ca să-L privim pe cruce şi în sanctuar până 
când inimile noastre devin una cu a Sa în lucrarea cea solemnă şi 
finală, până când vom urî păcatul aşa cum îl urăşte El şi vom iubi 
neprihănirea în felul în care o iubeşte El. Apoi El va putea stropi 
sângele pe tronul milei pentru a şterge păcatele poporului Său pentru 
totdeauna. Nemaiavând păcatul ca obstacol, reuniunea va fi pentru 
veşnicie. 
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„În adevăr, Legea (n.a.: adică legea din Leviticul, referitoare la 
tabernacul) care are umbra bunurilor viitoare, nu înfăţişarea adevă-
rată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleaşi jertfe care se aduc 
neîncetat în fiecare an, să facă desăvârşiţi pe cei ce se apropie” (Evrei 
10:1).

Mesajul minunat al capitolului 10 din Evrei este acela că Isus 
este în sanctuarul noului legământ, îndeplinind ceea ce serviciile 
vechiului legământ nu au putut obţine prin jertfele taurilor şi ale  
ţapilor. 

Ce s-ar fi întâmplat cu serviciile din vechime dacă acele jertfe ar 
fi reuşit „să facă desăvârşiţi pe cei ce se apropie”? „Altfel, n-ar fi încetat 
ele să fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curățiți o dată, n-ar mai 
fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate?” (versetul 2). Dacă jertfele 
animalelor ar fi reuşit să-i cureţe pe deplin de păcate pe închinători, 
lucrarea din sanctuar ar fi încetat. 

Pe când organizam astfel de studii la Loma Linda, am avut o 
conversaţie în genul acesta cu cei de acolo:

– Aveţi un spital mare aici. Când este deschis?
– Tot timpul, zi şi noapte.
– De ce?
– Păi oamenii se îmbolnăvesc la orice oră. Şi accidente se petrec 

tot timpul. Trebuie să avem deschis douăzeci şi patru de ore pe zi.
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Acum imaginaţi-vă că ar fi posibil ca oamenii să înveţe cum să 
conducă pentru a nu mai avea accidente şi cum să trăiască pentru a 
nu se îmbolnăvi. Ce ar face cu acel spital? L-ar închide. De ce? Din 
lipsă de pacienţi! Ei bine, am nişte veşti bune. În curând se va închide 
şi sanctuarul ceresc din lipsă de afaceri. Şi dacă asta ţi se pare impo-
sibil, aminteşte-ţi că „ce este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la 
Dumnezeu” (Luca 18:27).

Deficienţa serviciilor din vechime a fost aceea că „este cu nepu-
tinţă ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele” (Evrei 10:4). 
Dacă păcatul ar fi fost un lucru atât de neînsemnat încât să fie şters 
prin sângele unui animal, atunci Fiul lui Dumnezeu nu ar mai fi tre-
buit să părăsească tronul Său pentru a veni în Betleem, în Nazaret 
şi la cruce.

Dar El a trebuit să vină! El a rezolvat problema păcatului mu-
rind pe Golgota, iar apoi urcând la cer în sanctuar, purtând încă uma-
nitatea noastră, El a pledat cu sângele Său pentru iertarea păcatelor 
în Sfânta. La finalul zilelor profetice, Îl vedem trecând dincolo de a 
doua perdea pentru a stropi cu sângele Său tronul milei în ispăşirea 
finală şi completă, ca să şteargă păcatele noastre pentru totdeauna. 
Când se va întâmpla aceasta, Isus va veni să Îşi ia poporul acasă. 

Dumnezeu nu a dorit ca ceremonia jertfelor să continue. În 
schimb, a dorit o ascultare faţă de legea Sa, iar Isus a venit ca să de-
monstreze acest lucru în natură umană. El a spus: „Vreau să fac voia 
Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii mele” (Psalmii 
40:8). El a putut mărturisi: „Eu am păzit poruncile Tatălui Meu” 
(Ioan 15:10).

Întrebarea care se pune acum este aceasta: Poate fi demonstrată 
aceeaşi viaţă pe care a trăit-o Hristos în natură umană acum două 
mii de ani şi în viaţa creştinilor de astăzi? Da. Ceea ce jertfele anima-
lelor nu au reuşit să facă, a reuşit Hristos prin moartea şi slujirea Sa. 
„Căci printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna 
pe cei ce sunt sfinţiţi” (Evrei 10:14).

Pentru a sprijini această asigurare, Evrei 10:16,17 citează pro-
misiunea noului legământ: „Voi pune legile Mele în inimile lor şi le 
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voi scrie în mintea lor. Şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele 
lor, nici de fărădelegile lor.” Urmează concluzia logică, și anume: „Dar 
acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru 
păcat” (Evrei 10:18). Când, în templul de sus, păcatele copiilor lui 
Dumnezeu vor fi şterse pentru totdeauna, nemaifiind amintite vreo-
dată sau răsărind în minte, atunci sanctuarul poate fi închis. Lucrarea 
sa a fost dusă la îndeplinire. 

Ce înseamnă să ai legea scrisă în minte şi în inimă? Probabil că 
ne putem gândi la legea scrisă în minte ca fiind cunoaşterea voii lui 
Dumnezeu. Să vă explic. Gândiţi-vă la un om care întreaga sa viaţă a 
călcat porunca a patra, fără a fi conştient de aceasta şi păzind o zi pe 
care Dumnezeu nu a sfinţit-o niciodată. Prin harul lui Dumnezeu, 
el aude despre a treia solie îngerească. Fie într-o predică de evan-
ghelizare, fie printr-o broşură, sau carte inspirată ori la radio sau la 
vreo emisiune TV, el se va afla faţă în faţă cu obligativitatea respec-
tării Sabatului. În timp ce studiază Biblia, convingerile lui devin tot 
mai puternice. Ce se petrece în mintea sa? Legea lui Dumnezeu este 
scrisă acolo. Aceeaşi Mână care a scris pe tablele de piatră preceptele 
Decalogului trasează voia Celui Etern în minţile noastre.

Dar aceasta este doar una dintre cele Zece Porunci! Dumnezeu 
doreşte ca, pe măsură ce noi progresăm în cunoaşterea adevărului, să 
devenim din ce în ce mai familiarizaţi în a cunoaşte în mod detaliat 
voia Sa. Ar trebui ca rugăciunea psalmistului să devină şi rugăciunea 
noastră: „Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii 
Tale!” (Psalmii 119:18).

„Să ascultăm dar încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de 
Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui 
om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată” (Eclesiastul 
12:13,14). Când El ne cântăreşte vieţile în Sfânta Sfintelor, cele Zece 
Porunci reprezintă cântarul (vezi Iacov 2:10-12).

Dumnezeu a inspirat întreaga Biblie pentru a mări însemnăta-
tea legii şi a evidenţia adevărata sa semnificaţie. Tot astfel cum unii 
dintre noi au nevoie de ochelari pentru a putea citi, descoperim că 
atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament avem o pereche de lentile 
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menite să mărească legea pentru a putea dezvălui tot ce este neplăcut 
lui Dumnezeu în vieţile noastre. Apoi putem aduce acele păcate la 
sanctuar pentru ca Dumnezeu să le acopere cu sânge şi, în final, să 
le şteargă. 

„Prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului” (Romani 3:20), 
iar Pavel spune: „Păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege” (Romani 
7:7). Ce ar trebui să studiez dacă doresc ca Isus să îmi descopere pă-
catele ascunse ale vieţii mele ca să-I pot cere să le ia? Răspunsul este: 
Legea. Iar Biblia, precum o pereche de ochelari, ne ajută să vedem 
lucruri minunate din lege. Să observăm următoarele exemple.

În Predica Sa de pe Munte, Isus a făcut câteva comentarii refe-
ritoare la unele porunci. El a citat porunca a şasea: „Să nu ucizi!” şi a 
folosit un fel de lupă pentru a o evidenţia. El a arătat că, dacă un om 
se mânie pe fratele său, el calcă acea poruncă (vezi Matei 5:21,22).

1 Ioan 3:15 măreşte în acelaşi fel însemnătatea poruncii a şasea: 
„Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş.” Observaţi faptul că Isus 
nu spune că ura conduce la crimă. În schimb, El insistă că oricine îşi 
urăşte fratele este un ucigaş. Acum, s-ar putea ca tu şi cu mine să nu 
ştim acest lucru până când nu îl citim în Biblie, dar inspiraţia ne spu-
ne că toate acestea se regăsesc în lege. Prin acea „lupă” putem vedea 
totul mai clar.

În Predica de pe Munte, Isus a vorbit de asemenea despre 
porunca a şaptea: „Să nu preacurveşti!” Apoi s-a folosit din nou de 
„lupă”. „Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească 
a şi preacurvit cu ea în inima lui” (Matei 5:28). Acum vedem că legea 
merge dincolo de aparenţe şi atinge gândurile cele mai intime. 

Astăzi, literatura murdară şi fotografiile imorale abundă peste 
tot, dar Dumnezeu va avea un popor care, precum Enoh, va umbla 
cu El. „Căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dum-
nezeu” (Apocalipsa 14:5). Creştinii vor exemplifica porunca a şaptea 
aşa cum a fost ea evidenţiată de Isus. 

Acum am să vă întreb ceva important: dacă Dumnezeu aduce la 
judecată pe bărbatul care pofteşte o femeie în mod senzual, ce va face 
El cu femeia care adoptă o anumită ținută cu scopul precis de a stârni 
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pasiunea? Dumnezeu ne va oferi iertarea dacă vom veni la sanctuar 
şi, înlăcrimaţi, vom mărturisi că am călcat porunca a şaptea.

Am văzut cum amplifică Biblia porunca a şasea şi a şaptea. Ar 
trebui să cădem pe genunchi şi, în umilinţă, să folosim lupa Cuvân-
tului inspirat asupra fiecărui precept al Decalogului. Un asemenea 
studiu va aduce bogate răsplătiri şi va dezvălui privilegii şi obligaţii la 
care nu ne gândiserăm niciodată. 

Asemenea clase se ţin zilnic. Vom veni noi la sanctuar, privind 
prin credinţă prin uşa deschisă? Vom privi spre legea sfântă, ilumi-
nată de slava lui Dumnezeu? Mântuitorul aşteaptă să Îşi împlinească 
promisiunea noului legământ. El va scrie legea Sa în inima noastră. 
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Am văzut că sanctuarul nu se poate închide până când păcatele 
copiilor lui Dumnezeu nu vor fi şterse, iar aceasta nu se va putea 
întâmpla până când nu Îi dăm voie lui Dumnezeu să scrie legea Sa 
în inimile şi în minţile noastre. Dacă legea scrisă în mintea noastră 
sugerează cunoaşterea faţă de Dumnezeu, legea scrisă în inimă are 
de-a face cu experienţa îndrăgirii voii Sale. Astfel, ascultarea vine nu 
ca o povară, ci ca o bucurie. Adevăratul creştin va cânta: „Vreau să 
fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii mele” 
(Psalmii 40:8).

Să presupunem, de exemplu, că o întreb pe o mamă al cărei be-
beluş plânge: „De ce nu omori bebeluşul acela?”

Va răspunde ea, oare: „Păi, nu ştii că este o lege în acest stat care 
interzice acest lucru? Dacă îmi voi omorî copilul, poliţia mă va aresta 
şi îmi voi petrece restul vieţii în închisoare. Aşa că am grijă cum mă 
comport cu micuţul. Uneori mă întreb dacă mă voi putea controla, 
dar când mă gândesc la acea închisoare, nu îndrăznesc să cedez sen-
timentelor”?!

Sau să presupunem că va răspunde aşa: „Nu ştii că legea din 
templul ceresc spune: «Să nu ucizi?» Dacă aş omorî acest copil, aş 
arde în iazul cu foc şi nu vreau acest lucru! Uneori trebuie să mă 
rog fierbinte pentru a mă autocontrola, dar când mă gândesc la acele 
flăcări...”
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Credeţi că bebeluşul este în siguranţă?
Există vreo lege în ţară împotriva crimei? Da. Există o lege în 

sanctuarul ceresc împotriva crimei? Da. Dar unde este scrisă legea 
care protejează copilaşul? În inima mamei. 

Nu ar fi minunat ca toate poruncile să fie scrise în mod similar 
în inimile noastre? Ar putea fi ele scrise astfel? Dacă nu, sanctuarul 
va trebui să rămână deschis. Dar când noi Îi vom permite lui Dumne-
zeu să scrie legea Sa în minţile şi în inimile noastre, pentru ca nu doar 
să cunoaştem, ci să şi îndrăgim voia Sa, atunci Isus va putea stropi cu 
sânge pe tronul milei şi va închide sanctuarul.

Vedeţi voi, dacă părinţii îşi iubesc copiii, nu le va fi greu să nu 
îi omoare. Când soţii îşi iubesc soţiile, nu este greu ca ei să nu comi-
tă adulter, fie că e vorba despre fapte exterioare sau despre gânduri 
intime. Iar copiii care își iubesc părinţii nu găsesc ca fiind greu să îi 
asculte. Scriptura ne spune că „dragostea deci este împlinirea Legii” 
(Romani 13:10). Cât de ciudat este atunci când cineva concluzionea-
ză că, dacă ar avea suficientă dragoste, nu ar mai trebui să păzească 
legea! Isus ne îndeamnă: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele” 
(Ioan 14:15).

De ce să îngreunăm totul? Isus spune: „Căci jugul Meu este bun, 
şi sarcina Mea este uşoară” (Matei 11:30). Se abţine oare o mamă din 
greu ca să nu-şi omoare copilul? Nu, căci dragostea face totul uşor. Şi 
dragostea este tot ceea ce trebuie să facem, tot ceea ce Dumnezeu a 
spus în fiecare poruncă a Sa. A cunoaşte voia Lui şi a îndrăgi voia Lui 
se întâmplă atunci când avem legea Sa scrisă în inimile şi în minţile 
noastre. 

Din nefericire, unora le-ar plăcea să găsească un xerox prin care 
să copieze totul în minţile şi inimile lor şi în cinci minute totul să fie 
încheiat, însă Isus nu oferă un asemenea program. 

Adevărat, Isus ne iartă păcatele de îndată ce ni le mărturisim, 
însă „sfinţirea nu este lucrarea unei clipe, a unei ore, a unei zile, ci a 
unei vieţi întregi” (Ellen G. White, Faptele apostolilor, p. 560.3). Iar 
asta nu vrea să însemne că, dacă aştepţi suficient de mult, fie moartea, 
fie a doua venire, trecerea timpului se va îngriji de tot ce ţine de aceas-
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ta. Simpla trecere a timpului nu ne va sfinţi. Simpla trecere a timpu-
lui nu va scrie legea lui Dumnezeu în mintea şi în inima noastră. Dar 
dacă tu şi cu mine vom veni la sanctuar, Isus nu doar că ne va ierta 
păcatele, dar va scrie de asemenea legea Sa în sufletul nostru, astfel 
încât vom ajunge să urâm păcatul şi să iubim neprihănirea. Dacă noi 
credem că El poate face acest lucru, atunci Îi vom oferi timp în fiecare 
zi pentru a îndeplini această binecuvântată lucrare în inimile noastre. 

Iar acum ajungem la un punct deosebit de interesant şi de im-
portant. Dar mai întâi aş dori să vă întreb: „Cunoaşteţi pe cineva că-
ruia îi făcea plăcere să mănânce carne de porc, dar cândva, mai târziu, 
a ajuns să urască mirosul şuncii sau al slăninii?” Probabil aceasta a 
fost şi experienţa ta. „De ce ai renunţat totuşi la carnea de porc, dacă 
îţi plăcea atât de mult?”

Vei răspunde: „Am citit Leviticul 11:7,8 referitor la porc: «Să-l 
priviţi ca necurat. Să nu mâncaţi din carnea lor.» Aşa că am renunţat.”

„Vrei să spui că ai renunţat la ceva ce îţi plăcea atât de mult doar 
pentru că Biblia spune să nu mănânci?”

„Da, exact!”
„Ce s-a întâmplat mai întâi: pierderea apetitului pentru carnea 

de porc sau renunţarea?”
„Am renunţat deoarece aşa a spus Dumnezeu. Şi, pe măsură ce 

timpul trecea, apetitul meu s-a schimbat, iar ceea ce înainte îmi făcea 
plăcere să mănânc, acum pot spune sincer că urăsc.”

Aici ne aflăm faţă în faţă cu importantul principiu al cooperării. 
Dacă vrem ca Dumnezeu să scrie legea Sa în minţile şi în inimile 
noastre, nu ar trebui să mai zăbovim în neascultare până când sim-
ţim că vom dori şi că va părea uşor. De îndată ce aflăm despre un 
lucru pe care Dumnezeu îl vrea schimbat, ar trebui să renunţăm la el  
imediat. 

Poate că te gândeşti: „Nu spuneai că jugul lui Hristos este uşor?” 
Ba da, însă schimbarea inimii este un proces care necesită timp: pen-
tru a iubi binele și a urî nelegiuirea e nevoie de timp. Dumnezeu poa-
te începe schimbarea într-un moment, însă finalizarea ei cere o viaţă 
întreagă. 
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Ştii ce se va întâmpla în acest proces? „Privind, suntem schim-
baţi” (Tragedia veacurilor, p. 478.3). Privind spre perfecţiunea legii, 
putem discerne ceea ce reprezintă păcatul. Privind spre Golgota, ve-
dem cât L-a costat pe Isus răscumpărarea noastră. Privind spre Ma-
rele nostru Preot din sanctuar, vom ajunge să ne armonizăm tot mai 
mult cu dorinţa Sa de a-Şi desăvârşi poporul.
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Am considera ca fiind o mare onoare primirea unei invitaţii 
pentru a-l vizita pe preşedintele Statelor Unite ale Americii sau pe 
Regina Angliei, dar o invitaţie mult mai măreaţă ne este adresată 
nouă: „Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare 
slobodă în Locul Preasfânt pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a des-
chis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, şi fiindcă avem 
un Mare-Preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o 
inimă curată, cu credinţă deplină” (Evrei 10:19-22).

Putem intra „în Locul Preasfânt” (nota autorului: „Locul Prea-
sfânt” face referire aici la ambele încăperi ale sanctuarului ceresc. Dar 
dacă intrăm în Locul Preasfânt, ajungem la Sfânta Sfintelor, bineîn-
ţeles. Acesta este scopul.) prin „calea cea nouă şi vie” pe care Isus a 
deschis-o pentru noi. În tabernaculul din vechime, nimeni nu putea 
intra în Sfânta, cu excepţia preotului, iar în Sfânta Sfintelor, doar 
marele-preot. Dar Evrei 10:19-22 ne invită pe toţi înăuntru. Cum 
se explică faptul că ceva ce era posibil doar pentru câţiva, să fie acum 
accesibil pentru fiecare copil al lui Dumnezeu? O „cale nouă şi vie” 
ne-a fost deschisă şi putem intra prin sângele lui Isus. Privind în  
curte, vedem sângele pe coarnele altarului de aramă. În Sfânta vedem 
sângele de pe coarnele de aur ale altarului tămâierii. După cea de-a 
doua perdea vedem sângele stropit pe tronul milei. Sângele lui Isus 
pregăteşte calea la fiecare pas.
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Aceasta ne oferă speranţă, căci păcătosul se poate reuni cu 
Dumnezeu doar dacă păcatele sale sunt iertare şi şterse. Îndurarea 
lui Dumnezeu este infinită, dar la fel este şi dreptatea Sa. Şi drepta-
tea nu poate accepta jertfa lui Hristos ca ispăşire pentru fărădelegile 
noastre decât dacă Isus garantează mai întâi să ne ierte păcatele şi 
mai apoi să le şteargă. Admiterea noastră la tron depinde de împlini-
rea promisiunii Sale. Dar Hristos poate să facă doar atât cât alegem 
să Îl urmăm zilnic. Sângele Său trebuie să acopere păcatele din trecut 
şi Duhul Său trebuie să descopere schimbări în vieţile noastre, pen-
tru ca noi să ne putem alătura Lui, în cercul Său. Aceia care vor fi 
răscumpăraţi de pe acest pământ se vor bucura de o comuniune mai 
strânsă cu Dumnezeu chiar decât o au îngerii care nu au păcătuit 
niciodată.

Evrei 10:19 spune: „Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui 
Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt…” Mai degrabă decât 
o presupunere îndrăzneaţă, avem asigurarea credinţei, în timp ce noi 
prezentăm sângele lui Hristos şi tămâia meritelor Sale. Haina nepri-
hănirii Sale ne poate acoperi, dacă alegem acest lucru.

Păşim pe calea cea nouă şi vie pe care El ne-a deschis-o „prin 
perdeaua dinăuntru, adică trupul Său” (versetul 20). Vă amintiţi că, 
atunci când Isus a murit pe cruce, o mână nevăzută a rupt perdeaua 
templului din Ierusalim de sus până jos (vezi Matei 27:51). Astfel a 
anunţat Dumnezeu tranziţia de la templul pământesc la cel ceresc. 
Cu toate acestea, ruperea perdelei avea o semnificație mult mai pro-
fundă. Nu mai era nevoie de o perdea de despărţire între Dumnezeu 
şi oameni, căci Isus a deschis o cale nouă şi vie. 

Remarcaţi expresia „prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său”. 
Isus a venit ca om nu doar pentru a ne spune cum să trăim, ci ca să 
ne arate cum să trăim. Ca om, El a păzit poruncile pe care El Însuşi 
le-a scris pe piatră. „Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea 
pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în fi-
rea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe Însuşi Fiul Său, 
într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie 
împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci 



55

CALEA CĂTRE LOCUL PREASFÂNT

după îndemnurile Duhului” (Romani 8:3,4). Ori de câte ori Satana 
L-a ispitit pe Isus, El a răspuns: „Nu! Nu!” În loc să-Şi consulte sen-
timentele, El Şi-a condus viaţa după Cuvânt. „Ci Unul care în toate 
lucrurile a fost ispitit ca şi noi” (Evrei 4:15); El a dezvoltat un ca-
racter care dezvăluia în mod complet voia Tatălui, iar Ghetsimani şi 
Golgota au oferit demonstraţia supremă a ascultării până la moarte. 

Mântuitorul promite creştinilor din Laodiceea: „Celui ce va bi-
rui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie” (Apocalipsa 
3:21). În timp ce judecata se desfăşoară în Sfânta Sfintelor, Hristos 
trimite această invitaţie de a-L însoţi în camera tronului. Cândva, 
în curând, vom intra în Noul Ierusalim şi ne vom plimba pe acele 
străzi de aur. Când vom vizita templul unde planul de mântuire a fost 
descoperit, vom vrea să vedem sfeşnicul, masa, altarul şi chivotul cu 
tablele de piatră. Atunci Isus te va lua de mâna ta cea dreaptă şi vei 
sta pe tron împreună cu El. 

Pe măsură ce mă gândesc la aceste lucruri, sunt sigur că nu e 
vorba atât despre dorinţa Lui ca noi să domnim, cât aceea de a fi lân-
gă El. Sunt părinte şi ştiu cât de mult înseamnă pentru inima unui 
tată să aibă un copil pe genunchiul său; aceasta mă ajută să înţeleg 
puţin din ceea ce simte Dumnezeu. El mă vrea cu El, aproape, stând 
chiar lângă El, pe tronul Său. Aceasta este tovărăşia pe care ne-a ofe-
rit-o prin sanctuar. Propun să Îi dăm ceea ce El doreşte. Ce părere ai?

Pe când era în cocina porcilor şi luase hotărârea de a se întoarce 
acasă, fiul risipitor nu avea habar de primirea care îl aştepta. A socotit 
că ar putea să-şi ofere serviciul ca argat, dar atunci când tatăl l-a vă-
zut, a alergat în întâmpinarea lui, l-a îmbrăcat cu propria sa haină, a 
poruncit să se organizeze un ospăţ şi l-a acceptat ca fiu onorabil. Ştiţi 
de ce? Pentru că era dragoste în inima tatălui şi pocăinţă în inima 
fiului. Fiul lăsase multe lucruri în ţara cea îndepărtată. Credeţi că a 
adus acasă cu el vinul şi prostituatele? Credeţi ca adusese muzica din 
Sodoma, literatura şi fotografiile de acolo?

Spiritul lumesc de permisivitate s-a furişat în biserică. Toată 
lumea trebuie să se simtă acceptată, să se simtă acasă. O asemenea 
viziune vine din Babilon, şi nu din sanctuarul ceresc. Dumnezeu nu 
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are niciun mesaj de mângâiere pentru cel răzvrătit. Sabia ascuţită a 
Duhului, plină de putere şi scăldată în lumina cerească, trebuie să 
taie direct necredinţa. Pe măsură ce se apropie de cruce, păcătosul se 
simte îndurerat de propria sa păcătoşenie. El plânge în timp ce Îl vede 
răstignit pe Mântuitor, murind pentru fărădelegile sale. Doar atunci 
când va recunoaşte că propriile sale păcate L-au omorât pe Isus, va 
putea Domnul să îl liniştească prin iertare şi acceptare. 

Da, fiul risipitor s-a întors acasă mărturisindu-şi păcatele cu 
gura sa: „Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta, nu mai 
sunt vrednic să mă chem fiul tău” (Luca 15:21). Dar tatăl nici măcar 
nu i-a dat ocazia să ceară slujba de servitor. Odată ce a mărturisit, nu 
mai existau dubii legate de acceptarea sa. Chiar dacă dreptatea lui 
Dumnezeu nu poate accepta nici cel mai mic păcat în care persistă 
cineva, harul Său a găsit o cale pentru a da la o parte cel mai mare 
păcat, dacă acea persoană va renunţa în a-l mai face. Este simplu. 

În Evrei 10:19, Mântuitorul ne invită în Sfânta Sfintelor. El 
spune: „Te invit ca, prin credinţă, să Mi te alături într-o slujire menită 
să încheie lucrarea de mântuire. Vreau ca tu să împărtăşeşti cu Mine 
dorinţa Mea ca păcatele să fie nu doar iertate, ci luate pentru totdeau-
na; nu doar acoperite, ci şterse cu totul.”

În cartea Tragedia veacurilor, la pagina 489, Ellen G. White 
face următorul comentariu referitor la Evrei 10:19: „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 înălţat 
să o desăvârşească în ceruri. Trebuie să intrăm prin credinţă dincolo 
de perdea, «unde Isus a intrat pentru noi ca înainte-mergător» (Evrei 
6:20). Acolo se reflectă lumina de la crucea de pe calvar. Acolo putem 
câştiga o înţelegere mai clară a tainelor mântuirii. Mântuirea omului 
a fost adusă la îndeplinire cu un preţ infinit pentru cer; jertfa adusă 
împlineşte cererile cele mai mari ale Legii lui Dumnezeu călcate de 
om.”

Observaţi cuvintele: „Trebuie să intrăm prin credinţă dincolo 
de perdea.” Ce înseamnă acest lucru? Vorbind despre copiii lui Dum-
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nezeu de după 1844, Ellen G. White scria: „Trebuie să înţeleagă lu-
crarea Lui şi să-L urmeze prin credinţă atunci când intră înaintea lui 
Dumnezeu. În sensul acesta se spune că ei merg la nuntă” (Tragedia 
veacurilor, p. 427). Pentru a trece dincolo de perdea, trebuie să înţe-
legem lucrarea Sa şi urmarea Lui prin credinţă. În timp ce picioarele 
noastre păşesc pe cărările acestui pământ, inimile noastre pot fi cu 
Isus în Sfânta Sfintelor. Fără îndoială că ai avut parte de experienţa 
plimbării pe stradă, absorbit de gânduri, abia observând trecătorii 
sau bunurile expuse în vitrinele magazinelor, deoarece mintea ta era 
în altă parte. În gândurile noastre putem fi oriunde alegem să fim.

În mod similar, deşi nu am fost niciodată în sanctuarul ceresc, 
mi-l pot imagina. Prin credinţă Îl pot vedea pe Marele meu Preot 
stând la tronul milei pentru mine. Cu ajutorul imaginaţiei, pot să 
văd marea mulţime de îngeri care Îl înconjoară. Îi văd pe Moise, pe 
Enoh şi pe Ilie stând acolo. Îi văd pe cei douăzeci şi patru de bătrâni 
în jurul tronului lui Dumnezeu. Da, tu şi cu mine putem intra prin 
intermediul imaginaţiei noastre. Gândurile noastre se pot contopi cu 
ale lui Isus la tronul milei.

Pe măsură ce astronauţii se apropie de lună, aceasta devine tot 
mai mare, iar pământul, tot mai mic. Tu încotro te îndrepţi? Încotro 
mergi? Ţi se conturează sanctuarul tot mai mare, mai real? Dacă da, 
lucrurile lumeşti se fac tot mai mici şi mai neînsemnate şi tu devii 
una cu El în inimă şi-n gând. 

„Ar fi bine să petreci în fiecare zi o oră în meditaţie, revăzând 
viaţa lui Hristos de la iesle la Golgota. Noi ar trebui să o luăm punct 
cu punct şi, cu însufleţire, să ne prindem de fiecare scenă, mai ales 
de cele de încheiere ale vieţii Lui pământeşti. Contemplând în felul 
acesta învăţăturile şi suferinţele Sale şi sacrificiul nemărginit pe care 
l-a făcut pentru răscumpărarea neamului omenesc, ne putem întări 
credinţa, reînviora iubirea şi putem deveni mai plini de spiritul care 
L-a susţinut pe Mântuitorul nostru. Dacă vrem ca în cele din urmă să 
fim mântuiţi, noi toţi trebuie să învăţăm lecţia răbdării şi a credinţei 
la piciorul crucii. Hristos a suferit umilinţa pentru a ne salva de la 
dizgraţia veşnică. El a consimţit să cadă asupra Sa dispreţ, batjocură 



58

RĂSCUMPĂRARE ȘI ÎMPĂCARE PRIN SANCTUAR

şi insultă ca să ne ocrotească pe noi. Nelegiuirea noastră a fost cea 
care a adunat vălul de întuneric în jurul sufletului Său şi a scos stri-
gătul de la El, ca al unuia care a fost lovit şi părăsit de Dumnezeu. El 
a purtat durerile noastre, a suferit pentru păcatele noastre, S-a dat 
pe Sine ca jertfă pentru păcat, ca noi să fim îndreptăţiţi înaintea lui 
Dumnezeu prin El. Fiecare om nobil şi generos va răspunde contem-
plării lui Hristos pe cruce” (Mărturii, vol. 4, p. 374.1).

Până când nu vom învăţa să contemplăm şi să medităm, doar 
câteva lucruri referitoare la sanctuar nu vor avea o influenţă de dura-
tă asupra noastră. Ellen G. White ne-a sfătuit să studiem Biblia pe 
genunchi (vezi Mărturii, vol. 5, p. 214). Nu există nimic în neregulă, 
desigur, în a citi Biblia stând aşezat într-un scaun confortabil. Dar 
există ceva special dacă îngenunchezi lângă acel scaun sau lângă patul 
tău, îţi deschizi Biblia şi Îl laşi pe Isus să-ţi vorbească prin paginile ei. 
Apoi, în timp ce închizi ochii, îţi vei putea imagina ceea ce tocmai ai 
citit şi vei putea vorbi cu Dumnezeu despre aceasta. 

Deci putem veni zi de zi la sanctuar, precum o făcea acel păcătos 
care se pocăia şi aducea mielul la altar. Prin credinţă, Îl putem vedea 
pe Isus, Mielul nostru de jertfă, ucis şi tot prin credinţă Îl putem 
urma ca Mare-Preot, în timp ce El prezintă tămâia şi stropeşte sân-
gele ispăşirii. În tot acest timp Îl privim pe Isus şi, cu cât vom face 
asta mai mult, cu atât mai real va deveni. În timp ce vom merge la 
lucrul nostru, Îi vom simţi tovărăşia. Putem să Îl vizităm în timp ce 
spălăm vasele sau lucrăm în grădină. Când suntem la volan în drum 
spre serviciu, în loc să lăsăm ca traficul să ne deranjeze, putem să 
stăm în tovărăşia Celui Nevăzut. Ne putem bucura de prietenia Sa 
chiar şi când suntem ocupaţi la fabrică sau la birou. 

Aceasta este calea cea nouă şi vie pe care El ne-a deschis-o prin 
perdea. Dacă înveţi lecţia acestui capitol, vei învăţa cam tot ceea ce 
trebuie să ştii. Dacă nu o vei învăţa, nimic altceva din ceea ce vei în-
văţa nu va avea o asemenea valoare permanentă. Totul depinde de 
umblarea ta personală cu Hristos, Mielul şi Marele nostru Preot. 
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„SĂ NE APROPIEM”

În sistemul vechi, în timp ce Aaron slujea în Sfânta Sfintelor 
pentru a curăţi sanctuarul, oamenii se adunau afară pentru a lua par-
te la cel mai solemn serviciu al anului. Aşadar, în această antitipică 
Zi a Ispăşirii, fiindcă „avem un Mare-Preot pus peste casa lui Dum-
nezeu, să ne apropiem” (Evrei 10:21,22). Privind slujirea lui Aaron, 
aflăm ce face acum Isus în ceruri. Deci, observând ceea ce a făcut 
adunarea în ziua aceea, putem afla ce cere Dumnezeu de la oamenii 
Lui în ceasul final al judecăţii.

 „Aceasta să vă fie o lege veşnică: în luna a şaptea, în a zecea zi a 
lunii, să vă smeriţi sufletele, să nu faceţi nicio lucrare. (...) Căci în ziua 
aceasta se va face ispăşire pentru voi. Ca să vă curăţaţi: veţi fi curăţiţi 
de toate păcatele voastre înaintea Domnului” (Leviticul 16:29,30)

Două lucruri ies în evidenţă din experienţa lui Israel în Ziua 
Ispăşirii: în primul rând, ei nu aveau voie să muncească şi, în al doi-
lea rând, trebuia să îşi smerească sufletele. Leviticul 23:27 repeta in-
strucţiunea, adăugând nişte detalii: „În ziua a zecea a acestei a şaptea 
luni, va fi Ziua Ispăşirii: atunci să aveţi o adunare sfântă.” Adunare 
înseamnă a veni împreună şi, la fel cum s-a adunat Israel la sanctuar 
atunci, Dumnezeu ne invită azi „să ne apropiem”.

Care era scopul acestei adunări? Nu era pentru a sărbători, ci 
pentru a posti. „Atunci să aveţi o adunare sfântă, să vă smeriţi sufle-
tele şi să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc” (Leviticul 23:27). 
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Smerirea sufletului şi aducerea ofrandei merg împreună. Smerirea 
sufletului înseamnă a avea umilinţă pentru păcatele noastre, a ne sim-
ţi marea nevoie. Cine este ofranda care este acceptată în locul nostru? 
Hristos, Neprihănirea noastră. Cu cât coborâm mai mult în valea 
umilinţei, cu atât mai mult trebuie să ne prindem, prin credinţă, de 
neprihănirea lui Hristos. Nu se va întâmpla niciodată, până la veni-
rea lui Isus, să ne simţim atât de siguri pe noi încât să spunem: „Lupta 
s-a terminat. Sunt salvat şi nu mai trebuie să mă îngrijorez de nimic.” 
Să ne punem speranţa şi încrederea în Isus până la capăt, pentru că El 
face ispăşirea. Îţi aminteşti vechiul imn? (n.t.: Imn creştin din cultura 
americană)

„Ce îmi poate spăla păcatul?
Nimic altceva decât sângele lui Isus;
Ce mă poate face curat?
Nimic altceva decât sângele lui Isus.”
Deşi noi nu putem face ispăşirea, ne putem aduna la sanctuar 

ca să luăm parte la mijlocirea preotului. „Să nu faceţi nicio lucrare în 
ziua aceea, căci este Ziua Ispăşirii, când trebuie făcută ispăşire pentru 
voi înaintea Domnului, Dumnezeului vostru. Oricine nu se va smeri 
în ziua aceea va fi nimicit din poporul lui. Pe oricine va face în ziua 
aceea vreo lucrare oarecare, îl voi nimici din mijlocul poporului lui” 
(Leviticul 23:28-30). Dacă nu lăsau la o parte munca lor obişnuită şi 
nu veneau la sanctuar pentru a-şi smeri sufletele, erau îndepărtaţi. La 
sfârşitul Zilei Ispăşirii, Dumnezeu are un sanctuar curat şi un popor 
curat, iar cei care nu luau parte la curăţire erau „curăţaţi”.

Aşa va fi şi cu biserica rămăşiţei. Mesagerul lui Dumnezeu a 
văzut zguduirea, cernerea şi a strigat: „O, ce bine ar fi dacă fiecare 
creştin în starea de căldicel şi-ar da seama de lucrarea de curăţire pe 
care Dumnezeu este pe punctul de a o face în rândul celor care sus-
ţin că fac parte din poporul Său!” (Mărturii pentru biserică, vol. 1, p. 
190, orig.). „Pleava va fi dusă departe de vânt, ca un nor, chiar şi din 
locurile unde vedem acum numai grămezi de grâu bogat” (Mărturii 
pentru biserică, vol. 5, p. 81, orig.). Nu trebuie să fim din pleava aceea. 
Dumnezeu doreşte să ne coacem grâu pentru grânarul lui. Care este 
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programul care ne ajută să ne pregătim? În timp ce Marele-Preot este 
în Sfânta Sfintelor, făcând ispăşirea finală şi luând păcatele oameni-
lor Lui, Israel trebuie să se adune la sanctuar, să aducă ofranda, să îşi 
smerească sufletele şi să lase la o parte tot ce i-ar putea împiedica. Cu 
alte cuvinte, tu şi eu avem o singură lucrare acum – acea lucrare în 
care este angajat şi Isus – să aducem păcatul la final.

Cineva ar putea întreba: „Este vreo diferenţă între acum şi 
atunci? Nu a vrut Dumnezeu întotdeauna ca poporul lui să fie curat 
deplin şi să ajungă la maturitatea caracterului creştin?” Într-adevăr 
a vrut aceasta! Şi câţiva au avut această experienţă. Observă această 
declaraţie importantă a lui Ellen G. White: „În fiecare generaţie de 
la Adam încoace, au fost câţiva care i-au rezistat [Satanei] la fiecare 
ispită şi au stat ca reprezentanţi nobili a ceea ce era în puterea omului 
de a face şi de a fi – Hristos, lucrând cu eforturile umane, ajutându-l 
pe om să învingă puterea lui Satana. Enoh si Ilie sunt reprezentanţi 
corecţi ai luptei care poate fi dusă prin credinţă în Isus Hristos. Sa-
tana a fost deranjat enorm pentru că aceşti oameni nobili şi sfinţi au 
stat neatinşi în poluarea morală care îi înconjura, caractere desăvâr-
şite şi neprihănite, şi au fost socotiţi vrednici pentru luarea lor la cer” 
(Review and Herald, 3 martie 1874)

Cum au putut oamenii să obţină desăvârşirea înaintea lucrării 
lui Hristos în Sfânta Sfintelor? În acelaşi fel, cum au putut să obţină 
iertarea păcatelor, înaintea morţii Lui pe cruce. Timp de patru mii de 
ani, oamenii au aşteptat venirea Mântuitorului. Prin credinţă, ei au 
pus păcatele lor asupra mielului şi au primit iertare. Pe măsură ce au 
trecut prin experienţa sfinţirii, unii şi-au dezvoltat caractere mature, 
coapte, bune pentru seceriş. Astăzi, lucrul minunat este că Dumne-
zeu va avea o biserică întreagă care va reflecta imaginea lui Isus pe de-
plin şi, când o va avea, El va putea închide sanctuarul şi să ne ia acasă.

Câţiva dintre noi ne amintim de vremurile când se călătorea în 
mod predominant cu trenul. Într-o călătorie transcontinentală, când 
se apropia timpul mesei, însoţitorul de călătorie se plimba printre 
vagoane şi anunţa: „Prima strigare pentru cină!” Pasagerul se putea 
duce la masă sau putea rămâne la locul lui. Mai târziu, însoţitorul 
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de călătorie se întorcea, spunând: „A doua strigare pentru cină!” Din 
nou, pasagerul putea alege să rămână la locul lui sau să meargă la va-
gonul restaurant. Dar când însoţitorul de călătorie îşi făcea rondul a 
treia oară şi atenţiona: „Ultima strigare pentru cină!”, nu mai rămânea 
nicio opţiune dacă pasagerul dorea să mănânce.

Azi, Dumnezeu face ultima strigare, pentru că noi trăim în 
Ziua antitipică a Ispăşirii. În zilele lui Moise, o persoană putea fi 
condamnată de păcat primăvara sau vara şi să-şi aducă ofranda. Sau 
putea să amâne până în ziua sau săptămâna următoare. Dar când 
venea Ziua Ispăşirii, el ştia că era ultima strigare. Dacă nu lua parte 
la lucrarea finală de curăţire, era îndepărtat. Pentru că tu şi eu vom 
fi îndepărtaţi dacă nu luăm parte la lucrarea Marelui nostru Preot în 
Sfânta Sfintelor, este o urgenţă în apelul Domnului nostru, de a pune 
totul la o parte, a veni la sanctuar, „a ne smeri sufletele” şi „a nu face 
nicio lucrare”.

Poate ne întrebăm ce înseamnă expresia „a nu face nicio lucrare”. 
Cineva ar putea să o dea la o parte, insistând că „asta nu poate însemna 
că nu ar trebui să facem nicio lucrare din 1884”. Dar stai. Acela era tipul. 
Noi trăim în timpul antitipului. Şi ce este mai important – ce a făcut 
Aaron la Sinai sau ce face Isus în cer? Atunci, crezi că pentru noi ar putea 
fi chiar mai important să venim la sanctuar decât era pentru Israel?

Dumnezeu a avut o strategie în toate aceste aranjamente. El i-a 
vrut pe toţi la sanctuar. Dacă El nu ar fi făcut proviziile pe care le-a 
făcut, cineva s-ar fi putut scuza cu: „Serios, mi-ar plăcea să merg la 
sanctuar în Ziua Ispăşirii, dar am treburile mele.” Aşa că Dumnezeu 
a spus: „Ne vom îngriji de asta. Nicio lucrare azi.” Un fermier ar putea 
comenta spunând: „Mi-ar plăcea să merg, dar este timpul aratului de 
toamnă şi vremea este numai bună. Îmi pare rău, dar nu pot să parti-
cip.” Dar Dumnezeu a spus: „Ne vom îngriji şi de asta. Nu arăm azi.” 
Chiar gătitul nu poate scuza pe cineva, pentru că Dumnezeu a spus: 
„Nu se mănâncă azi. Este post.” Tot ceea ce putea fi pus deoparte, era 
pus deoparte, pentru a face timp pentru lucrul principal, lucrul vital.

Aşa cum israeliţii din vechime au făcut din mersul la sanctuar 
cel mai important lucru şi au dat la o parte orice piedică, la fel vine 
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şi pentru noi sfatul azi: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu 
şi neprihănirea Lui” (Matei 6:33). Isus nu spune că tu şi eu trebuie 
să încetăm orice muncă fizică. Pentru a avea o minte limpede, avem 
nevoie de exerciţiu, şi cel mai bun exerciţiu este găsit în munca fo-
lositoare. Isus a petrecut mai mult timp în atelierul de tâmplărie şi 
în munca zilnică de acasă, decât a petrecut în învăţare şi vindecare 
laolaltă. El este singura fiinţă umană care a avut oportunitatea de 
a-Şi plănui viaţa înainte de a se fi născut. El şi Tatăl S-au sfătuit în 
consiliile eternităţii şi au aranjat fiecare detaliu. Nu este important, 
atunci, că Isus Şi-a devotat majoritatea cursului vieţii trudei fizice? El 
a muncit pentru a ajuta la întreţinerea familiei, şi era o muncă grea. 
Iar cum tu şi eu căutăm să fim ca El, am face bine să privim la Isus din 
Nazaret, precum şi la Cel din Capernaum şi Ierusalim.

Membrii bisericii rămăşiţei au găsit multe feluri de a-şi câştiga 
existenţa în zilele de azi. Trist de spus, unele dintre aceste activităţi 
nu îi ajută să ia parte la ceea ce face Isus în sanctuar. Dacă munca 
pe care o faci te determină să fii tăios, competitiv şi egoist, poate ar 
trebui să te rogi pentru o schimbare. Dacă lucrul tău zilnic nu te pre-
găteşte pentru judecată, aminteşte-ţi că israeliţii şi-au lăsat lucrul în 
Ziua Ispăşirii şi au mers la sanctuar. Nu permite ca lucrul tău să te 
infecteze cu febra speculaţiei în asemenea mod încât să-ţi pierzi des-
tinul. „Şi ce foloseşte unui om să câştige toată lumea dacă îşi pierde 
sufletul?” (Marcu 8:36) 

Un alt aspect înălţător al expresiei „a nu face nicio lucrare” în 
Ziua Ispăşirii este acesta: pe măsură ce strigătul glorios se aude pe 
toată planeta, unii oameni îşi vor părăsi vocaţiile obişnuite şi îşi vor 
pune la dispoziţie tot timpul, banii şi eforturile lor pentru a termina 
lucrarea. În ceasul final al istoriei umane, biserica va fi mult mai activă 
decât înainte. Într-adevăr, noi luăm parte la începutul acestui lucru 
chiar acum. Femei şi bărbaţi creştini devin mai hotărâţi în a termi-
na lucrarea lui Dumnezeu decât în a aduna bogaţii pentru nimicire 
în focul ultimei zile. Dumnezeu s-ar putea să te cheme să părăseşti 
afacerea ta obişnuită şi să îţi petreci restul vieţii împărtăşind ultimul 
mesaj al lui Dumnezeu. Lasă-L pe Duhul Sfânt să te călăuzească.
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„SUNAŢI CU TRÂMBIŢA ÎN SION”

„Trăim acum în Ziua cea mare de Ispăşire. În serviciul simbolic, 
atunci când marele-preot făcea ispăşire pentru Israel, tuturor li se 
cerea să-şi întristeze sufletele prin pocăinţa de păcat şi prin umilire 
înaintea lui Dumnezeu, ca să nu fie nimiciţi din poporul lui Dumne-
zeu. În acelaşi fel, toţi aceia care vor ca numele lor să rămână în cartea 
vieţii trebuie ca acum, în puţinele zile de har care au mai rămas, să-şi  
umilească sufletele înaintea lui Dumnezeu prin întristare pentru pă-
cat şi prin pocăinţă adevărată. Trebuie să se dea pe faţă o cercetare 
de inimă profundă şi sinceră. Spiritul uşuratic şi frivol, îngăduit de 
atâţia care pretind că sunt creştini, trebuie îndepărtat” (Tragedia vea-
curilor, pp. 489–490, orig.).

Paradoxal, cei care se adună cu Hristos la sanctuar şi îşi smeresc 
sufletele vor avea cea mai adâncă pace, cea mai mare bucurie din lume. 
Dumnezeu ne dă această experienţă pe măsură ce ne apropiem de sanc-
tuar, privim la cruce şi medităm la ceea ce face Marele nostru Preot.

„Noi suntem în Ziua cea mare a Ispăşirii şi lucrarea cea sfântă 
a Domnului Hristos pentru poporul lui Dumnezeu, ce continuă în 
prezent în sanctuarul ceresc, ar trebui să constituie studiul nostru 
permanent; noi ar trebui să-i învăţăm pe copiii noştri ce înseamnă 
Ziua Ispăşirii şi că ea era un timp special pentru o deplină umilinţă şi 
mărturisire a păcatelor înaintea lui Dumnezeu. Antitipica Zi a Ispă-
şirii trebuie să aibă acelaşi caracter” (Mărturii pentru biserică, vol. 5, 
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p. 520, orig.). Chemarea lui Dumnezeu nu este doar pentru bătrâni. 
„Sunaţi cu trâmbiţa în Sion! Vestiţi un post, chemaţi o adunare de 
sărbătoare! Strângeţi poporul, ţineţi o adunare sfântă! Aduceţi pe 
bătrâni, strângeţi copiii, şi chiar pruncii de la ţâţă! Să iasă mirele din 
cămara lui, şi mireasa din odaia ei!” (Ioel 2:15,16). Tinerii trebuie să 
ia parte la această experienţă.

„Preoţii, slujitorii Domnului (trebuie), să plângă între tindă şi 
altar”, spunând: „Doamne, îndură-te de poporul Tău!” (Ioel 2:17). Şi 
ca răspuns la mijlocirea şi umilirea sufletului, El trimite ploaia târzie 
din Sfânta Sfintelor. „Domnul face lucruri mari!” (versetul 21) dacă 
întrunim condiţiile. Experienţe extraordinare îi aşteaptă pe cei care 
vor plăti preţul. Nu merită oare să ne concentrăm toată atenţia pe 
ceea ce este concentrat şi Cerul – să scăpăm de păcat?

În tipica Zi a Ispăşirii, Domnul a decretat un post complet. 
„Toate treburile trebuiau lăsate la o parte şi întreaga adunare a lui 
Israel trebuia să petreacă ziua în smerenie solemnă înaintea lui Dum-
nezeu, cu rugăciune, post şi adâncă cercetare de inimă” (Tragedia vea-
curilor, pp. 419–420). Care este lecţia pentru noi? Să nu ne dăm la 
o parte, spunând: „Bineînţeles că nu putem trăi fără să mâncăm din 
1844.” Poate că vom găsi o cheie în acest pasaj inspirat: „Adevăratul 
post care ar trebui recomandat tuturor este abţinerea de la orice fel 
de mâncare aţâţătoare şi folosirea corespunzătoare a alimentelor hră-
nitoare, simple, de care Dumnezeu a avut grijă să existe din abunden-
ţă” (Dietă şi hrană, p. 90).

Dumnezeu nu prezintă un program limitat sau prea strict. El 
ne-a dat hrană sănătoasă din abundenţă şi vrea ca noi să alegem în-
ţelept, bucurându-ne de acele lucruri care ne menţin sănătoşi, pentru 
că „starea corpului afectează starea sufletului” (Evanghelizare, p. 261). 
În mod clar, obiceiurile noastre de a mânca şi de a bea ne afectează 
abilitatea de a înţelege adevărul spiritual şi de a răspunde corespun-
zător acestuia. De aceea avem reforma sănătăţii. Scopul ei nu este 
doar acela de a ne salva de cancer la plămâni şi boli coronariene, ci de 
a pregăti oamenii pentru Domnul. Ea „constituie o parte a întreitei 
solii îngereşti” (Mărturii, vol. 1, p. 486). 
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„Sclavii apetitului, însă, vor eşua în perfecţionarea caracteru-
lui” (Mărturii, vol. 3, p. 492). Israel a dat dovadă de control com-
plet asupra apetitului, prin post complet în Ziua Ispăşirii, dar s-ar 
putea să fie nevoie de mai multă stăpânire de sine pentru a mânca 
doar hrana corespunzătoare, în măsura corespunzătoare, zi de zi, de-
cât de a te abţine complet de la mâncare pentru o zi. Binecuvântaţi 
sunt, într-adevăr, cei care au învăţat şi „mănâncă la vremea potrivită, 
ca să-şi întărească puterile, nu ca să se dedea la beţie!” (Eclesiastul  
10:17).

Dar sufletul omului, precum şi trupul acestuia trebuie să fie 
hrănite. Ce credeţi că a făcut poporul lui Israel cu TV-ul şi radioul în 
timp ce erau adunaţi la sanctuar în Ziua Ispăşirii? Poţi să îţi imagi-
nezi un grup adunat într-unul dintre corturi ascultând glumele „mor-
tale” ale unui comediant, în timp ce Aaron slujea în Sfânta Sfintelor, 
stropind sângele pe scaunul harului?

În timp ce luam micul dejun la una dintre taberele noastre de 
juniori, directorul mi-a spus: „Durează o jumătate de săptămână ca 
juniorii să se calmeze de la ceea ce au învăţat la TV, ca să putem face 
ceva cu ei înainte să plece acasă.” El a adăugat: „Am descoperit că un 
junior adventist obişnuit se uită aproape la fel de mult la TV ca un 
neadventist obişnuit, de vârsta lui.”

Şi ce învaţă? Nu foarte multe care să îl îndrepte spre sanctuar. 
Un tânăr obişnuit de şaisprezece ani din America a fost martor, prin 
intermediul mijloacelor media, la 20 000 de omucideri. De 20 000 de 
ori a văzut cum o viaţă umană a fost luată! „Oh”, poate spune cineva, 
„aproape tot e ficţiune acolo. Toată lumea ştie că este regizat.”

Unul dintre profesorii de la Universitatea Loma Linda mi-a 
înmânat un ziar dintr-un oraş apropiat, care avea ca titlu omorârea 
unei mame de către băiatul ei de trei ani. Când şeriful a venit să in-
vestigheze, nu i-a venit să creadă că un copilaş de trei ani ştia să ma-
nevreze o armă. Aşa că a luat arma, s-a asigurat că toate cartuşele 
sunt scoase şi a pus-o în preajma copilului. Imediat a ridicat-o şi a 
îndreptat-o spre şerif. Unde crezi că a învăţat asta? „Privind, ajungem 
schimbaţi” (Parabolele Domnului Hristos, p. 355).
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Nu pot să îţi spun ce să faci cu TV-ul, radioul şi ziarul tău, dar 
sunt sigur de un lucru: cu cât petreci mai mult timp cu ele, cu atât vei 
avea mai puţin timp cu Isus în Sfânta Sfintelor. În adevăr, cu cât dedi-
căm mai mult timp comuniunii cu Salvatorul, cu atât mai puţin vom 
dori să fim la curent cu gunoiul, fleacurile şi problemele acestei lumi.

Mulţumesc lui Dumnezeu, mulţi dintre oamenii noştri îşi pe-
trec timpul cu Biblia şi Spiritul Profetic. Mă bucur când liderii noştri 
fac apel pentru reînviorare şi reformă. Să răspundem şi să-L găsim pe 
Isus la tronul milei.

Mulţi se întreabă cum îşi pot găsi timp pentru studiul personal. 
Nu este ciudat că, deşi maşinării care ne scutesc de muncă şi timp ne 
înconjoară, se pare că este tot mai greu să găsim timp să fim singuri 
cu Dumnezeu? Poate că pot să îţi spun un secret care să rezolve pro-
blema. Ai încercat vreodată să plăteşti zecimea din banii care ţi-au 
rămas după ce ai plătit toate cheltuielile? A funcţionat? Probabil nu. 
Cea mai bună metodă este să plăteşti întâi zecimea. Dumnezeu bi-
necuvântează, şi nouă zecimi cu binecuvântarea Lui ajung mai mult 
decât zece zecimi fără ea.

De ce să nu încerci acelaşi plan în planificarea timpului tău? Fă 
întâi ora de devoţiune personală – prima ca importanţă, primul lucru 
din zi. Apoi, vei avea destul timp pentru Biblie, Hristos, Lumina lumii, 
Tragedia veacurilor şi alte volume inspirate. Da, „căutaţi mai întâi Îm-
părăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se 
vor da pe deasupra” (Matei 6:33).
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SÂNGELE STROPIT

„Şi fiindcă avem un Mare-Preot pus peste casa lui Dumnezeu, 
să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile 
stropite şi curăţite de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată” 
(Evrei 10:21,22).

Ştiai că Biblia învaţă stropirea? Iat-o. Ce trebuia să fie stropit? 
Inimile noastre. Şi cu ce? Cu sânge. Trupurile noastre trebuie spălate 
cu apă. Acela este botezul. Când trupul este spălat cu apă şi inima 
este stropită cu sângele lui Isus, rezultatul este eliberarea de o conşti-
inţă apăsătoare. 

Ceea ce îţi spune conştiinţa depinde de cel care o stăpâneşte. 
Ceea ce auzi de la un pian depinde de cel care îi atinge clapele, nu-i 
aşa? Similar, dacă Satana se joacă pe clapele conştiinţei noastre, s-ar 
putea să îţi dea o stare plăcută, când ar trebui să te simţi apăsat, sau 
ar putea să te îngrijoreze şi să te urmărească, atunci când ar trebui să 
te simţi liber şi fericit în Hristos.

Astăzi, datorită cercetării importante în domeniul medicinii 
psiho-somatice, mii de doctori şi ajutoarele lor cred că religia, oricare 
ar fi ea, doar să dea rezultate, este bună pentru bolnav. Aşadar, fie că 
pacientul caută ajutor la un preot catolic, la unul budist, la un pastor 
modernist protestant care nu crede în creaţiune şi în naşterea unei 
virgine, sau la nişte penticostali care vorbesc în limbi, nu face prea 
mare diferenţă. Dacă pacientul experimentează o uşurare a îngrijo-
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rărilor şi a temerilor lui în aşa măsură încât poate să se recupereze în 
urma ulcerului sau a tensiunii ridicate, religia şi-a făcut treaba.

Eu nu îţi ofer un astfel de program. Doar o inimă stropită cu 
sângele lui Isus Hristos este cu adevărat eliberată de vină. Şi scopul 
acelui sânge pentru stropit nu este de a linişti mintea răzvrătită, ci de 
a lua păcatul şi de a ne salva sufletul din sclavia lui Satana.

Să ne apropiem de Hristos „cu credinţă deplină” – asigura-
rea care vine din credinţă. Credinţa este încrederea în Dumnezeu. 
„Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihă-
nire” (Romani 4:3). Dacă pur şi simplu vom crede ce spune Domnul 
că a făcut Avraam, putem avea aceeaşi speranţă a neprihănirii prin 
credinţă.

Aşadar, când Ioan declară că „păcatul este fărădelege” (1 Ioan 
3:4), eu accept definiţia lui. Când Isus spune că a venit să-Şi salveze 
oamenii din păcatele lor, eu răspund: „Da, Doamne, cred că poţi, iar 
eu vreau să fiu salvat, nu doar din moarte care este sfârşitul păcatului, 
ci şi din păcat, care este începutul morţii. Doresc să scap de rădăcină, 
nu doar de fruct. Vreau să fiu salvat.” Şi Isus spune: „Da, copilul meu, 
sunt aici să fac chiar acest lucru. Apropie-te.”

Noi am studiat deja despre stropirea sângelui pe coarnele al-
tarului de jertfă, altarului tămâierii şi pe tronul harului, dar toate 
acestea vor fi zadarnice în ceea ce ne priveşte pe tine şi pe mine, dacă 
acelaşi sânge preţios nu va fi stropit pe noi. Observă lecţia de la tip. 
„Şi, într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toa-
te poruncile Legii, a luat sânge de viţei şi de ţapi, cu apă, lână stacojie 
şi isop, a stropit cartea şi tot norodul şi a zis: «Acesta este sângele 
legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi.» De ase-
menea, a stropit cu sânge cortul şi toate vasele pentru slujbă. Şi, după 
Lege, aproape totul este curăţit cu sânge; şi fără vărsare de sânge, nu 
este iertare” (Evrei 9:19-22). Moise a stropit nu doar cartea legămân-
tului şi sanctuarul, ci şi poporul.

Îţi aminteşti că în plaga finală asupra Egiptului, în timpul Exo-
dului, îngerul morţii trecea prin ţară şi omora întâiul născut al fi-
ecărei familii. Dar Dumnezeu a pregătit o cale de scăpare pentru 
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poporul Lui. „Prin credinţă a prăznuit el [Moise] Paştele şi a făcut 
stropirea sângelui, pentru ca Nimicitorul celor întâi născuţi să nu se 
atingă de ei” (Evrei 11:28). În acea seară plină de evenimente, tatăl 
casei credincioase ucidea un miel şi stropea sângele pe pragul de sus 
şi uşorii casei. În acea noapte a judecăţii, toată familia a stat înăuntrul 
acelei case stropite cu sânge. Sângele trebuie stropit pe uşă.

În Evrei 12, apostolul se referea la teroarea de la muntele Si-
nai, când Dumnezeu a proclamat Legea printre tunete şi fulgere. Dar 
creştinul nu merge la acel munte. În schimb, „v-aţi apropiat de Mun-
tele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, 
de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de biserica 
celor întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecăto-
rul tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi, de Isus, 
Mijlocitorul legământului celui nou, şi de sângele stropirii, care vor-
beşte mai bine decât sângele lui Abel” (Evrei 12:22-24). Poate sânge-
le să vorbească? Da, într-adevăr. Îţi aminteşti ce i-a spus Domnul lui 
Cain? „Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine” (Ge-
neza 4:10). Sângele lui Abel strigă după răzbunare; sângele lui Isus 
strigă pentru milă.

Sângele stropit are un mesaj dublu. În primul rând, ne desco-
peră grozăvia păcatului. Pe măsură ce ne apropiem de cruce şi vedem 
sângele picurând din rănile de pe capul, mâinile şi picioarele lui Isus, 
vom exclama: „O, Doamne, ce s-a întâmplat? Ce este asta?” Şi El răs-
punde: „Acesta este fructul păcatului.”

Să mergem înapoi în Grădina Edenului şi să ne gândim la pri-
ma greşeală. Eva se plimba pe lângă pomul interzis, mânată de cu-
riozitate, l-a auzit vorbind pe şarpe, a întins mâna, a rupt fructul şi l-a 
mâncat. Mulţi oameni ar spune astăzi: „Ce lucru minor!” Dar păcatul 
este rebeliune – alegerea căii mele în locul căii lui Dumnezeu. Acel 
singur păcat a deschis zăgazurile suferinţei asupra lumii noastre.

Să presupunem că mâncatul lui Adam şi al Evei din pomul 
oprit ar fi fost singurul păcat pe care aceştia l-ar fi comis. Ar fi trebuit 
Isus să Îşi sacrifice viaţa pentru a-i salva? Este păcatul atât de rău? 
Când îţi pierzi cumpătul şi strici pacea casei tale cu vorbe furioase, 
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este nevoie de moartea lui Isus pentru iertare? Este necesară crucea 
de la calvar pentru nutrirea unor imaginaţii corupte, pentru hrănirea 
unor ambiţii egoiste, pentru cultivarea unor gânduri lacome? Atunci 
eşti de acord că păcatul nu este banal.

Nu puţini s-au trezit cu stupoare dintr-o beţie şi au constatat 
că se aflau în închisoare. În timp ce neuronii ameţiţi ai unuia încep să 
funcţioneze, el strigă: „Unde sunt? De ce sunt aici? Ce s-a întâmplat?”

Gardianul răspunde: „Nu ştii ce s-a întâmplat? Ţi-ai omorât 
soţia!”

„Eu? Mi-am omorât soţia? Nu, nu! O iubesc! Nu aş omorî-o!”
„Dar ai făcut-o. Ai strâns-o de gât până a murit, noaptea tre-

cută.”
Pe măsură ce efectele alcoolului continuă să se diminueze şi so-

brietatea completă se instalează, începe a plânge cu disperare! „Eu! 
Mi-am omorât soţia? Îmi doresc să nu fi băut acel whisky! Îmi doresc 
să nu-l fi băut!!”

Trebuie să ne trezim din stupoarea păcatului pentru că, până 
ce nu ne-am întristat pentru păcatul nostru şi nu am simţit că L-am 
omorât pe Fiul lui Dumnezeu, nu suntem gata pentru cuvântul de 
pace şi reconciliere. Condamnarea şi pocăinţa vin înaintea iertării. Pe 
măsură ce mesajul sângelui stropit îmi schimbă gândurile, păcatul nu 
mi se mai pare amuzant. Mi-a omorât cel mai bun Prieten.

Uită-te la Isus pe calvar, atârnat în negura disperării. Ce i se în-
tâmplă? El bea paharul amărăciunii. El gustă moartea pentru fiecare 
om. Priveşte cum Satana Îl atacă, cum inspiră mulţimea să Îl chinuie 
în agonia Sa de moarte. Aceasta este natura păcatului! Dacă stai cu 
păcatul, asta îţi va face. Lasă ca sângele de la rănile lui Isus să cadă 
peste tine. Pe măsură ce îţi curăţă conştiinţa vinovată, vei striga: „O, 
Dumnezeule, nu mai vreau să urmez răul!”

Dar sângele stropit are şi un al doilea mesaj. Descoperă nu doar 
grozăvia caracterului păcatului, ci şi caracterul minunat al lui Dum-
nezeu. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe 
singurul lui Fiu” (Ioan 3:16), L-a dat la acea moarte crudă pentru 
noi. Şi Fiul S-a dat pe Sine Însuşi. În timp ce atârna acolo în agonie, 



72

RĂSCUMPĂRARE ȘI ÎMPĂCARE PRIN SANCTUAR

Satana L-a torturat cu tentaţia că, dacă moare în locul păcătosului, 
nu mai poate trăi niciodată. A venit un moment în acea tragedie când 
El nu mai putea vedea prin poarta mormântului, dar El ne-a iubit 
atât de mult, încât a fost dispus să fie sacrificat.

Pe măsură ce picăturile de sânge stropite cad peste sufletul tău, 
poţi să te îndoieşti că El îţi va da iertarea pe care El a murit ca să o 
facă posibilă? Dacă ai fi în închisoare, sub o cauţiune de 10 000 dolari 
şi un prieten ar aduna bani ca să te scoată de acolo, i-ai pune la în-
doială dorinţa de bine? Uitându-ne la calvar, nu putem să ne îndoim 
de dragostea Salvatorului, pentru că aceeaşi cruce care îţi spune cât 
de rău este păcatul îţi spune cât de bun este Dumnezeu. Aici experi-
mentăm nu doar pocăinţa, ci găsim şi credinţa. Aici obţinem întris-
tare pentru păcat şi bucurie datorită iertării. 

Înaintea tronului Tatălui,
Puterea Spiritului caută
Să-şi facă cunoscute virtuţile;
Sângele stropit ne spune
Dragostea lui Iehova pentru om,
În timp ce harpele cereşti scot
Notele dulci ale planului milei.

Sângele stropit promite
Iertare deplină şi gratuită,
Puterea-i minunată rupe
Orice legătură de vină-aş avea.
Sângele stropit îşi pledează
Virtutea ca fiind a mea,
Şi acolo, sufletul meu citeşte
Titlul ei la tronul Tău.
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În tabernaculul mozaic, care prefigura lucrarea lui Hristos 
pentru salvarea noastră, vărsarea sângelui era importantă şi vitală.  
Fiecare sacrificiu, oricine l-ar fi oferit sau oricine ar fi slujit, arăta că-
tre sacrificiul de la calvar. De ce, atunci, erau trei locuri ale slujirii? 
Care era motivul pentru care sângele era stropit pe altarul de jertfă 
din curte, pe altarul tămâierii din Sfânta şi, în final, pe scaunul milei 
din spatele perdelei interioare?

Mulţi au o viziune îngustă cu privire la planul de salvare, cu 
privire la scopurile şi metodele lui de lucru. Să ilustrez. Să spunem că 
un filantrop concepe un plan pentru a ajuta oamenii care au încălcat 
legea. Un proiect pe care îl implementează este să aloce o sumă mare 
de bani pentru încălcarea legilor circulaţiei. Oricine este acuzat poate 
să ceară în tribunal agentului fondului banii pentru amendă, şi acesta 
va plăti. Să observăm că acesta nu dă la o parte legea, dar reuşeşte să 
găsească o cale prin care, în timp ce-i recunoaşte autoritatea, plăteşte 
amenda.

Să urmărim planul în plină desfăşurare. Poliţia rutieră opreşte 
un om care conduce cu 160 km/h şi-l aduce în faţa tribunalului. Ju-
decătorul îl admonestează pe acuzat şi cere o amendă grea. Vitezo-
manul dă amenda la agentul fondului filantropistului, agentul plăteş-
te şi omul este liber. Pe măsură ce „vestea bună” se împrăştie, tot mai 
mulţi vitezomani beneficiază recunoscători de provizia milionarului. 



74

RĂSCUMPĂRARE ȘI ÎMPĂCARE PRIN SANCTUAR

Aceasta este ceea ce cred mulţi referitor la Calvar: Cineva a plătit, 
deci nu mai e nevoie de plată. Omul este „liber faţă de lege”.

Să revenim la ilustraţia noastră. Vizităm sala de judecată din 
nou şi un poliţist rutier aduce un călcător al legii rutiere, acuzat de 
conducere cu 180 km/h. Judecătorul întreabă: „Nu eşti tu omul care 
a fost aici săptămâna trecută pentru că a condus cu 160 km/h?”

„Ba da, onorată instanţă.”
„Îţi voi dubla amenda”, spune judecătorul. Din nou, agentul fon-

dului plăteşte şi mai multe „veşti bune” se împrăştie. 
Acum, spune-mi, dacă milionarul continuă să plătească pentru 

toţi vitezomanii care apelează la el, ce face el cu legea? Îşi bate joc 
de ea, bineînţeles! Dacă judecătorul continuă să accepte programul, 
nu face el legea fără nicio valoare? Cineva ar putea spune: „Amenzile 
sunt plătite toate.” Dar scopul unei amenzi este să întărească legea, 
aşa încât aceasta să nu mai fie călcată. Dacă moartea lui Hristos ar 
plăti pentru păcatele mele ca eu să continui să păcătuiesc, atunci El 
ar fi un complice la păcatul meu. Dacă Dumnezeu, ca judecător, ar 
accepta asta, El Şi-ar anula propria lege. Dar nici Isus, nici Tatăl Lui 
nu face aşa ceva. De aceea sângele este stropit în trei locuri.

Sacrificarea jertfei se făcea în curte. Aici, pedeapsa a fost plătită 
în întregime pentru toată lumea: cei care au trăit înainte de cruce şi cei 
care au trăit după. Hristos a murit pentru toată lumea. De ce? Pentru 
ca toţi să aibă oportunitatea să se pocăiască, să primească iertare şi să 
fie salvaţi. Păcatul este atât de crunt, că oamenii nici nu au oportunita-
tea să fie salvaţi, decât dacă Isus plăteşte tot pentru greşelile lor.

Dar justiţia nu poate accepta această ofertă, decât dacă Hristos 
promite că face mai mult decât a le acorda o a doua şansă. Şi ajungem 
la o altă parte a planului salvării, reprezentată de sângele stropit în 
Sfânta. Justiţia spune că sângele nu poate fi aplicat la datoria nimă-
nui, decât dacă acesta îşi mărturiseşte păcatul şi renunţă la el. Obser-
vă că, în ilustraţie, judecătorul nu i-a spus milionarului generos: „Nu 
îţi voi accepta plata decât dacă vitezomanul este dispus să renunţe 
la viteză. În schimb îl voi băga la închisoare.” Aceasta ar fi trebuit să 
spună, nu-i aşa? Aceasta este ceea ce cere legea.
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Aceasta cere Dumnezeu şi procedează astfel pentru pacea şi or-
dinea universului. De fiecare dată când „zboară” pe autostradă, un 
vitezoman pune în pericol vieţile a sute de oameni. Exemplul lui în-
vaţă sfidarea legii, conducându-i şi pe alţii la nerespectarea acesteia. 
Legea trebuie ţinută. Astfel, justiţia are ceva de spus înainte ca sân-
gele curăţitor să fie aplicat în arhiva păcătosului din cărţile din cer. 
Justiţia întreabă: „S-a pocăit păcătosul? Îi pare lui rău pentru păcatele 
pe care le-a recunoscut, atât de rău încât să le lase?” Dacă da, justiţia 
este de acord cu mila şi sângele este stropit în Sfânta pentru a acoperi 
păcatele. 

„Slăvit să fie Dumnezeu!” exclamă penitentul. „Sunt liber! Cel 
fără păcat mi-a luat locul şi a murit în locul meu. El a pus păcatele 
mele asupra templului de sus şi, acolo, El mijloceşte pentru mine.”

Dar de ce este necesar ca sângele să fie stropit în Sfânta Sfin-
telor? Dreptatea cere ca iertarea finală a păcatului să aştepte până 
ce omul, care a început să renunţe la păcat, să taie orice legătură cu 
păcatul. Cineva ar putea spune: „Nu îmi place să fiu testat. Vreau ca 
totul să se termine o dată pentru totdeauna, acum!” Totul este rezol-
vat atâta timp cât asculţi de Isus. Dar ce se va întâmpla cu păcatele 
care au fost transferate asupra sanctuarului prin sângele iertării, în 
cazurile în care oamenii nu continuă cu Hristos până când greşelile 
lor sunt îndepărtate? Toate păcatele se vor întoarce asupra lor înşişi.

Unor oameni nu le place această doctrină. Ei spun că, din mo-
ment ce Isus a murit pe cruce pentru toată lumea, toţi sunt salvaţi şi 
trebuie să audă această veste bună. „Vino la altar şi mărturiseşte-L pe 
Hristos, crede că El a murit pentru tine şi totul este în regulă, rezol-
vat pentru eternitate,” insistă ei. „Bineînţeles că ai arăta aprecierea faţă 
de dragostea Lui dacă ai ţine preceptele Lui, dar asta nu are nimic de 
a face cu salvarea ta. Ai fost salvat. Şi, odată salvat, pentru totdeauna 
salvat. Poţi să ştii că ai viaţa veşnică chiar acum şi nu o poţi pierde, 
pentru că Isus a murit în locul tău.”

Totuşi, sângele stropit pe scaunul milei ne spune că păcatele ni-
ciunui om nu sunt iertate total şi şterse până nu le scoate definitiv 
din viaţa lui. Cineva spune: „Asta pare greu!” Dar gândeşte-te: Care 
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păcate ai vrea să fie trecute cu vederea de către Hristos şi să fie luate 
în cer?

Ai vrea o persoană care fumează sub pomul vieţii? Ce spui des-
pre îngăduirea cuiva de a se îmbăta în fiecare sâmbătă noaptea? Ini-
maginabil, nu-i aşa: oameni clătinându-se pe străzile de aur? „Oh!” 
vei spune, „nimic de genul acesta nu se va întâmpla vreodată!” Spu-
ne-mi, atunci: când vor înceta oamenii să bea alcool şi să fumeze ţi-
gări: în călătoria spre cer?

Ne aşteptăm ca oamenii să renunţe la unele lucruri aici, în 
această lume. Poate un hoţ să fie salvat? Da. Tâlharul de pe cruce a 
fost salvat. A renunţat la furat, nu-i aşa? E drept, experienţa lui nu a 
durat foarte mult, dar a durat tot restul vieţii lui! Pentru că (atenție!) 
păcatul nu este atât de mult un act, cât o atitudine de rebeliune. Re-
beliunea noastră trebuie să fie vindecată înainte ca Hristos să poată 
îndepărta evidenţa greşelilor noastre din cărţile din ceruri.

O persoană poate să evite nişte păcate vizibile pentru că nu vrea 
să sufere consecinţele sau pentru că vrea ca ceilalţi să aibă o părere 
bună despre el. Dar toate acestea nu îţi asigură un loc în cer. Inima 
egoistă va găsi întotdeauna ceva de la care să se răscoale. Aşa spun 
Scripturile că, greşind într-un punct, te faci vinovat de toate. Acela 
care încalcă voit o poruncă arată că le-ar călca pe toate zece dacă ar 
vrea. Atitudinea lui este rebeliune.

Cineva se întreabă: „Cum e când greşesc din nou şi din nou?” 
Acesta este motivul pentru care sângele nu a fost stropit încă în Sfân-
ta Sfintelor. Cu toate greşelile şi eşecurile mele, pot veni din nou şi 
din nou să Îl rog pe Dumnezeu să mă ierte şi El Îşi va stropi sângele 
pentru a mă acoperi. Dar într-o zi, El va stropi sângele pe tronul milei 
şi sanctuarul va fi închis. El nu intenţionează ca aceasta să mă sperie 
pentru a asculta. Isus va aştepta până când ultimul om va veni cu 
povara păcatului. Să nu crezi că El va deveni nerăbdător şi va spune: 
„Am aşteptat destul.” Faptul că a zăbovit atât de mult arată că El ar 
aştepta pentru totdeauna dacă ar fi de vreun folos.

Motivul pentru care, în final, El face ispăşirea asupra tronului 
harului, îndepărtează păcatele poporului Său şi pune păcatele care 
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nu au fost biruite înapoi asupra celor care continuă să păcătuiască, 
este acela că cei neprihăniţi au ajuns la punctul în care ei vor rămâne 
neprihăniţi în continuare. Deoarece sfinţii s-au despărţit de păcatele 
lor pentru totdeauna şi păcătoşii nu mai au nevoie de curăţire, timpul 
de probă se închide.

Atunci vine perioada demonstrării: timpul de strâmtorare. 
Copiii lui Dumnezeu descoperă puterea harului Lui prin asculta-
rea loială, chiar până la punctul ameninţării cu moartea. Cei slabi îşi 
arată rebeliunea în final, vrând să-i omoare pe toţi sfinţii. Atunci tot  
universul va spune: „Destul!” Hristos va veni să-i distrugă pe cei  
neascultători şi să-Şi ia poporul acasă. 



78

Capitolul 15

TOTUL PENTRU A NE AJUTA

Când Moise a făcut copia pământească a templului ceresc, l-a 
umplut cu îngeri. Figurile heruvimilor au fost brodate pe minunata 
perdea care forma tavanul, pe cea de la intrarea în sanctuar şi pe cea 
de a doua perdea. Deasupra tronului milei, doi îngeri de aur stăteau 
cu capetele plecate. Oriunde ar fi slujit preotul, îngerii îl înconjurau.

Când a văzut templul de sus, Ioan a declarat: „Împrejurul sca-
unului de domnie…, am auzit glasul multor îngeri” (Apocalipsa 
5:11). În timp ce Daniel privea judecata în desfăşurare, a observat 
îngerii care slujeau în adunare: „de zece mii de ori zece mii” (Daniel 
7:10). Referinţele din Evrei 12:22 şi 1:14 îi descriu ca „adunarea în 
sărbătoare a îngerilor” şi „duhuri slujitoare trimise să îndeplineas-
că o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea”. Expresiile „pentru 
ei” şi „pentru noi” apar frecvent în Evrei (vezi 6:20; 7:25; 9:12,24;  
10:20).

Dragostea Tatălui, darul Fiului şi lucrarea Duhului, toate lu-
crează în locul nostru. Întruparea Salvatorului, sacrificiul Lui pe 
cruce şi lucrarea Lui de mijlocire în sanctuarul ceresc – toate sunt 
în locul nostru. Acum vedem că toată ceata de îngeri a lui Dumne-
zeu lucrează în locul nostru, de asemenea. Aceşti mesageri formează 
canalul de comunicare între pământ şi cer. Îţi aminteşti visul de la 
Betel, în care Iacov a văzut scara misterioasă cu îngerii lui Dumnezeu 
urcând şi coborând. Scara Îl reprezenta pe Isus, care uneşte cerul şi 
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pământul şi, sub îndrumarea Lui, îngerii lucrează constant pentru a 
ne aduce binecuvântări din lumea de sus.

În fruntea armatei Lui de îngeri, Dumnezeu a pus doi condu-
cători speciali, care stau de fiecare parte a tronului. În sanctuarul din 
vechime erau reprezentaţi de heruvimul de aur de deasupra tronului 
milei. Gabriel este de partea dreaptă, ocupând poziţia din care Lu-
cifer a căzut. Hristos îl numeşte îngerul Lui (vezi Apocalipsa 1:1; 
Hristos, Lumina lumii, p. 99, orig.). Ca un semn al dragostei Sale spe-
ciale, El îl însărcinează pe Gabriel să aducă mesaje oamenilor Lui. 
„Eu, Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri 
pentru biserici” (Apocalipsa 22:16). Dacă Salvatorul ar apărea perso-
nal pe pământ, cum a făcut acum două mii de ani, i-am preţui fiecare 
cuvânt. Scripturile insistă că mesajul pe care îl aduce Gabriel este 
„mărturia lui Isus”.

De asemenea, acelaşi proces este numit „Spiritul profeţiei”, pen-
tru că îngerul îi apare profetului în viziune şi profetul scrie mesajul 
pentru biserică. Observă fiecare legătură în lanţul minunat al comu-
nicării: „Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, 
ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi 
le-a făcut-o cunoscută trimiţând prin îngerul Său la robul Său Ioan, 
care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia 
lui Isus Hristos, şi a spus tot ce a văzut” (Apocalipsa 1:1-2).

În timp ce a privit viziunea glorioasă, Ioan a căzut la picioarele lui 
Gabriel. Dar îngerul i-a amintit că el şi Ioan erau împreună-slujitori în 
transmiterea „mărturiei lui Isus”, care „este duhul prorociei” (Apocalip-
sa 19:10). Gabriel a slujit deopotrivă cu profeţii dinainte, şi acum el i-a 
adus lui Ioan un mesaj pentru biserică (vezi Apocalipsa 22:8-9).

„S-a suit sus, a luat robia roabă şi a dat daruri oamenilor” (Efe-
seni 4:8). Încoronat ca preot şi împărat în templul de sus, Isus a tur-
nat peste biserica primară darul Duhului Sfânt, prin a cărui îndru-
mare a fost scris Noul Testament. Acelaşi înger care a adus mesaje 
lui Isaia şi Daniel le-a apărut acum lui Petru, Pavel şi Ioan, cu mesaje 
direct de la Isus. Aşadar, Noul Testament, la fel ca Vechiul, este Cu-
vântul lui Dumnezeu, mărturia lui Isus şi Spiritul profeţiei.
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Ambele, atât Noul, cât şi Vechiul Testament, promit manifes-
tarea specială a darului profeţiei în zilele de pe urmă (vezi Ioel 2:28-
32; Faptele 2:17-18; Apocalipsa 12:17; 19:10). Dumnezeu a trimis 
manifestarea Spiritului profeţiei în marea mişcare adventă pentru a 
pregăti oameni care sunt gata pentru Domnul, oameni care stau în 
picioare fără un mijlocitor după ce se închide sanctuarul.

James White prezintă aceasta clar în vechea carte Sketches of 
James and Ellen White (ediţia din 1888, pp. 430–431): „Cine este 
nedrept să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat să se întineze 
şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără 
prihană. Şi cine este sfânt să se sfinţească şi mai departe! Iată, Eu vin 
curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta 
lui” (Apocalipsa 22:11-12).

Aceasta dovedeşte că timpul de probă se va sfârşi, că fiecare caz 
va fi decis şi închis înainte ca Domnul să vină să dea răsplata. Şi aşa şi 
trebuie să fie, pentru că, aşa cum preoţia lui este pe tronul Tatălui în 
întregime, ea trebuie să se termine înainte de venirea Lui în Împărăţia 
Sa. Dar nimeni nu ar putea fi salvat dacă pledoaria lui Hristos ar fi 
fost închisă înainte ca judecata să fie decisă în favoarea sfinţilor.

Şi ce gând este acesta! Timpul de probă – închis; lucrarea preo-
ţească a lui Hristos – sfârşită pentru totdeauna; şi timpul de strâmto-
rare – gata să înceapă! Majoritatea oamenilor cred că, dacă o persoa-
nă este pregătită să moară, este pregătită pentru venirea Domnului. 
Dar ei nu iau în calcul diferenţa dintre a muri şi a sta în viaţă pentru 
a-L întâlni pe Domnul la venirea Lui. Este una a muri în Hristos, a 
ne preda sufletul Lui în timp ce pledează pentru noi înaintea tronului 
Tatălui, şi cu totul altceva este a sta în picioare în timpul de strâmto-
rare, după ce Isus a încetat mijlocirea în favoarea omului, după ce Și-a 
terminat lucrarea de preot şi se pregăteşte să vină să-i răscumpere pe 
ai Săi şi să se răzbune pe vrăjmaşi.

Aceia care realizează acum aceste lucruri vor binecuvânta Cerul 
pentru mijloacele care au fost concepute în mila lui Dumnezeu pentru 
îndreptăţirea sfinţilor şi că nu suntem lăsaţi fără ajutor direct de sus, 
pentru a duce o asemenea lucrare ca aceasta care stă în faţa noastră.”
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Acum mi-ar plăcea să vorbesc despre relaţia acestui dar cu Bi-
blia şi cu cele Zece Porunci. În capitolele anterioare, am studiat pro-
misiunea noului legământ de a scrie legea Lui în minţile şi inimile 
noastre, pentru că ea conţine toată datoria omului, tot ceea ce cere 
Dumnezeu. Pentru Noul şi Vechiul Testament, Dumnezeu ne-a dat 
o pereche de ochelari care, ajustaţi corespunzător, măresc legea, aşa 
încât putem să înţelegem voia lui Dumnezeu în aplicaţiile ei vaste 
asupra problemelor vieţii umane.

Ai văzut vreodată pe cineva citind o carte, folosind nu doar o 
pereche de ochelari, dar şi o lupă pentru citit? De ce? Ochii lui aveau 
nevoie de ajutor special. Similar, în aceste zile finale, când rezultatul 
a şase mii de ani de păcat ne-a slăbit vederea, Cerul ne-a trimis un 
ajutor special – scrierile lui Ellen G. White. Cărţile ei măresc Biblia, 
care, în schimb, măreşte cele Zece Porunci.

Dacă cineva se întreabă: „De ce am nevoie de Spiritul profeţiei 
când am Biblia?”, i-aş reaminti că, dacă fiecare ar fi ţinut toate cele Zece 
Porunci, nu am fi avut nevoie de instrucţiuni detaliate asupra Noului 
şi Vechiului Testament. Dar dacă aş fi pierdut în sălbăticie şi cineva 
m-ar îndrepta spre un ghid care ar şti calea spre casă, nu cred că aş 
spune: „De aş fi stat pe cale, nu aş fi avut nevoie de ghid; aşa că nu îl 
voi asculta!” Am nevoie de tot ajutorul pe care îl pot lua de la Isus de 
la tronul milei. El a trimis ajutor special, pentru că am nevoie de el.

Foarte curând după intrarea Lui în Sfânta Sfintelor, Isus a tri-
mis un înger în Portland, Maine, unde i-a dat tinerei Ellen White o 
viziune cu rămăşiţa călătorind pe drumul de lumină din 1844 spre 
oraşul lui Dumnezeu. Acel mesaj a dat multor adventişti timpurii 
asigurare şi speranţă. În următoarea viziune, Dumnezeu i-a desco-
perit că ea va primi mesajele Lui şi le va transmite mai departe. Acest 
gând a copleşit-o. Cum ar putea ea, o fată fragilă de şaptesprezece 
ani, cu educaţie limitată şi cu o sănătate şubredă, să preia o asemenea 
lucrare? Dar Isus a asigurat-o: „Eu voi fi cu tine.”

În ascultare de porunca Lui, ea a luat stiloul şi, timp de şaptezeci 
de ani, a scris mesajele pe care Gabriel le-a adus din cer. Acele mesaje 
nu iau locul Bibliei. Mai degrabă ele măresc Cuvântul lui Dumnezeu. 
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Aşadar, aceia care cunosc cărţile scrise de Ellen G. White cel mai 
bine iubesc Biblia cel mai mult, pentru că, în aceste pagini, ei Îl aud 
pe Isus vorbind în cuvinte de dragoste, de mustrare, de instruire şi 
de alinare.

În lumea noastră, unde suflă orice vânt de doctrină, abundă tot 
felul de idei cu privire la cum să fii salvat. Dar în scrierile lui Ellen 
G. White găsim sfaturi vaste şi echilibrate, care ne îndepărtează de 
la un legalism rece pe de o parte la o accentuare extremă a credinţei 
fără fapte, pe de altă parte. Calea către Hristos a ajutat milioane de 
oameni să înţeleagă şi să experimenteze neprihănirea prin credinţă. 
Într-adevăr, toate volumele ei inspirate au împrăştiat raze de lumină 
asupra problemelor practice ale unei trăiri victorioase.

Scrieri timpurii şi Tragedia veacurilor reflectă lucrarea lui Isus în 
sanctuarul ceresc, în mod particular finalizarea slujirii Lui în Sfân-
ta Sfintelor. În special Scrieri timpurii, paginile 250–261 şi Tragedia 
veacurilor, paginile 409-435, 479-491 fac clare aceste adevăruri. Înge-
rul care vine din Sfânta Sfintelor ne îndreaptă spre Sfânta Sfintelor.

Altă mare binecuvântare care a venit prin darul acesta este re-
forma sănătăţii. Multe dintre conceptele descoperite cu peste un se-
col în urmă sunt confirmate acum de descoperiri ştiinţifice. Femei şi 
bărbaţi remarcabili din jurul nostru s-au minunat când au citit ase-
menea cărţi, precum Divina vindecare şi Dietă şi hrană. Studii recente 
indică faptul că adventiştii de ziua a şaptea se bucură, în general, de o 
sănătate mai bună şi de o viaţă mai lungă decât aceia care nu cunosc 
şi nu urmează aceste sfaturi.

Într-adevăr suntem oameni bogaţi dacă acest dar este „întărit” 
în noi, dacă suntem încredinţaţi de autoritatea lui şi ne face plăcere 
să urmăm sfaturile lui. Ar trebui să ne folosim de ajutorul pe care 
Isus ni l-a pus la dispoziţie prin mesaje speciale de dragoste pentru 
rămăşiţa bisericii Lui. „Aşa că nu duceţi lipsă de niciun fel de dar în 
aşteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos” (1 Corinteni 1:7).
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Un prieten apropiat trebuie să petreacă într-un ţinut îndepărtat 
câţiva ani; aşa că te roagă să ai grijă de ceea ce are, în absenţa lui, chiar 
asigurând cele necesare de la tine. Fără îndoială că te vei gândi destul 
de serios, deoarece sub controlul tău va intra o investiţie mare. Priete-
nul tău ţi-a acordat o încredere mare şi tu nu ai vrea să îl dezamăgeşti.

Acum, să presupunem că, după ce ai preluat controlul, desco-
peri că proprietatea valorează de zece ori mai mult decât ai crezut 
iniţial. Sunt sigur că nu doar aprecierea ta pentru încrederea propri-
etarului va creşte, ci şi sentimentul de responsabilitate.

Împăratul universului te-a rugat să ai grijă de o clădire care are 
o valoare imensă pentru El. „Trupul vostru este Templul Duhului 
Sfânt” (1 Corinteni 6:19). Pe măsură ce meditezi mai mult la valoa-
rea răscumpărării lui, ajungi să apreciezi mai mult onoarea înaltă pe 
care a acordat-o îngrijitorilor templului. Acest concept ridică studiul 
şi practica obiceiurilor sănătăţii la un nivel sfânt.

Templul din cer şi templul corpurilor noastre funcţionează pa-
ralel.

Fiecare templu a fost format de Creator pentru un scop special: 
pentru a fi locuinţa Lui. Capitolul 8, versetul 2 din Evrei numeşte 
sanctuarul ceresc „al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un 
om, ci de Domnul.” În legătură cu templul trupului, David spune: 
„Mâinile Tale m-au făcut şi m-au întocmit” (Psalmii 119:73). „Te 
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laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale 
şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!” (Psalmii 139:14)

Fiecare templu consacră o Lege scrisă de degetul lui Dumnezeu.
Gura oferă un exemplu al legilor scrise în trup. Ce se găseşte 

în dinţi? Legea masticaţiei. Fiecare dinte arată că este făcut să taie 
sau să mestece mâncarea. Papilele gustative îşi adaugă mărturia, spu-
nându-ne că Dumnezeu doreşte ca noi să ne bucurăm să mâncăm. 
Glandele salivare cu enzimele lor digestive oferă o dovadă în plus re-
feritoare la importanţa legii masticaţiei. 

Cunoştinţa că Dumnezeu a scris legile Sale „pe fiecare nerv, 
muşchi şi fibră a corpului” ar trebui să ne conducă să studiem fiecare 
organ. Pe măsură ce descoperim legile Creatorului, ar trebui să ne 
aducem vieţile în armonie cu planul Său minunat. Noi suntem îngri-
jitori ai templului.

Ambele temple conţin o evidenţă a păcatului. Vorbind de templul 
de sus, Dumnezeu spune: „Aşa că cine se va binecuvânta în ţară se va 
binecuvânta în Dumnezeul adevărului şi cine va jura în ţară va jura pe 
Dumnezeul adevărului, căci vechile suferinţe vor fi uitate, vor fi ascun-
se de ochii Mei. Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou, aşa că 
nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute şi nimănui nu-i 
vor mai veni în minte” (Isaia 65:16,17). Îngerii înregistrează nu doar 
faptele noastre bune, gândurile şi cuvintele, dar de asemenea fiecare 
cuvânt nefolositor, fiecare comportament păcătos, gând nesfânt şi orice 
motiv murdar. Aşa ca oamenii sunt „judecaţi după faptele lor, după cele 
ce erau scrise în cărţile acelea” (Apocalipsa 20:12). Aici pe pământ, vio-
larea legilor fizice lasă amprente asupra corpului. Otrăvurile tutunului 
îşi scriu istoria întunecată în plămâni şi, puţin câte puţin, de multe ori 
se dezvoltă cancerul. Alcoolul poate să distrugă mii de celule nervoase, 
iar acestea nu pot fi înlocuite. Lipsa exerciţiului, munca peste măsură, 
mâncatul peste măsură, lipsa somnului, anxietatea şi vina, toate îşi lasă 
amprentele ca o imagine pe un film fotografic. 

Ambele temple au nevoie de curăţire. Scripturile amintesc cu 
privire la templul de sus: „Până vor trece două mii trei sute de seri şi 
dimineţi; apoi Sfântul Locaş va fi curăţit” (Daniel 8:14).
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În timp ce Hristos pledează în templul din ceruri, noi trebuie 
să lucrăm în armonie cu El în templele trupeşti pe pământ. „Deci fi-
indcă avem astfel de făgăduinţe, preaiubiţilor, să ne curăţăm de orice 
întinăciune a cărnii și a duhului şi să ne ducem sfinţirea până la capăt, 
în frică de Dumnezeu” (2 Corinteni 7:1). El vrea să ne curăţim pe  
dinăuntru şi pe dinafară. Avem nevoie să căutăm fiecare obicei dău-
nător şi să-l îndepărtăm din vieţile noastre în ceasul curăţirii sanctu-
arului. 

Doar sângele lui Isus poate să cureţe cu adevărat ambele temple. 
Evrei 9:22-26 arată că, deşi tabernaculul pământesc a fost curățit cu 
sângele animalelor, este necesar ca lucrurile cereşti să fie curățite cu 
sacrificii mai bune – sângele lui Isus. 

Aşa este şi în inimile şi în trupurile noastre. Toţi ne confruntăm 
cu obiceiuri pe care omul neajutorat nu le poate rupe. În plus, efectele 
păcatelor noastre trecute ne împiedică. Ce putem să facem? Trebuie 
să venim la Hristos şi să-L rugăm să ne ierte trecutul şi să-Şi scrie 
Legea Lui în inimile noastre ca, în puterea Lui, să putem trăi cum a 
făcut-o El. „Şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţește de orice 
păcat” (1 Ioan 1:7). Nu este o altă cale.

În aceste adevăruri măreţe referitoare la sanctuar, găsim funda-
ţia credinţei noastre. „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, ca slujitor al Locului Preasfânt şi al adevăratului 
cort” (Evrei 8:1-2).

„Înţelegerea corectă a lucrării de slujire din sanctuarul ceresc 
este temelia credinţei noastre” (Evanghelizare, p. 221, orig.). Isus a 
spus o povestire despre un om care a construit o casă fără o fundaţie, 
doar pentru a fi zdrobită în furtună. El vrea să fim ca omul înţelept, 
care „a săpat adânc înainte şi a aşezat temelia pe stâncă” (Luca 6:48). 
Vânturile aprige ale crizei care va veni nu îi vor mişca pe cei care înţe-
leg şi apreciază lucrarea lui Isus în sanctuarul ceresc.

Există ceva fundamental în a înţelege templul trupului? Da, 
există. „La temelia întregului efort educaţional ar trebui să se afle cu-
noaşterea fiziologiei şi a igienei” (Educaţie, p. 195, orig.). Fiziologia 
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ne spune cum funcţionează organismul. Igiena ne explică modul cum 
să avem grijă de el. Ce înseamnă baza? Fundaţia. Aşa cum adevărata 
înţelegere a sanctuarului ceresc constituie fundaţia credinţei noastre 
doctrinare, tot la fel, o cunoaştere a fiziologiei şi a igienei formează 
fundaţia pregătirii noastre ca îngrijitori ai templului trupului. 

Lumina asupra acestor două temple a venit prin acelaşi canal. 
Moise a privit sanctuarul ceresc pe muntele Sinai şi a fost instruit să 
facă tabernaculul pământesc ca modelul care i-a fost arătat (vezi Exo-
dul 25:40). Pe Patmosul stâncos, Ioan a văzut în repetate rânduri, 
în viziune, templul lui Dumnezeu (vezi Apocalipsa 11:19; 14:15,17; 
15:5; 16:17).

Când templul lui Dumnezeu a fost deschis în ceruri, în 1844, 
cum au aflat oamenii despre asta? Prin revelaţie. În dimineaţa zilei 
de 23 octombrie 1844, la Port Gibson, New York, Hiram Edson s-a 
oprit la amiază într-un câmp de porumb, unde o revelaţie divină l-a 
îndemnat să continue studiul Bibliei, dezvăluind adevărurile măre-
ţului sanctuar pionierilor noştri. Câteva săptămâni mai târziu, Ellen 
Harmon L-a văzut într-o viziune pe Isus ridicându-Se din Sfânta şi 
mergând în Sfânta Sfintelor, unde a început lucrarea de încheiere. 
Lumina referitoare la sanctuarul ceresc a venit prin revelaţie.

Dar lumina asupra templului pământesc: corpul uman? Cum 
a venit cunoştinţa asupra reformei sănătăţii la aceşti oameni? Ellen 
G. White scrie: „Marele subiect al reformei sănătăţii a fost deschis 
înaintea mea în viziune în casa fratelui A. Hilliard, în Otsego, Mi-
chigan, la 6 iunie 1863” (Dietă şi hrană, p. 481, orig.). Deşi un studiu 
al ştiinţei ne va învăţa despre corp şi despre felul cum funcţionează, 
nu trebuie să uităm niciodată că am primit lumina asupra reformei 
sănătăţii prin revelaţie divină. 

Care este scopul la toate acestea? De ce ne-a dat Dumnezeu lu-
mină asupra sanctuarului de sus? De ce ne-a îndreptat atenţia asupra 
îngrijirii templului de jos? El vrea să ne pregătească pentru revenirea 
Lui.

Dumnezeu pregăteşte nişte oameni care vor trece triumfând 
prin timpul strâmtorării. Niciunul nu va cădea. „Subiectul cu privire 
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la sanctuar şi la judecata de cercetare trebuie să fie clar înţeles de către 
poporul lui Dumnezeu. Toţi au nevoie de o cunoaştere personală a 
poziţiei şi a lucrării Marelui lor Preot. Altfel, le va fi cu neputinţă 
să arate credinţa care este absolut necesară în vremea aceasta sau să 
ocupe locul pe care Dumnezeu doreşte ca ei să-l ocupe” (Tragedia 
veacurilor, p. 488, orig.). Pentru a merge prin timpul de strâmtorare 
ce ne stă în faţă, avem nevoie să înţelegem lucrarea lui Hristos în 
Sfânta Sfintelor.

Un alt citat cu acel cuvânt imposibil: „Lucrarea care însoţeşte 
solia celui de-al treilea înger pentru a pregăti venirea Domnului este 
aceea de a face clare ca lumina zilei legile care guvernează organismul 
omenesc şi de a îndemna cu putere la păzirea acestora. (...) El doreş-
te ca marele subiect al reformei sănătăţii să fie fluturat pretutindeni, 
căci altfel le este cu neputinţă bărbaţilor şi femeilor, cu toate obiceiu-
rile lor păcătoase, care excită creierul şi distrug sănătatea, să înţelea-
gă adevărurile sacre prin care urmează să fie sfinţiţi, rafinaţi, înălţaţi 
şi făcuţi demni de societatea îngerilor cereşti, în Împărăţia slavei”  
(Mărturii, vol. 3, pp. 161–162, orig.).

Fără o cunoaştere a lucrării minunatului nostru Mare-Preot, 
ne-ar fi imposibil să exercităm credinţa de care avem nevoie în timpul 
acesta. Aşadar, cu templul trupului – ne este imposibil să dezvoltăm 
caracterul pe care Dumnezeu l-a cerut în acest timp al sfârşitului, 
dacă continuăm să ne înceţoşăm minţile şi să ne distrugem corpul. 
Dumnezeu doreşte să locuiască în noi şi să ne pregătească să locuim 
cu El. 
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Atât înainte, cât şi după sacrificiul lui Hristos, El a căutat să 
Îşi impresioneze ucenicii cu importanţa lucrării lor de a-L mărturisi. 
Pentru a-i califica pentru lucrare, El va turna darul Spiritului Sfânt. 
Vorbele Sale de rămas-bun: „Le-a poruncit să nu se depărteze de Ie-
rusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui… «Căci Ioan a botezat 
cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt»” 
(Faptele 1:4,5).

Dar ucenicilor încă le stătea gândul la o împărăţie stabilită în Ie-
rusalim. „Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: 
«Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui 
Israel?»” (versetul 6).

Poporul evreu Îl aştepta de mult timp pe Salvatorul, Prinţul 
Mesia. La timpul indicat în profeţia lui Daniel, „Isus a venit în Galile-
ea şi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: «S-a împlinit 
vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi 
în Evanghelie!»” (Marcu 1:14,15). Mulţimile erau încântate de per-
spectiva luminoasă, deşi anunţul Împărăţiei i-a impresionat mai mult 
decât a făcut-o experienţa pregătirii. Dar Hristos le-a unit pe cele 
două. Când a spus: „S-a împlinit vremea şi Împărăţia cerurilor este 
aproape”, El Se adresa, de asemenea, şi îi ruga: „Pocăiţi-vă şi credeţi 
în Evanghelie.” El a ştiut că Împărăţia nu ar fi putut fi restaurată în 
Israel până ce plugul pocăinţei nu ar fi intrat adânc în inimile umane.
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În timpul celor trei ani ai slujirii Sale publice şi ai pregătirii celor 
doisprezece, Isus a lucrat din greu pentru a-i îndruma pe ucenicii 
Săi să aprecieze nevoia de credincioşie în viaţa personală. El a vrut 
ca ei să înţeleagă că aceasta nu ar putea fi realizată fără sacrificiul de 
pe cruce, ca ispăşire pentru păcat. El a dorit ca ei să îndeplinească 
scopul Lui pentru ei „până la încetarea fărădelegilor, până la ispăşirea 
păcatelor, până la ispăşirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii 
veşnice” (Daniel 9:24).

Din cauza eşecului lor de a-I înţelege planurile, ucenicii au sufe-
rit o dezamăgire cruntă la calvar. După învierea Lui, Isus le-a deschis 
Scripturile. „Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să 
învieze a treia zi dintre cei morţi. Şi să se propovăduiască tuturor 
neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând 
din Ierusalim” (Luca 24:46,47).

Dar aşa cum am văzut în Faptele 1, inimile lor erau încă fixa-
te pe o împărăţie pământească. Fără îndoială că s-au gândit: „Da, 
Doamne, ne-am înşelat la Paşte. Este clar că trebuia să mori. Dar 
acum, că ai făcut sacrificiul, nu este timpul să stabileşti împărăţia?” 
Aşa cum ei nu au înţeles necesitatea crucii, la fel acum, au eşuat în 
a înţelege nevoia ca Hristos să intre în lucrarea Lui de mijlocire în 
templul de sus şi să toarne darul Spiritului.

Este posibil ca noi să fim, de asemenea, în pericolul de a ne fixa 
gândurile pe vremuri şi soroace, întrebându-ne când va fi instalată 
împărăţia, şi nu reuşim să vedem nevoia de Duh Sfânt? S-ar putea 
ca Isus să ne spună precum apostolilor: „Nu este treaba voastră să 
ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea, Tatăl le-a păstrat sub stăpâ-
nirea Sa. Ci voi veţi primi o putere când Se va coborî Duhul Sfânt  
peste voi şi-Mi veţi fi martori… până la marginile pământului” (Fap-
tele 1:7,8).

Doar când păcatul va fi eradicat va putea să fie instaurată împă-
răţia, în toată plinătatea ei glorioasă,. Stăpânul ne-a învăţat să ne ru-
găm: „Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ” 
(Matei 6:10). Planul salvării, care contemplă readucerea omului în 
armonie cu voia lui Dumnezeu, include sacrificiul lui Hristos pe 
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cruce şi slujirea Lui preoţească în amândouă încăperile sanctuarului 
ceresc. În legătură cu scena de judecată din Sfânta Sfintelor, Daniel 
a văzut pe „unul ca un fiu al omului” înaintând „spre Cel îmbătrâ-
nit de zile. I S-a dat stăpânire, slavă şi putere împărătească” (Daniel 
7:13,14). Această „împărăţie îi va fi dată la încheierea lucrării Sale 
de mijlocitor” (Tragedia veacurilor, p. 480, orig.). Împărăţia aşteaptă 
îndepărtarea păcatului din sanctuarul de sus şi din biserica de jos. În 
timp ce Isus face aceasta, vestea împărăţiei trebuie să se concentreze 
întotdeauna pe chemarea la pocăinţă, pentru că „pocăinţa cuprinde 
în sine o adâncă părere de rău de păcatele săvârşite şi o continuă ferire 
de a le mai face” (Calea către Hristos, p. 23, orig.).

Acesta este motivul pentru care a căutat Hristos să impresione-
ze inimile ucenicilor Săi cu importanţa misiunii lor de a predica în 
numele Lui „pocăinţa şi iertarea păcatelor” (Luca 24:47) printre toate 
naţiunile. Dar El a ştiut că doar predicarea ar fi ineficientă. Puterea 
infinită aştepta – aştepta mijlocirea bisericii de pe pământ şi un eve-
niment în ceruri de o importanţă deosebită.

„Înălţarea lui Isus la cer a fost semnalul că urmaşii Lui urmau 
să primească binecuvântata făgăduinţă. Pentru aceasta, ei trebuiau să 
aştepte mai înainte de a-și începe lucrarea. Când Hristos a trecut prin 
porţile cerului, El a fost întronat în mijlocul adorării îngerilor. De în-
dată ce această ceremonie s-a încheiat, Duhul Sfânt a coborât asupra 
ucenicilor în torente bogate, şi Hristos a fost cu adevărat proslăvit, 
chiar cu slava pe care o avusese la Tatăl din veşnicie. Revărsarea Duhu-
lui Sfânt din Ziua Cincizecimii a fost comunicarea din partea cerului 
că întronarea Mântuitorului a avut loc. Potrivit făgăduinţei Sale, El a 
trimis din ceruri Duhul Sfânt asupra urmaşilor Săi, ca un semn că El 
a primit, ca preot şi împărat, toată puterea în cer şi pe pământ şi că El 
era Cel Uns peste poporul Său” (Faptele apostolilor, pp. 38–39, orig.).

Sub puternica influenţă a Duhului, predica apostolilor a adus 
atâta convingere, încât mii au întrebat: „Ce să facem?” Răspunsul a 
venit clar: „Pocăiţi-vă… şi fiecare din voi să fie botezat în Numele 
lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi da-
rul Sfântului Duh” (Faptele 2:38). Apostolii au îndreptat minţile 
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nou-convertiţilor către templul de sus, unde Cel Crucificat, înălţat ca 
Preot şi Împărat, care a turnat binecuvântări infinite asupra bisericii 
Sale. „Marea jertfă fusese adusă şi acceptată, iar Duhul Sfânt, care a 
coborât în Ziua Cincizecimii, a purtat mintea ucenicilor de la sanc-
tuarul pământesc către cel ceresc, în care Isus intrase prin Propriul 
sânge, pentru a revărsa asupra ucenicilor Săi foloasele ispăşirii făcute 
de El” (Scrieri timpurii, p. 260, orig.).

Biserica de pe pământ era una cu biserica din cer, unite prin da-
rul minunat al Duhului, care era posibil datorită mijlocirii lui Isus în 
Sfânta. Sub conducere divină, vestea Evangheliei a fost propovăduită 
oricărei făpturi de sub cer” (Coloseni 1:23) într-o singură generaţie.

Să ne uităm din nou acum, la profeţia minunată a lui Daniel. 
Aşa cum din anul 27 până în 31 d.Hr., apostolii au aşteptat instau-
rarea împărăţiei datorită înţelegerii lor asupra profeţiei lui Daniel că 
Prinţul Mesia va veni, la fel, la sfârşitul celor 2 300 de zile, adventiştii 
au crezut că Hristos avea să-Şi instaureze împărăţia în 22 octombrie 
1844. După dezamăgire, ei au aflat că a mai rămas o parte esenţială 
a lucrării lui Hristos în templul de sus şi în biserica Lui de jos. El 
trebuie să Îşi termine misiunea, „să şteargă păcatul” (Evrei 9:26). Aşa 
cum Isus a îndreptat gândurile ucenicilor Săi dezamăgiţi de la sanc-
tuarul pământesc la cel ceresc, tot așa, în 1844, El a direcţionat aten-
ţia oamenilor Săi la Sfânta Sfintelor şi la lucrarea pe care a început-o 
după cea de-a doua perdea. El a intenţionat să fie o slujire scurtă. 
Dacă toţi oamenii Lui ar fi intrat cu El, ar fi terminat-o repede.

Întorcându-ne la Faptele 3:19, să ne concentrăm pe lucrarea 
care trebuie făcută aici pe pământ înainte ca Isus să poată termina lu-
crarea Lui în sanctuarul ceresc. Să observăm, de asemenea, promisiu-
nea unei revărsări bogate a Duhului, legată de îndepărtarea păcatelor 
din Sfânta Sfintelor: „Pocăiţi-vă dar şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, ca 
să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de învio-
rare şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe 
Isus Hristos” (Faptele 3:19,20).

Înainte ca Isus să poată veni, îndepărtarea păcatelor trebuie re-
alizată. Şi ca aceasta să fie făcută, trebuie să aibă loc o lucrare seri-
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oasă de pocăinţă. „Pocăiţi-vă şi întoarceţi-vă.” Pocăinţă? Da. Acesta 
a fost mesajul lui Ioan Botezătorul. Acesta a fost mesajul lui Isus în 
Galileea la începutul lucrării Lui. Acesta a fost mesajul lui Petru la 
Cincizecime, când Hristos Şi-a început lucrarea în Sfânta. Şi me-
sajul încă e valabil: Pocăiţi-vă! Trebuie să ne pară rău pentru păcat, 
îndeajuns de rău încât să ne lăsăm de el. Atunci când pocăinţa mea e 
atât de superficială încât în ziua sau în săptămâna următoare fac din 
nou acelaşi lucru, am nevoie de o pocăinţă mai profundă. Isus nu-mi 
poate îndepărta niciodată păcatele din arhiva cerului până când ele 
nu sunt îndepărtate de aici de jos, din viaţa şi din obiceiurile mele.

Ce se va întâmpla când vom intra în această experienţă de pocă-
inţă profundă, de lungă durată? Hristos trimite din Sfânta Sfintelor 
acelaşi Duh Sânt pe care L-a trimis din Sfânta în ziua Cincizecimii. 
Aşa cum revărsarea ploii timpurii în ziua Cincizecimii a însemnat 
că Hristos Şi-a început lucrarea preoţească, la fel va arăta revărsarea 
ploii târzii din Sfânta Sfintelor că Hristos Îşi încheie slujirea ca Mij-
locitor.

„Marea lucrare a Evangheliei nu se va încheia cu o manifestare 
mai slabă a puterii lui Dumnezeu decât a marcat-o începutul ei. Profe-
ţiile care s-au împlinit la revărsarea ploii timpurii, la începutul predică-
rii Evangheliei, urmează să se împlinească iarăşi prin ploaia târzie de la 
încheierea ei. Acestea sunt «vremurile de înviorare» către care privea în 
viitor apostolul Petru când spunea: «Pocăiţi-vă dar şi întoarceţi-vă la 
Dumnezeu, ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile 
de înviorare şi să trimită pe cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru 
voi: pe Isus Hristos.»” (Tragedia veacurilor, p. 611, orig.).

Da, chiar acum în timpul marii strigări, acum, la încheierea slu-
jirii lui Isus în Sfânta Sfintelor, este vremea de reînviorare. Şi care 
este lucrul care opreşte aceasta? Unul singur. Hristos nu poate înde-
părta păcatele din cer dacă noi continuăm să le facem aici pe pământ. 
Legea consacrată în chivotul de sus trebuie să fie consacrată în inimi-
le oamenilor Lui.

Aceia care, „cu o credinţă puternică şi cu strigăte agonizante”, 
cer victoria, o vor primi. Ei „înalţă standardul şi vestesc fără ocoliş 
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adevărul” (Scrieri timpurii, pp. 269–270, orig.). Unii din biserică nu 
pot îndura mărturia directă. Ei continuă în starea lor de căldicei şi, în 
final, sunt cernuţi. Dar pe măsură ce ploaia târzie cade asupra celor 
ce sunt cu inima lipită de Isus, o mare mulţime se alătură oamenilor 
lui Dumnezeu pentru a lua locul celor care au apostat.

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru mesajul trâmbiţei 
venind acum de la liderii bisericii lui Dumnezeu. Ei ştiu, tu ştii şi eu 
ştiu că nu se poate manifesta puterea ploii târzii în plinătatea ei până 
când nu experimentăm o pocăinţă profundă, o renaştere şi o reformă. 
De unde ar trebui să înceapă? Trebuie să înceapă aici jos, în biserică. 
Mai mult chiar, trebuie să înceapă în inima ta şi în inima mea. „Ne 
dăm noi seama de lucrarea care se desfăşoară în sanctuarul ceresc sau 
aşteptăm să vină asupra bisericii o putere constrângătoare înainte de 
a ne trezi? Sperăm noi să vedem întreaga biserică renăscută? Timpul 
acela nu va veni niciodată... Fiecare dintre noi trebuie să înceapă per-
sonal lucrarea. Să ne rugăm mai mult şi să vorbim mai puţin” (Solii 
alese, vol. 1, p. 122, orig.).

Salvatorul tânjeşte să-Şi arate Duhul, 
La fel de puternic precum a fost odată.
Dar inimi trebuie deschise şi golite de păcat,
Este nevoie de renaştere.

Doamne, trimite o renaştere
Şi lasă să înceapă cu mine!
Umple-mă, Te rog; îndepărtează-mi eul
Ca alţii să-Ţi poată vedea frumuseţea!

Curăţă-mă acum, Salvator binecuvântat,
O, Doamne, ascultă-mi ruga inimii!
Trimite o renaştere din cer
Şi fă să înceapă cu mine.

   (Eulene Owens Borton) 
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Un prieten de-al meu, doctor, mi-a împărtăşit rezultatele unui 
studiu interesant. În experiment, cercetătorii au pus un miel într-un 
ţarc şi i-au dat hrană, apă şi paie. Ei au aranjat în aşa fel încât, atunci 
când doreau, puteau să îi administreze mielului câte un şoc electric. 
În timp ce mielul se hrănea liniştit, omul de ştiinţă i-a administrat un 
şoc. Dintr-odată a început să alerge prin ţarc. Într-un final, s-a liniş-
tit şi a început să mănânce din nou, dar ei au observat că mielul nu 
s-a mai întors niciodată la locul în care fusese când i s-a administrat 
şocul. Îndată i-au administrat şocul pentru a doua oară. El a alergat 
din nou. Acum avea două locuri de ocolit. Şi ei au continuat tot aşa, 
până când, într-un final, mielul nu mai avea unde să alerge. Mielul s-a 
ghemuit plin de frică.

Pe măsură ce ascultam descrierea experimentului, imagi-
nea timpurilor noastre, pe care le descrie Isus, mi-a venit în minte: 
„Strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă”, „oamenii îşi 
vor da sufletul de groază” (Luca 21:25,26).

Dar daţi-mi voie să vă împărtăşesc și cealaltă parte a experimen-
tului. Într-un cadru asemănător, ei l-au pus pe geamănul mielului, 
dar cu el au pus-o şi pe mama acestuia. Când îi era administrat şocul, 
mielul alerga la mama lui. Nu ştiu ce i-a spus, trebuie să fi fost ceva 
frumos. Din nou şi din nou, pe măsură ce se hrănea, îi era adminis-
trat şocul. Din nou alerga! Da, la mama lui. Ei au continuat tot aşa 
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până când, în final, când îi era administrat şocul, el zvâcnea puţin şi se 
apuca imediat de mâncat. Nicio cădere nervoasă! Ştia unde să alerge.

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu căci putem „…să găsim o pu-
ternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care 
ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde 
tare şi neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul Templu-
lui, unde Isus a intrat pentru noi ca înainte-mergător, când a fost făcut  
«Mare-Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec»” (Evrei 6:18,20).

Da, speranţa este o ancoră pentru aceia care caută un refugiu. 
Înaintea noastră stă o furtună teribilă. Multe vase se vor sfărâma de 
stânci. Dar noi avem o ancoră care ţine sufletul tare şi neclintit în 
timp ce valurile lovesc.

Există un lucru care este mai rău decât a nu avea nicio ancoră, 
şi acesta este să ai ancora fixată pe ceva nesigur. Lumea de azi e îm-
părţită în două categorii: aceia care nu au speranţă şi aceia care au o 
speranţă falsă. Dar, mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, noi nu trebu-
ie să fim în niciuna dintre aceste categorii. Ancora noastră este prinsă 
de Stânca ce nu se poate mişca. Este „tare şi neclintită, care pătrunde 
dincolo de perdeaua Templului”. Acesta este limbajul sanctuarului. 
Face vreo diferenţă pentru speranţa noastră? E vreo diferenţă dacă 
ştim unde este Isus şi ce face? Stând înaintea chivotului angajat în lu-
crarea finală de mijlocire, minunatul nostru Mare-Preot ne-a invitat 
să „trimitem în credinţă cererile noastre sus, dincolo de cea de-a doua 
despărţitură” (Scrieri timpurii, p. 72, orig.). 

Ceva important s-a întâmplat pe 22 octombrie 1844. Isus nu 
numai că a deschis uşa spre cea de-a doua încăpere a templului ce-
resc, dar a şi închis-o pe cea a primei. Şi lucrurile nu au mai fost la fel 
de atunci. Într-una dintre primele viziuni pe care le-a primit Ellen G. 
White, a văzut transferul lucrării lui Isus din Sfânta în Sfânta Sfin-
telor. Ea a observat că aceia care L-au urmat pe Salvator şi şi-au tri-
mis rugăciunile în Sfânta Sfintelor au primit adevăratul Spirit al lui 
Dumnezeu, aducând dragoste, bucurie şi pace. Pe de altă parte, aceia 
care au eşuat în a-L urma pe Isus îndeaproape au primit răspunsuri 
la rugăciunile lor de la vrăjmaş (Ibid., pp. 54–56, orig.).
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Da, Satana își poate arăta puterea făcând „multe minuni” (Ma-
tei 7:22). El „amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i 
se dăduse să le facă” (Apocalipsa 13:14). În lumea religioasă de astăzi, 
suntem martorii unui mare interes pentru „botezul Duhului”. Mul-
ţimile caută o experienţă a puterilor miraculoase. Cu ani în urmă, 
Ellen G. White a avertizat că, exact înaintea ploii târzii şi a marii 
strigări, Satana va căuta să introducă o contrafacere. „În bisericile pe 
care va reuşi să le aducă sub puterea lui amăgitoare, va face să pară 
că s-a revărsat o binecuvântare deosebită a lui Dumnezeu; se va ma-
nifesta ceea ce se crede a fi un mare interes religios. Mulţimile se vor 
bucura că Dumnezeu lucrează în mod minunat pentru ei, când, de 
fapt, aceasta este lucrarea altui spirit. Sub o aparenţă religioasă, Sa-
tana va căuta sa-şi întindă influenţa peste lumea creştină” (Tragedia 
veacurilor, p. 464, orig.).

Dacă ar fi posibil, cei aleşi ar fi înşelaţi, atât de subtile sunt în-
şelăciunile, atât de asemănătoare contrafacerea. Ce îi protejează pe 
oamenii lui Dumnezeu? Ce îi reţine de la a fi prinşi în capcana în care 
cad toţi?

„Dragi fraţi şi surori! Aceasta este o vreme foarte importantă 
pentru noi. Satana a coborât cu mare putere și noi trebuie să luptăm 
cu hotărâre şi să ne continuăm drumul spre ceruri. Avem de luptat cu 
un duşman puternic; dar avem un Prieten atotputernic care ne întă-
rește şi să ne protejează în acest război. Dacă suntem ferm ancoraţi în 
adevărul prezent şi avem acea speranţă ca o ancoră a sufletului, fixată 
dincolo de perdeaua dinăuntru, diferitele vânturi de doctrine false 
şi rătăciri nu ne pot clinti. Entuziasmul şi reformele false ale acestor 
zile nu ne clatină, pentru că ştim că Stăpânul casei S-a ridicat în 1844 
şi a închis uşa primei încăperi a tabernaculului ceresc; iar acum noi 
știm cu siguranță ca ei vor merge «cu oile și boii lor să caute pe Dom-
nul, dar nu-L vor găsi nicidecum, căci S-a depărtat (engl.: 'S-a ascuns 
de ei') din mijlocul lor (dincolo de perdeaua dinăuntru)». Domnul 
mi-a arătat că puterea care este cu acești învățători falși este doar 
puterea omului, şi nu a lui Dumnezeu” (The Present Truth, martie  
1850).
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Dacă ancora noastră este „dincolo de perdeaua dinăuntru”, nu 
vom fi înşelaţi de reînviorări false şi de mişcări religioase făcătoare 
de minuni.

Ce este dincolo de această perdea? „Şi Templul lui Dumnezeu, 
care este în cer, a fost deschis: şi s-a văzut chivotul legământului Său, 
în Templul Său” (Apocalipsa 11:19). Vedem chivotul cu cele Zece 
Porunci, şi acea lege este exact ceea ce lumea stricată cu toată „religia” 
ei nu vrea.

Acesta este cadrul pentru proclamarea Sabatului în cea de-a 
treia solie îngerească (vezi Tragedia veacurilor, pp. 438–439, orig.). 
În acest ceas final de judecată, trebuie să ne ridicăm la nivelul stan-
dardului divin. Al treilea înger îşi încheie mesajul astfel: „Aici este 
răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui 
Isus” (Apocalipsa 14:12). „Când a repetat aceste cuvinte, el a arătat 
către sanctuarul ceresc. Mintea celor care îmbrăţişează această solie 
este îndreptată către Sfânta Sfintelor, unde Isus stă înaintea chivo-
tului, făcând o ultimă mijlocire pentru toţi aceia pentru care mila 
încă zăboveşte şi pentru cei care au încălcat Legea lui Dumnezeu din 
neştiinţă” (Scrieri timpurii, p. 254, orig.).

Atenţia se centrează asupra a trei stâlpi importanţi:
„Sanctuarul pământesc era o preînchipuire sau un model al ce-

lui ceresc;”
„Legea păstrată în chivotul de pe pământ era o copie exactă a 

Legii din chivotul din ceruri;”
„Primirea adevărului cu privire la sanctuarul ceresc cuprindea şi 

recunoaşterea cerinţelor Legii lui Dumnezeu, şi obligativitatea Saba-
tului poruncii a patra.” (Tragedia veacurilor, p. 435, orig.).

„Acestui fapt i se datorează înverşunata şi hotărâta ostilitate 
faţă de armonioasa învăţătură a Scripturilor, care descopereau lucra-
rea lui Hristos în sanctuarul ceresc.” (Ibid.).

Curând, toţi locuitorii pământului vor fi împărţiţi în două 
grupe: aceia care sunt ancoraţi „dincolo de perdeaua dinăuntru”, pri-
vind la minunatul lor Mare-Preot şi ţinând Sabatul Lui, şi aceia care 
urmează fiara şi partenerii ei în rebeliunea lor împotriva Legii lui  
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Dumnezeu şi persecuţia împotriva bisericii Lui. Va rezista ancora ta? 
Este ancorată „dincolo de perdeaua dinăuntru”?

Capodopera înşelăciunii lui Satana este marele sistem de con-
trafacere al papalităţii. Are o preoţie, dar este pe pământ. Are un 
sanctuar, dar este pe pământ. Oferă iertarea păcatelor, dar printr-o 
preoţie umană. Şi are legea ei, dar este o substituţie pentru Legea lui 
Dumnezeu, aflată în chivotul din templul din cer. Papalitatea „este 
pregătită pentru cele două categorii de oameni care cuprind aproape 
întreaga lume: aceia care doresc să fie mântuiţi prin meritele lor şi 
aceia care ar vrea să fie mântuiţi în păcatele lor. Acesta este secretul 
puterii ei” (Ibid., p. 572, orig.).

Totuşi, mesajul lui Dumnezeu din sanctuar protejează împo-
triva acestor două perversiuni. Gândeşte-te la problema „acelora care 
vor fi salvaţi în păcatele lor”. Sanctuarul arată clar că, dacă un păcătos 
doreşte salvare, el trebuie să se pocăiască, să renunţe la greşelile lui şi 
să le pună asupra mielului. În Ziua Ispăşirii, el intră într-o cercetare 
a inimii şi o umilire a sufletului în timp ce marele-preot stropeşte 
sângele pe tronul milei. „Căci în ziua aceasta se va face ispăşire pentru 
voi, ca să vă curăţiţi: veţi fi curăţiţi de toate păcatele voastre înaintea 
Domnului” (Leviticul 16:30).

Da, sanctuarul arată că Dumnezeu intenţionează să Îşi elibe-
reze oamenii de păcat. Programul pe care îl oferă Roma: păcătuind 
şi făcând penitenţe, nu este Evanghelia. De asemenea, trebuie să fim 
conştienţi de ideea pe care câţiva protestanţi o susţin: aceea că tot 
ceea ce trebuie să facem este să ne mărturisim păcatele.

Din Sfânta Sfintelor, Hristos Şi-a trimis îngerul să ne avertize-
ze: „Niciun om nu poate să-şi acopere sufletul cu hainele neprihănirii 
lui Hristos în timp ce practică păcate cunoscute sau neglijează îm-
plinirea datoriilor ştiute. Înainte ca îndreptăţirea să poată avea loc, 
Dumnezeu cere o predare deplină a inimii, iar pentru ca omul să poa-
tă păstra îndreptăţirea, este necesară o ascultare continuă, printr-o 
credinţă activă şi vie, care lucrează din dragoste şi curăţește sufletul” 
(Solii alese, vol. 1, p. 336, orig.).

„Când în inimă se află dorinţa de a asculta de Dumnezeu şi 
când se depun eforturi în scopul acesta, Domnul Isus acceptă dispo-



99

„O ANCORĂ… SIGURĂ”

ziţia şi efortul omului ca pe slujirea lui cea mai bună şi completează 
deficienţa lui cu meritele Sale divine. Însă El nu-i va accepta pe aceia 
care pretind a crede în El, dar sunt necredincioşi faţă de poruncile 
Tatălui Său. Mulţi îşi înşală sufletul, prin faptul că trăiesc o religie 
comodă, confortabilă şi fără cruce (Ibid., p. 382, orig.).

Dumnezeu oferă mai mult decât iertare. El ne oferă putere. 
„Evanghelia… este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecă-
ruia care crede” (Romani 1:16). Dar Babilonul oferă o religie uşoară. 
„Vino la altar, decide-te pentru Hristos, pretinde că Isus te-a acceptat 
şi du-te pe calea ta. Nu te îngrijora. Ai pace.” Sanctuarul, pe de altă 
parte, contemplă recuperarea noastră completă din puterea păcatu-
lui. Ancora noastră este „dincolo de perdeaua dinăuntru”.

Papalitatea face apel nu doar la „aceia care vor fi salvaţi în pă-
catele lor”, dar şi la „aceia care vor fi salvaţi prin meritele lor”. Roma 
oferă ceremonie, penitenţă şi ritual. Şi protestantismul are replica lui. 
Minciuna vrăjmaşului, ideea că ceva ce am făcut sau putem să facem 
ne va salva, poate să se strecoare chiar în mijlocul nostru, înăuntrul 
propriilor noastre inimi. Luther s-a chinuit mult timp cu acea pova-
ră. Când lumina îndreptăţirii prin credinţă i-a cucerit sufletul, în-
tr-un final, el a experimentat pacea. John Wesley a trecut, de aseme-
nea, prin chin şi i-a fost umplută inima de bucurie când şi-a predat 
sufletul neajutorat lui Isus, ca singura lui speranţă! Pentru noi vine 
astăzi avertizarea: „Acestea sunt suflete conştiincioase care se încred 
parţial în Dumnezeu şi parţial în ele însele. Ele nu privesc la Dum-
nezeu pentru a fi păzite de puterea Sa, ci depind de propria veghere 
împotriva ispitei şi cred că îndeplinirea unor anumite îndatoriri este 
condiţia de a fi primite de El” (Ibid., p. 353, orig.).

Astfel de oameni trebuie să-şi ţină rugăciunile în fiecare zi la o 
anumită oră şi să citească un anumit număr de capitole din Biblie, 
altfel au un complex de vină. „În acest fel de credinţă nu se află nicio 
biruinţă. Asemenea persoane trudesc fără niciun scop. Sufletul lor se 
află într-o robie continuă şi nu-şi vor găsi liniştea până când nu vor 
lăsa poverile lor la picioarele lui Isus” (Ibid.).

Şi cum ne eliberează sanctuarul din această legătură? Deasupra 
legii vedem tronul milei. În timp ce recunoaştem standardul divin, 
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vedem un Mare-Preot minunat, purtând natura noastră şi natura 
Dumnezeirii, ridicându-Şi mâinile rănite şi stropindu-Şi sângele 
pentru noi. Ştim că intrarea noastră este prin Numele Lui. Nu co-
borâm standardul pentru a întâlni realizările noastre slabe, dar ne 
încredem în meritele Lui atotsuficiente: „Sunt încredinţat că Acela 
care a început în [noi] această lucrare o va isprăvi (Filipeni 1:6).

Reînviorarea falsă nu ne va mişca atâta timp cât ne păstrăm an-
cora „dincolo de perdeaua dinăuntru”. Cel ce merge înaintea noastră 
și-a luat angajamentul că va termina ce a început şi ne va prezenta 
„fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale” (Iuda 24).
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Privind la planul mântuirii, ies în evidenţă trei indicatoare, ca vâr-
furile unor munţi: 31 d.Hr., anul 1844 şi închiderea timpului de har. 
Fiecare marchează o schimbare fundamentală în lucrarea lui Hristos, 
implicând atât biserica de pe pământ, cât şi sanctuarul din cer.

Scripturile vorbesc despre Hristos ca fiind „capul bisericii” (Efe-
seni 5:23), iar „biserica este trupul Lui” (Efeseni 1:22,23). Când ca-
pul este gata să se mişte, ce ar trebui corpul să facă? În cazul în care 
nu este paralizat, se mişcă împreună cu capul.

Isus a tânjit după părtăşia cu ucenicii Săi pe măsură ce se apro-
pia timpul marelui Său sacrificiu. Din nou şi din nou, El a căutat să 
îi pregătească pentru evenimentele viitoare, adunându-i în preajma 
crucii. În călătoria Lui spre ultimul Său Paşte, Isus „i-a luat deoparte 
pe cei doisprezece ucenici şi le-a zis: «Iată că ne suim la Ierusalim, şi 
Fiul omului va fi dat în mâinile preoţilor celor mai de seamă şi cărtu-
rarilor. Ei Îl vor osândi la moarte şi-L vor da în mâinile neamurilor, 
ca să-L batjocorească, să-L bată şi să-L răstignească»” (Matei 20:17-
19). S-a referit la Scripturi, spunând: „Tot ce a fost scris prin proroci 
despre Fiul omului se va împlini” (Luca 18:31).

Totuşi, în ciuda eforturilor Lui repetate, crucificarea i-a sur-
prins şi i-a dezamăgit pe adepţii Lui de parcă nu auziseră nimic 
despre aceasta. Dar marele Cap al bisericii Şi-a continuat lucrarea, 
pentru că a ştiut că salvarea depindea de El, ducând la capăt jertfi-
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rea pentru păcat. El a ştiut că, mai devreme sau mai târziu, ei vor  
înţelege.

După învierea Sa, Hristos a petrecut multe ore cu ucenicii Săi, 
explicându-le profeţiile Vechiului Testament şi arătând cum au fost 
împlinite prin viaţa şi moartea Sa. Cât de importantă părea acum de-
scrierea lui Isaia despre Robul suferind (Isaia 53)! Cât de precis s-a 
împlinit profeţia matematică din Daniel 9! Nu mai era nevoie ca bise-
rica Lui să se roage pentru Ierusalimul pământesc. Isus le-a îndreptat 
acum ochii către templul ceresc şi spre mijlocirea de dincolo de perdea. 
Cincizecimea a arătat că trupul şi Capul erau în uniune completă, în-
tr-o comunicare apropiată. Marea dezamăgire a ucenicilor a fost expli-
cată. Încrederea şi bucuria au umplut inimile oamenilor Lui, iar ei au 
mers să Îl mărturisească, umplând pământul cu gloria Numelui Său.

Optsprezece secole mai târziu, marele Cap al bisericii era pregă-
tit să facă o mişcare majoră. Slujirea în Sfânta trebuia să se termine, 
iar slujirea în Sfânta Sfintelor trebuia să înceapă. Aceeaşi profeţie din 
Daniel 8 şi 9, care a fixat timpul pentru moartea sacrificială a lui Isus 
şi ungerea sanctuarului ceresc, arată către anul 1844 ca timpul potri-
vit ca Isus să-Şi înceapă lucrarea dincolo de perdeaua despărțitoare: 
„Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi sfântul 
locaş va fi curăţit!” (Daniel 8:14). Ca să-Şi pregătească biserica pen-
tru această mişcare importantă, Dumnezeu a trimis un mesaj special.

Ca rezultat, strigătul a răsunat prin lume: „A venit ceasul jude-
căţii Lui!” (Apocalipsa 14:7), şi mii de oameni au aşteptat toamna lui 
1844 pentru curăţirea sanctuarului.

Dar, la fel ca primii ucenici, minţile lor erau umplute cu ide-
ile proprii asupra semnificației evenimentului, astfel încât au ratat 
esențialul. Şi când ziua a venit şi a trecut, ziua aceea a ajuns să fie 
etichetată ca „marea de zamăgire”, aşa că 22 octombrie 1844 rămâne 
o zi istorică. Biserica de pe pământ nu a ştiut ce făcea Capul ei divin 
în acea zi. Cel mai mare eveniment de la Cincizecime a avut loc, şi 
niciun om de pe pământ nu a fost conştient de aceasta. Dezamăgire? 
Da, și nu doar aici, ci fără îndoială şi în cer. Isus ar fi fost mulţumit 
dacă biserica Lui s-ar fi mutat cu El prin credinţă în Sfânta Sfintelor.
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Aşa cum, după învierea Sa, El S-a arătat ucenicilor Săi îndu-
reraţi, la fel şi acum, mutându-se în Sfânta Sfintelor, a început să 
trimită mesaje bisericii Sale. I-a arătat lui Hiram Edson sanctuarul 
ceresc şi schimbarea slujirii din Sfânta în Sfânta Sfintelor. Isus i-a 
arătat asta în calitate de minunat Mare-Preot şi a făcut în ziua pre-
cedentă exact ceea ce spusese profeţia înainte. Pe măsură ce milleriţii 
dezamăgiţi cercetau Scripturile, razele de lumină de la tronul milei 
străluceau mai tare şi mai tare, explicându-le dezamăgirea şi făcând 
clar adevărul prezent. Confirmată de viziunile lui Ellen G. White, 
adventiştii au văzut în profeţiile biblice actuala slujire a lui Isus din-
colo de cea de-a doua perdea a sanctuarului ceresc. 

Şi care este scopul la toate acestea? Hristos caută să-Şi pregă-
tească oamenii pentru îndepărtarea păcatelor. Aşa cum a trimis ploa-
ia timpurie din Sfânta la începutul lucrării Sale ca Mare-Preot, la fel 
va trimite ploaia târzie din Sfânta Sfintelor pe măsură ce Îşi încheie 
lucrarea de Mijlocitor.

Va fi biserica de azi în pas cu Capul ei divin pe măsură ce face 
ultima mişcare? Da, fără îndoială. Nu conta dacă cei din vechime au 
înţeles sau nu, El putea merge la cruce şi să le facă clar mai târziu. 
Apoi, în 1844, nu conta dacă a înţeles cineva de pe pământ sau nu, El 
Se putea muta din Sfânta în Sfânta Sfintelor şi să explice totul mai 
târziu. Dar nu poate să-Şi încheie slujirea în Sfânta Sfintelor şi să 
explice mai târziu, pentru că mai târziu ar fi PREA TÂRZIU. Acum 
vedem de ce Mirele a întârziat, de ce timpul a trecut şi a tot trecut din 
1844. Isus Şi-a potrivit pasul ca să poată merge cu noi.

În ziua finală a Congresului din Washington, când orele sus-
pendării se apropie, dacă au rămas proiecte importante care ei con-
sideră că trebuie îndeplinite, un bărbat merge la ceasul cel mare şi 
întoarce limba ceasului înapoi, astfel încât legislatorii să aibă suficient 
timp să-şi termine agenda. El poate face aceasta de câteva ori, pentru 
că ei trebuie să îşi termine munca în ultima zi legislativă.

De câte ori crezi că a întors Dumnezeu înapoi marele Lui ceas 
timp de mai mult de un secol de aşteptare? Cu mult în urmă, El ne-a 
spus că a plănuit să termine lucrurile rapid, ca să poată veni şi să ne ia 
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acasă. În anul 31 d.Hr., ceasul profetic a îngheţat timpul – Isus a fost 
pe cruce şi apoi Şi-a început lucrarea în Sfânta. Din nou, în 1844, 
ceasul s-a blocat şi Isus S-a mutat. Totul era la timp. Dar de data 
aceasta, Dumnezeu nu a prezis nicio altă dată. Terminarea timpului 
de probă nu este o treabă de calcul matematic. Ultima dată de pe gra-
ficul profetic este 22 octombrie 1844. Aceasta ar trebui să ne spună 
pe tonuri de trâmbiţă că timpul nu stă între noi şi venirea lui Isus. El 
aşteaptă ca biserica Lui să se mute cu El în Sfânta Sfintelor.

Înaintea terminării secolului trecut, mesagera Domnului a 
scris: „Biserica toropită trebuie să fie trezită din letargia ei spirituală 
la realizarea sarcinilor care au rămas nefăcute. Oamenii nu au intrat 
în Sfânta, unde Isus a intrat pentru a face ispăşire pentru copiii Săi” 
(Review and Herald, 25 februarie 1980, p. 113).

Da, Capul Îşi aşteaptă corpul să Îl ajungă din urmă. Isus ne 
vrea cu El. „Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o 
intrare liberă în Locul Preasfânt pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a 
deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, şi fiindcă 
avem un Mare-Preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem 
cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţite 
de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată” (Evrei 10:19-22). 
Să meargă cineva cu El înăuntru înseamnă „să înţeleagă lucrarea Lui 
şi să-L urmeze prin credinţă” (Tragedia veacurilor, p. 427, orig.). 

Când fac călătorii mai lungi, găsesc că, în zborul de întoarcere, 
mintea mea se gândeşte din ce în ce mai puţin la locurile pe unde am 
fost şi din ce în ce mai mult la locul unde urmează să ajung. Înainte 
ca avionul să aterizeze, sunt deja acasă cu gândul. În mod similar, Isus 
doreşte ca gândurile oamenilor Lui să fie cu El în Sfânta Sfintelor. 
Așa cum am citit în Scrieri timpurii şi în Tragedia veacurilor, slujirea 
Lui va deveni din ce în ce mai reală pentru noi. Acesta este timpul 
nostru şi ar trebui să ne umplem gândurile cu aceste lucruri. Dacă 
va trebui să avem mai puţin timp pentru radio, TV, ziare şi reviste 
populare, aşa să fie.

Avem de încheiat o lucrare de formare a caracterului şi o lume 
de avertizat. Avem un Salvator care cu mult timp în urmă Şi-a dat 
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viaţa pentru noi, şi acea viaţă este în continuare dată pentru tine 
şi pentru mine. Ştii care este dorinţa Lui? Să fim împreună cu El. 
Această dorinţă îi umple sufletul, dar El nu Se poate odihni satisfă-
cut până ce răsplata nu ne aduce împreună. Ascultă acest apel miş-
cător care ne-a fost trimis cu mulţi ani în urmă: „Părăsirea dragostei 
dintâi este reprezentată ca o cădere spirituală. Totuşi mulţi au căzut. 
În fiecare biserică din lumea noastră este nevoie de mărturisire, po-
căinţă şi reconvertire. Dezamăgirea lui Dumnezeu este dincolo de 
cuvinte” (Review and Herald, 15 decembrie 1904, p. 8).

Da, aceasta este adevărata dezamăgire, Marea Dezamăgire. 
Gândeşte-te la Mirele ce aşteaptă nunta an de an. Nu vor oamenii 
Lui să fie cu El?

Oamenii lui Dumnezeu au o singură slujbă: aceea de a-L face 
pe Isus fericit, de a-I satisface dorinţa inimii, de a înţelege ce face în 
sanctuar prin ştergerea păcatelor, pentru a ne măsura vieţile după 
Legea din chivot şi de a căuta sângele Lui curăţitor pentru a putea fi 
curăţiţi de orice vină.

Cu cât privim mai mult, cu atât vom înţelege mai mult şi vom 
deveni mai mult asemenea Lui în minte şi caracter. Să îi trimitem 
vorbă că vrem să ne mutăm cu El? Aminteşte-ţi, aceasta nu poate fi ca 
la cruce, când El a mers înainte fără înţelegerea bisericii. Aceasta nu 
poate fi ca în 22 octombrie 1844, când El S-a mutat pentru că ceasul 
profetic s-a oprit.

Trăim în timpul zguduitor de pregătire. Toţi vom fi fie curăţiţi, 
fie îndepărtaţi. Dar, mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, El va înfăţişa 
„înaintea Lui această biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau 
altceva de felul acesta” (Efeseni 5:27). Capul şi corpul vor fi ferm uni-
te, total unite, inteligent unite, pe măsură ce ne apropiem de vremea 
închiderii timpului de har, iar aceasta va marca încheierea slujirii din 
sanctuar. 
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Scopul răscumpărării este reuniunea, împăcarea. Fără reuniune, 
răscumpărarea a fost revărsată în van. Referitor la Cel care a plătit 
preţul infinit al vieţii Sale pentru noi, este scris: „Va vedea rodul mun-
cii sufletului Lui şi Se va înviora” (Isaia 53:11).

Ioan 17 înregistrează rugăciunea pe care Hristos a înălţat-o 
chiar înainte de Ghetsimani. El S-a întâlnit cu ucenicii Lui în camera 
de sus, le-a spălat picioarele şi le-a dat simbolurile sacrificiului Lui. 
A discutat cu ei în jurul mesei despre plecarea Lui şi despre planul 
de a veni din nou, ca să poată locui împreună pentru totdeauna. S-au 
plimbat pe străzile Ierusalimului şi în jos, pe valea pârâului Chedron, 
în lumina lunii de Paşte.

Înainte de a merge în grădină pentru lupta finală cu puterile 
întunericului, El S-a oprit şi, adunând împrejurul Lui mica grupă de 
aleşi, Şi-a revărsat inima în rugăciune. Punctul culminant este atins 
de versetul 24: „Tată, vreau ca, acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu 
Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu!”

„«Şi mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în 
Mine prin cuvântul lor.» Da, acea rugăciune a lui Hristos ne cuprin-
de chiar şi pe noi” (Mărturii, vol. 4, pp. 529–530, orig.).

În toată ceata celor răscumpăraţi nu există dubluri. Dumnezeu 
„are nevoie” de unul singur dintr-un fel, dar nu-Şi permite să piardă 
pe acela: pe mine. Acesta este motivul pentru care a venit în această 



107

ÎMPREUNĂ PENTRU VEŞNICIE

lume. El mă salva pe mine. De aceea a murit pe cruce. El mă voia pe 
mine. Şi acest lucru este la fel de adevărat chiar dacă aş fi fost singurul 
din această lume.

El a venit pentru mine. El mă iubeşte. El mă vrea ca prieten. El 
nu vrea doar să Îl urmez cum urmează o oaie păstorul sau un copil pe 
părintele Lui, ci vrea şi să stau cu El în comuniune. Îi place să ştie ce 
cred despre El şi despre felul în care face lucrurile. Îi face plăcere când 
vede că ceea ce Îi place Lui îmi place şi mie. Se bucură când îi spun 
aceasta. Şi inima Lui se va bucura toată eternitatea când îmi va vedea 
faţa strălucind şi inima bucurându-se pe măsură ce El îmi explică 
mai mult şi mai mult lucrările Lui minunate. Reacţiile şi răspunsurile 
mele Îl vor mulţumi aşa cum nimeni din tot universul nu Îl poate 
mulţumi. El este un Dumnezeu infinit. El are „nevoi” infinite. Are 
„nevoie” de mine. Şi crede că preţul pe care L-a plătit este îndeajuns 
de preţios pentru a mă avea.

În Florida fost răpită o fată şi ţinută pentru răscumpărare. Ta-
tăl ei a plătit o jumătate de milion de dolari pentru a o răscumpăra. 
A crezut că merită. Să spunem că în următoarele săptămâni câţiva 
dintre prietenii ei vin să o viziteze. Unul dintre ei spune: „Barbara, 
tatăl tău sigur crede că eşti importantă, nu-i aşa?” Nu ar fi ciudat 
dacă ea ar clătina capul şi ar spune: „Nu ştiu. Câteodată mă întreb  
şi eu.”

Ai auzit vreodată un creştin vorbind în acel fel despre Isus? Ai 
fost tentat vreodată? El te vrea ca prieten. Te vrea atât de mult, încât 
a plătit răscumpărarea ta. L-a costat totul. Şi-a dat viaţa pentru că 
te vrea. Ar trebui să aibă ceea ce Îşi doreşte? Nu ar fi păcat să nu 
primească? Ascultă din nou cum Se roagă pentru tine, individual: 
„Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia 
pe care Mi i-ai dat Tu.” De ce mă vrea cu El? Dragostea se bucură de 
prezenţa acelora pe care îi iubeşte. Ai fost vreodată separat de cineva 
drag? Dacă ai împărtăşit vreodată durerea separării, vei fi de acord 
că, atunci când cel pe care îl iubeşti cel mai mult este departe, cel mai 
fericit lucru la care te poţi gândi este să fii acolo unde este şi acea per-
soană. Ştiai că Isus gândeşte în acest fel despre tine?
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Ridicându-Se de la rugăciune cu ucenicii Lui, Isus a mers în 
umbrele Ghetsimanului şi a agonizat până când a curs sudoare cu 
sânge pe faţa Lui. La miezul nopţii, mulţimea L-a grăbit spre sala de 
judecată. De şapte ori a fost acuzat înaintea preoţilor şi conducăto-
rilor; torturat de două ori cu biciul. Apoi l-au condus la calvar şi l-au 
agăţat între cer şi pământ. Acolo, în întuneric, Satana I-a torturat 
sufletul cu ispita teribilă că, dacă va muri pentru mine, El nu va mai 
trăi din nou. Pe măsură ce umbrele se adunau în jurul Lui, lumina 
speranţei a licărit şi apoi a dispărut, dar dragostea Lui a crescut mai 
puternică şi mai puternică. El era determinat să moară pentru mine, 
chiar dacă însemna moarte veşnică.

La urmă a venit momentul morţii şi prietenii Lui L-au pus în 
mormânt. Devreme, în dimineaţa primei zile a săptămânii, puterni-
cul înger a coborât din ceruri şi a dat piatra la o parte. „Fiul lui Dum-
nezeu”, a strigat el, „vino afară! Tatăl Tău Te cheamă.” El a răspuns 
chemării, dar, în drum spre tronul Tatălui, S-a oprit să o consoleze pe 
îndurerata Maria. Recunoscându-L pe Domnul ei înviat, a sărit să-I 
îmbrăţişeze picioarele în adorare. Dar El a spus: „Nu, Maria, nu încă. 
Nu m-am înălţat încă la Tatăl Meu. Du-te şi spune fraţilor mei că 
merg la Tatăl Meu.” Cu bucurie, ea a alergat să împărtăşească vestea 
bună, şi El S-a înălţat către templul de sus (vezi Spirit of Prophecy, 
vol. 3, pp. 202-203). Îngerii au aşteptat să Îi ureze bun venit, dar El 
i-a oprit. El nu putea să accepte închinarea lor mai mult decât închi-
narea Mariei. El avea ceva pe inimă. A mers să-L întâlnească pe Tatăl, 
de care fusese separat timp de trei decenii. Dar înainte de a accepta 
îmbrăţişarea Tatălui şi întâmpinarea de bun venit, El avea o cerere: 
„Tată, vreau ca cei pe care Mi i-ai dat să fie cu Mine, unde sunt şi Eu. 
Tată, am murit. Am plătit preţul. Este suficient? Înainte de a Mă în-
toarce, vreau să fiu asigurat că pot să Îmi aduc toţi prietenii cu Mine.” 
Şi El Se gândea la mine şi la tine.

Inima Tatălui era de acord cu inima Fiului şi i-a îndeplinit rugă-
mintea şi L-a îmbrăţişat, asigurându-L că putea să mă aducă pe mine 
şi pe tine acasă cu El. Imediat, Isus S-a întors la oamenii Lui şi S-a 
întâlnit cu ucenicii Lui în acea seară. După patruzeci de zile de în-
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chinare, i-a condus către Muntele Măslinilor, dându-le însărcinarea 
Evangheliei şi binecuvântarea de plecare.

Din nou era în drum spre locurile cereşti (vezi Calea către Hris-
tos, pp. 833–834, orig.). De această dată s-au adunat reprezentanţi 
din întreg universul pentru inaugurarea oficială a lui Hristos ca Preot 
şi Împărat în sanctuarul ceresc. Îngerii care-L escortau cântau pe mă-
sură ce se apropiau de oraş: „Deschideţi porţile, ca Împăratul slavei să 
intre!” S-a auzit răspunsul: „Cine este Împăratul slavei?” Şi garda de 
onoare a răspuns: „Domnul oştirilor; El este Împăratul slavei.” Îngerii 
au vrut să I se închine din nou. Dar din nou i-a refuzat. El voia să-L 
vadă pe Tatăl Lui. Şi acolo, înaintea reprezentanţilor tuturor lumilor 
necăzute, Hristos a întrebat din nou: „Pot să îi aduc cu Mine pe toţi 
prietenii Mei de pe acea planetă căzută? Tată, vreau ca cei pe care Mi 
i-ai dat să fie împreună cu Mine unde sunt Eu.”

Isus nu a acceptat tronul universului până nu a avut asigurarea 
de la Dumnezeu Însuşi că putea să mă aducă pe mine cu El pentru a 
împărţi tronul. Isus mă vrea acolo. Tatăl mă vrea acolo. Tot cerul mă 
vrea acolo. Aşa că Hristos Şi-a început lucrarea de mijlocire în templul 
de sus. Te-ai întrebat vreodată pentru ce Se roagă acolo? Ţi-ar plăcea 
să asculţi în timp ce prezintă petiţiile înaintea Tatălui? Ellen G. White 
ne spune că această rugăciune din Ioan 17 este „o lecţie referitoare la 
mijlocirea pe care Salvatorul o duce dincolo de perdeaua dinăuntru”, o 
„ilustraţie a lucrării Lui în sanctuarul ceresc” (Comentariul biblic AZŞ, 
vol. 5, p. 1 145, orig.). Şi care este cererea culminantă? „Tată, vreau ca şi 
cei pe care mi i-ai dat Tu să fie cu Mine, acolo unde sunt şi Eu.”

Să privim în viitor. A venit timpul strâmtorării, plăgile cad, de-
cretul de moarte pare să fie dat şi sfinţii agonizează în rugăciune. La 
miezul nopţii, vocea lui Dumnezeu se aude prin spaţiul deschis în 
Orion. Sfinţii „privesc neclintiţi spre cer şi văd slava lui Dumnezeu 
şi pe Fiul omului stând pe tronul Său. Pe chipul Său divin, ei văd 
semnele umilinţei Sale, iar de pe buzele Sale aud cererea prezentată 
înaintea Tatălui şi a sfinţilor îngeri: «Vreau ca acolo unde sunt Eu, 
să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu»” (Tragedia 
veacurilor, p. 636, orig.).
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Aceasta a fost rugăciunea lui Isus înainte de Ghetsimani. L-a 
condus spre orele agonizante de pe calvar. I-a umplut gândurile în 
dimineaţa învierii. Era povara Lui sufletească la înălţare. A fost ru-
găciunea Lui în timpul lucrării de mijlocire. Şi este cererea Lui finală 
chiar înainte să Se întoarcă. Ne vrea cu El. Dacă tu şi eu suntem dis-
puşi, crezi că ne va duce acolo? Va aduce răscumpărarea şi împăcarea? 
Da! Şi va fi pentru totdeauna!

Reuniune

„Vreau ca ei să fie cu Mine unde sunt Eu,”
Aşa S-a rugat Domnul nostru înainte de Ghetsimani.
Aceasta este încă marea-I dorinţă a inimii,
Şi povara sincere-I rugăciuni.

O, lasă-ne să simţim adânca dragoste ce caută
Reuniune cu cei ce-i consideră cei mai dragi;
Nicio zăbovire pe drumul luminat,
Abătut de favorurile păcatului sau frica lui!

Durerea pe care păcatele au adus-o inimii Lui,
Separarea pe care acele păcate au făcut-o,
Toate vor fi sfârşite pe măsură ce sângele-I preţios
Îndepărtează toate păcatele din aceia pentru care S-a rugat.
O, va primi rugăciunea Lui răspuns?
Da. Amin!
Ca să putem fi împreună
El vine din nou!
      W.D. Frazee






