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Ziua ispasirii
In acest studiu vom vedea ce se intampla in ziua ispasirii. Aceasta era o zi speciala si diferita de toate 

celelalte. Se intampla o data pe an si se mai numea si ziua purificarii sanctuarului, era o zi de judecata pentru 
israeliti. Aceasta tema, in ciuda faptului ca  are origini biblice este aproape necunoscuta intre crestini. Sa 
vedem ceea ce Biblia spune cu privire la aceasta zi. Levetic 16,16.30:

"16 Astfel să facă ispăşire pentru Sfântul Locaş, pentru necurăţiile copiilor lui Israel şi pentru toate 
călcările de lege, prin care au păcătuit ei. Să facă la fel pentru Cortul întâlnirii, care este cu ei în mijlocul  
necurăţiilor lor.

30 Căci în ziua aceasta se va face ispăşire pentru voi ca să vă curăţaţi: veţi fi curăţaţi de toate păcatele 
voastre înaintea Domnului.

Pentru a intelege mai bine aceasta problema, avem nevoie sa ne aminitim ca sanctuarul pamantesc nu 
ne prezinta numai  un Dumnezeu care cauta pe fiii Sai si doreste sa locuiasca cu ei, ci de asemenea ilustreaza 
maniera in care El rezolva problema pacatului in Univers. Pentru ca desi pe crucea calvarului a fost platita 
condamnare noastra pentru pacat, raul a continuat sa existe si trebuia sa se ajunga la un sfarsit. Dar in acest 
moment ar fi necesar  sa ne punem o intrebare: de ce ar fi trebuit sa existe o zi de purificare, ispasire, 
curatire in sanctuarul ceresc? Inteleg acest fapt foarte bine in sanctuarul pamantesc pentru ca sangele era 
varsat, dar in cer de ce? Si cum se poate relationa aceasta cu exterminarea definitiva a pacatului?

Am vazut ca sistemul de jerte din Israel simboliza sacrificiul lui Isus de pe crucea calvarului. 
Multumita acestui sacrificiu, suntem eliberati de condamnare si suntem considerati drepti, curati inaintea lui 
Dumnezeu, iar aceasta in conditiile in care o credem caci daca nu o credem nu ne slujeste la nimic. In 
sistemul pamantesc pacatosii se indreptau spre templu aducand cu ei pacatele savarsite, adica isi asumau 
responsabilitatea pacatelor comise, convinsi ca meritau moartea, de aceea mergeau in Sanctuar. Acolo 
mergeau dar nu oricum, nu mergeau cu mainile goale. Ei aduceau cu ei o victima asupra careia isi puneau 
mainile, iar prin credinta transferau pacatele lor asupra acesteia, astfel victima era sacrificata datorita 
pacatului savarsit, iar prin sangele ei, aceste pacate erau transferate asupra sanctuarului. Astfel prin aceast 
transfer Dumnezeu lua asupra sa condamnarea acestor pacate. Fiinta umana a pacatuit, dar recunoscandu-si 
pacatul si avand credinta in sacrificiul victimei inlocuitoare, Dumnezeu ierta pacatosul. De aceea pacatosul 
dupa jertfa abandona sanctuarul, eliberat de vina pacatelor si binecuvantat de Dumnezeu. O victima a murit 
pentru el, mielul si-a asumat responsabilitatea condamnarii pentru pacatele facute. Dar solutia pentru pacate 
nu era definitiva, pentru ca pacatul a fost transferat de la pacatos la sanctuar, la divinitate, atunci intr-un 
anumit moment  trebuia sa se rezolve definitiv problema pacatului, iar Domnul a reprezentat in simbol 
aceasta restaurare finala si definitiva prin intermediul zilei ispasirii. In ziua ispasirii, purificarea pacatului la 
care apelau pacatosii prin intermediul sacrificiilor zilnice, ajungea la punct culminant, pentru ca pacatulul 
era curatat din sanctuar pentru totdeauna.

Ziua ispasirii pentru Israel nu era o zi de sarbatoare ci o zi de renovare spirituala. Poporul se apropia 
de Dumnezeu mai mult decat oricand. In aceasta zi, marele preot ,care reprezenta poporul intra chiar  in 
prezenta lui Dumneze in Sfanta Sfintelor.Marele preot, care reprezenta poporul,  se imbraca de o forma 
diferita si speciala pentru a intra in Sfanta Sfintelor unde se afla chivotul. Dumnezeu spera ca aceasta zi sa 
determine pe popor sa lase de-o parte rutina zilnica, sa se consacre Lui si sa se odihneasca de munca lor. Asa 
ca ziua ispasirii trebuia sa fie o zi in care sa nu se realizeze nici o lucrare. Dar aceasta stare de odihna a 
poporului contrasta puternic cu evidenta activitate intensa a marelui preot. Poporul se odihnea pentru ca 
marele preot lucra pentru ei. Ceea ce ei nu puteau face, el facea pentru ei. Ce facea marele preot in aceasta 
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zi? Intre alte lucrari intra in Locul Prea Sfant luand cu el sangele jertfei de ispasire inaintea capacului 
ispasirii. Pentru ziua ispasirii Dumnezeu de asemenea poruncea poporului "supuneti-va inimile!" Acest verb 
in evreeste este anab care inseamna a se umili, da nu insemna a suferi. Dar cum putem intelege noi acest 
cuvant? A nu avea nici o valoare. Cuvantul evreesc ne induce gandul la dispozitia pacatosului de a se lasa 
condus de Dumnezeu care includea si postul care era  forma prin care inchinatorii exprimau dependenta lor 
totala de Dumnezeu pentru  a continua in viata. Dumnezeu a pus la dispozitia lor ziua ispasirii pentru a ajuta 
pe poporul Sau sa se increada total in puterea divina, iar ei posteau pentru a arata ca si-au predat total viata 
lor in mana lui Dumnezeu.Ei nu mai depindeau de munca lor ci de Dumnezeu, iar El putea conduce viata lor.

 Ziua ispasirii era de asemenea si un timp al judecatii in care Dumnezeu analiza daca pacatosul 
credea ca victima nevinovata platea pentru pacatul sau, El evalua daca aceste persoane se incredeau total in 
dragostea harul Sau, daca se odihneau de toate lucrarilor si depindeau de ceea ce Dumnezeu facea pentru ei. 
Daca judecata arata ca cineva nu accepta substitutia, sau nu se odihnea in Domnul era "taiat" conform 
textului din poporul sau. Judecata presupunea o evaluare, un verdict si executarea verdictului.

 Lasa-ma sa fac un rezumat la ceea cea am spus pana acuma. In sacrificiile zilnice prin intermediul 
sangelui victimei si a mijlocirii preotilor era luat pacatul si transferat asupra  sanctuarului si in prezenta lui 
Dumnezeu. Dar in ziua ispasirii Dumnezeu se descoperea ca un Dumnezeu sfant care pentru a salva fiinta 
umana a intrat in contact cu pacatul petru o perioada specifica de timp pentru a oferi iertare si ispasire pentru 
pacatele celor pocaiti. Dar prin insasi natura Sa el nu are nimic de a face cu pacatul, cu necuratia pacatului, 
astfel ziua ispasirii justifica pe Dumnezeu si  expulza pacatul pentru totdeauna din prezenta Sa. 

Aceasta o vedem cu claritate in ritualul tapilor pentru ca in ziua ispasirii preotul lua de  asemenea doi 
tapi la poarta sanctuarului iar acolo tragea la sorti, unul era dedicat lui Dumnezeu iar celalalt lui Azazel. 
Animalul dedicat lui Dumnezeu era sacrificat pentru a face ispasire pentru preot si pentru popor. Dar ce se 
intampla cu celalalt tap dedicat lui Azazel? Sa citim ce spune Levetic16,20-22:

"20 Când va isprăvi de făcut ispăşirea pentru Sfântul Locaş, pentru Cortul întâlnirii şi pentru altar,  
să aducă ţapul cel viu.
21 Aaron să-şi pună amândouă mâinile pe capul ţapului celui viu şi să mărturisească peste el toate 
fărădelegile copiilor lui Israel şi toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei; să le pună pe capul 
ţapului, apoi să-l izgonească în pustiu, printr-un om care va avea însărcinarea aceasta.
22 Ţapul acela va duce asupra lui toate fărădelegile lor într-un pământ pustiit; în pustiu să-i dea drumul."

Ce interesant, dupa sacrificiul zilei ispasirii, marele preot transfera toate pacatele lui Israel asupa 
tapului care reprezenta pe Azazel, apoi lua animalul si il trimitea in desert. Acest simbolism este bogat. 
Azazel este un simbol a diavolului.Acesta nu primea pacatele poporului pentru a le ispasi, pentru ca in acest 
fel diavolul ar fi cel care ar face ispasire pentru pacatul fiintei umane. Nu era un sacrificiu, tapul nu era 
omorat, el  primea pacatele poporului pentru a le lua in desert,locul care reprezenta in Biblie haos si moarte. 
Acest ritual transfera pacatele poporului din sanctuar tocmai la sursa lor, adica la diavol,asupra aceluia care a 
fost si este instigatorul tuturor relelor. Acum toate acestea cadeau asupra sa. Prin intermediul ritualului cu 
tapul pentru Azazelera simbolizat adevaratul autor al pacatului si il facea responsabil pentru pacat. Aceasta 
nu inseamna ca pacatosul nu mai este responsabil pentru pacatul faptuit, dar trebuie sa avem in vedere ca 
pentru pacatul marturisit pacatosul a fost iertat prin intermediul jertfelor zilnice. 

Ritualul tapului pentru Azazel arata ca autorul raului si originea tuturor pacatelor este Satana. Prin 
aceasta forma poporul intelegea ca Dumnezeu era liber de orice acuzatie ridicata impotriva Sa in legatura cu 
pacatul. 

Dar ce are de a face toate acestea cu noi astazi? Mult! Pentru ca tot ceea ce se intampla in sanctuar 
pamantesc, ne arata ce se intampla cu planul de salvare. Iata ce spune Evrei 9,23-27:
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"23 Dar, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curăţate în felul acesta, trebuia 
ca înseşi lucrurile cereşti să fie curăţate cu jertfe mai bune decât acestea.
24 Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului  
locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.
25 Şi nu ca să Se aducă de mai multe ori jertfă pe Sine însuşi, ca marele preot care intră în fiecare an în 
Locul Preasfânt cu un sânge care nu este al lui;
26 fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii; pe când acum, la 
sfârşitul veacurilor, S-a arătat o singură dată, ca să şteargă păcatul prin jertfa Sa.
27 Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata," 

Prietenul  meu, in acest text intalnim cel putin trei idei interesante. Este un text clar, nu are nevoie de 
mult comentariu. Prima idee ne spune ca asa dupa cum in Israel marele preot intra in locul Prea Sfant cu 
sangele unui animal pentru a-l curata, este necesar ca Isus sa intre in locul Prea Sfant din cer dar cu propriul 
Sau sange. Preotul intra in fiecare an pentru ca era un simbol, dar Isus a intrat numai o data pentru ca era 
realitatea simbolului.

Al doua idee. Cand Isus va incepe lucrarea Sa in locul Prea Sfant, va incepe de asemenea judecataasa 
dupa cum ne spune textul, si asa dupa cum este stabilit ca omul trebuie sa moara numai o data iar apoi sa 
vina judecata, tot asa Isus a fost jertfit o singura data pentru a lua pacatul multora.

A treia idee. Isus a inceput lucrarea simbolizata prin ziua ispasirii " la sfarsitul veacurilor" spune 
textul. Ce inseamna aceasta? Pentru a putea intelege trebuie sa citim Daniel 8,14:

"Pana vor trece 2300 de seri si dimineti si Sfantul Sanctuar va fi curatit"

Noi stim ca aceasta profetie s-a implinit in 23 octombrie 1844, zi in care s-au intamplat doua lucruri 
in Univers. Prima s-a intamplat in cer. Ce s-a intamplat in cer? A inceput ceea ce este simbolizat de ziua 
ispasirii, procesul judecatii, curatirea Sanctuarului. Si ce s-a intamplat pe pamant? Dumnezeu a ridicat un 
grup de mesageri pentru a predica lumii Evanghelia in contextul judecatii. Este clar ca sanctuarul la care se 
referea Daniel nu era pamantul pentru ca viziunea lui Daniel se intampla in cer . Din alt punct de vedere 
Daniel nu foloseste cuvantul comun pentru curatire care este tavar ci foloseste cuvantul zadac in evreeste 
care inseamna sa fie justificat, aceasta ne da ideea de justificare, de curatire, de judecata, verbul zadac 
combina concepte legale oferind astfel o intelegere a zilei ispasirii care depaseste dimeniunea ceremoniala, 
si anume dimensiunea divina. 

In anul 1844 cand s-a terminat perioada profetica a celor 2300 ani iar Isus a inceput partea finala a 
lucrarii sale de Mare Preot in Sanctuarul . Astazi este ziua in care trebuie sa mergem strans legati de 
Domnul, astazi este ziua odihnei prin harul Sau, Marele nostru Preot care lucreaza pentru noi in aceste 
momente in Sanctuarul ceresc. In Apocalipsa 20,1-3 gasim tapul pentru Azazel trimis in desert, il gasim 
legat pe pamantul pustiu pentru 1000 de ani. Adevarata zi a ispasirii care a inceput in 1844 va arata ca 
Dumnezeu este drept si milos, si ca acuzatiile indreptate impotriva Sa de puterile raului nu au fundament. La 
sfarsitul acestui timp toti vor ingenunchia inaintea lui Dumnezeu, chiar si Satana si ingerii sai si vor 
recunoaste ca Dumnezeu este drept. Adevaratul si unicul izvor al pacatului si raului in Univers va fi clar 
identificat si va accepta responsabilitatea actiunilor sale de instigare impotriva lui Dumnezeu. Hristos a 
acceptat pedeapsa pentru pacatele pacatosilor pocaiti, dar nu si pentru cel care a fost initiatorul pacatului si a 
raului. Acest aspect al pacatului este asezat asupra lui Satana, lucrarea de a judeca si purifica Universul, va 
sterge orice indoiala cu privire la caracterul Sau, iar istoria pacatului se va sfarsi. Acest moment este un 
moment solemn in viata crestinului pentru ca asa dupa cum in  poporul Israel se realiza o zi a ispasirii, de 
curatire, de judecata pentru a determina cine crede in valoare sacrificiului si pentru a extirpa pacatul si a-l 
duce in originea, izvorul sau, astazi de asemenea se realizeaza aceasta zi a judecatii in cer  pentru a se vedea 
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cine accepta si cine nu accepta sacrificiul lui Isus, pentru a curata pentru totdeauna Sanctuarul ceresc si a lua 
pacatul acolo de unde a inceput si pentru care Satana va trebui sa plateasca pentru ceea ce a facut.

Dumnezeu sa te binecuvanteze!


	Ziua ispasirii

