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Comentariu realizat de pastor Alejandro Bullon 

 

STUDIUL 10 

ZIUA ESCATOLOGICĂ A ISPĂŞIRII 
  

Te salut, dragul meu prieten! Suntem din nou împreună la studiu. Tema despre Sanctuar, ca 
oricare altă tema a Bibliei, trebuie înţeleasă în contextul general al marii lupte dintre Hristos şi 
Satana. Încă de la începutul conflictului, Satana a încercat să îndrepte spre sine însuşi închinarea şi 
adorarea fiinţelor create. El L-a acuzat pe Dumnezeu că este nedrept şi că dă legi pe care nimeni nu le 
poate împlini. Celor care doreau să îl urmeze şi să-l sprijine Satana le promitea să nu le ceară atât de 
mult cât le cerea Dumnezeu.  

În cer a reuşit să-i determine pe mulţi să-l urmeze, ba chiar şi pe pământ, într-o anumită măsură. 
Lucifer a avut succes cu Adam si Eva, pentru că altfel păcatul nu ar fi intrat în această lume. După 
căderea în păcat a primilor noştri părinţi, Dumnezeu a pus în aplicare planul de mântuire, care a fost 
prefigurat în ceremonialul Sanctuarului. 

În acest studiu, vom vedea că ziua ispăşirii nu era pentru poporul Israel decât un tip al curăţirii 
adevăratului Sanctuar din cer. Dar de ce trebuie curăţit Sanctuarul ceresc? Trebuie curăţit de 
acuzaţiile pe care vrăjmaşul le-a aruncat asupra Domnului Isus.  

Vom începe prin a spune că această temă a curăţirii Sanctuarului ceresc ne este prezentată în 
Daniel 8 ca un răspuns al lui Dumnezeu către fiinţele umane create de El, dar oprimate de biruinţa 
răului asupra binelui. Daniel 8,9-14: 

9 Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a mărit nespus de mult spre miazăzi, spre 
răsărit şi spre ţara cea minunată. 

10 S-a înălţat până la oştirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oştirea aceasta şi din 
stele şi le-a călcat în picioare. 

11 S-a înălţat până la căpetenia oştirii, i-a smuls jertfa necurmată şi i-a surpat locul Locaşului 
său celui Sfânt. 

12 Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârşit împotriva jertfei necurmate; cornul a 
aruncat adevărul la pământ şi a izbutit în ce a început. 

13 Am auzit pe un sfânt vorbind; şi un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea: „În câtă vreme se va 
împlini vedenia despre desfiinţarea jertfei necurmate şi despre urâciunea pustiirii? Până când va fi 
călcat în picioare Sfântul Locaş şi oştirea?” 

14 Şi el mi-a zis: „Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi Sfântul Locaş va fi 
curăţat!” 

Pasajul citit este lung, dar il vom analiza puţin împreună. 

În primele versete ale capitolului 8 din Daniel, putem vedea un berbece ca simbol al Medo-
Persiei şi un tap ca simbol al Greciei. Apoi apare un corn mic ca simbol al Romei papale. Cornul cel 
mic se extinde spre cele patru puncte cardinale, cucerind ţări şi regate, precum Babilonia, Grecia, 
Egipt şi Palestina. Dar în mod ciudat, acesta creşte în acelaşi timp şi pe verticală, nu doar pe 
orizontală, îndreptându-se spre căpetenia cerească, adica împotriva poporului lui Dumnezeu şi 
împotriva Prinţului Universului, care este Domnul Isus. Atacându-L pe Prinţ, El a vrut să-L oprească 
să ducă la la bun sfârşit misiunea de salvare a păcătoşilor, distrugând locul Lui din Sanctuarul ceresc, 
aruncând la pământ adevărul, învăţăturile Scripturii şi Legea divină. Aceste acţiuni au importante 
implicaţii spirituale. În realitate, deşi această putere guvernează pe pământ, interesul lui nu îl 
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reprezintă pământul, ci Locul preasfânt din ceruri. De aceea vrea să denatureze tema mântuirii şi pe 
cea a Sanctuarului. Având în vedere această situaţie, un sfânt îl întreabă pe un altul cât timp va mai 
dura această stare. Acesta răspunde că situaţia va continua astfel 2300 de seri şi dimineţi, până când 
Sanctuarul va fi curăţit. Pentru a înţelege ce înseamnă curăţirea Sanctuarului ceresc, trebuie întâi să 
înţelegem ce se întâmpla în Sanctuarul pământesc din pustie. Cum am văzut deja, Sanctuarul 
pamantesc era un simbol al celui ceresc.  

După cum ne spune Mişna – o  colecţie de comentarii iudaice – curăţirea Sanctuarului din pustie 
începea cu sărbătoarea trâmbiţelor din prima zi a lunii a 7-a şi se termina cu ceremonialul ispăşirii. 
Iudeii continuă şi astăzi să celebreze sărbătoarea ispăşirii, numită de ei „Iom Kipur”, ceea ce în mod 
literar înseamnă „Ziua iertării” sau „Ziua judecăţii”. În această zi fiecare evreu îşi reînnoia votul de 
consacrare faţă de Dumnezeu, exprimându-şi părerea de rău, după care era iertat şi curăţat de orice 
păcat. În această zi, marele preot făcea curăţirea sanctuarului, aducând jertfe de animale. Să urmărim 
ceea ce ne spune Scriptura în Evrei 9,23.24: 

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. 

Dragul meu prieten, dacă vei analiza cu grijă această declaraţie a Scripturii, vei ajunge la o 
concluzie logică, şi anume că există un Sanctuar în ceruri, pentru că cel de pe pământ nu a fost 
altceva decât o copie, o machetă, un simbol. Dacă ziua ispăşirii şi a curăţirii Sanctuarului era pentru 
poporul Israel o zi de judecată, atunci în mod logic şi pentru Sanctuarul ceresc ziua ispăşirii trebuie 
să fie o zi a judecăţii, de data aceasta pentru întreaga omenire. Dar când se va întâmpla aceasta? Dacă 
vom descoperi răspunsul la această întrebare, vom afla data când va fi judecată planeta pe care 
locuim. Aici este momentul în care intră în scenă răspunsul din finalul capitolului 8 din Daniel: „Până 
vor trece 2300 de seri şi dimineţi, apoi Sfântul Locaş va fi curăţit”. 

După cum se poate observa, răspunsul nu conţine data exactă când va începe această perioadă. 
Nici îngerul nu-i explică lui Daniel acest detaliu. De aceea este necesar ca Daniel să primească o 
nouă viziune cu privire la subiectul acesta, iar îngerul Gabriel îl vizitează din nou pe Daniel pentru ca 
să-i explice când va începe această perioadă. Explicaţia se găseşte în Daniel 9,24-25: 

24 Şaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale celei 
sfinte, până la încetarea fărădelegilor, până la ispăşirea păcatelor, până la ispăşirea nelegiuirii, 
până la aducerea neprihănirii veşnice, până la pecetluirea vedeniei şi prorociei şi până la ungerea 
Sfântului sfinţilor. 

25 Să ştii, dar, şi să înţelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până 
la Unsul, la Cârmuitorul, vor trece şapte săptămâni; apoi timp de şaizeci şi două de săptămâni, 
pieţele şi gropile vor fi zidite din nou, şi anume în vremuri de strâmtorare. 

În acest pasaj aflăm că au fost hotărâte pentru poporul Israel 70 de săptămâni. Dar de unde 
provin cele 70 de săptămâni? Fără îndoială din cele 2300 de zile ale viziunii anterioare. Apoi îngerul 
îi explică lui Daniel (vers. 25) că decretul de rezidire a Ierusalimului va marca începutul acestei 
perioade de 70 de săptămâni şi totodată începutul celor 2300 de seri şi dimineţi. 

Decretul de rezidire a Ierusalimului a fost dat în toamna anului 457 î.Hr. Dacă se ia această dată 
ca punct de pornire pentru cele 2300 de zile simbolice, adică 2300 de ani literali, sfârşitul acestei 
perioade este marcat de toamna anului 1844 d. Hr.  

Ce înseamnă însă expresia „Sanctuarul va fi curatit!”? Este clar că nu poate să fie nicidecum 
vorba de templul din Ierusalim, pentru că acesta a fost distrus în anul 70 d.Hr. Curăţirea Sanctuarului 
despre care se vorbeşte are legătură cu timpul sfârşitului, aşa după cum îi spune îngerul lui Daniel 
(cap. 8,17): 
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17 El a venit atunci lângă locul unde eram; şi la apropierea lui, m-am înspăimântat şi am căzut 
cu faţa la pământ. El mi-a zis: „Fii cu luare aminte, fiul omului, căci vedenia priveşte vremea 
sfârşitului!” 

Conform comentatorilor biblice, timpul sfârşitului a început în anul 1798 d.Hr. Aşa că 
Sanctuarul la care se referă Daniel nu poate fi altul decât cel din ceruri, acolo unde locuieşte şi 
lucrează Dumnezeu şi care este singurul care continuă să existe şi azi. Epistola către evrei a fost 
scrisă exact cu acest scop, pentru a transfera atenţia noastră de la Sanctuarul pământesc la cel ceresc, 
în care Domnul Hristos lucrează în favoarea noastră. 

Dar în ce constă curăţirea Sanctuarului ceresc? Întâi să vedem ce înseamnă cuvântul evreiesc 
nisdag. El înseamnă curăţire. Termenul acesta este pasivul verbului sadag, care înseamnă a 
îndreptăţi, a salva, a restatornici. Deci îndreptăţirea este sinonimul salvării, al mântuirii. Atunci 
expresia „Sanctuarul va fi curăţit” ar putea să însemne că Sanctuarul se va afla în siguranţă în faţa 
atacurilor cornului cel mic. 

Curăţirea Sanctuarului este de fapt un proces prin care dreptatea lui Dumnezeu va fi apărată, 
Hristos, înălţat, iar Legea, aşezată pe locul care i se cuvine.  

Aminteşte-ţi că tot sistemul de jertfe de la Sanctuar avea misiunea de a explica omului Planul de 
mântuire. Iar Daniel 9,24-25 aduce cu sine soluţia pe care Dumnezeu a găsit-o pentru eradicarea 
păcatului. Iar aceasta soluţie a adus-o la îndeplinire Domnul Isus prin jertfa Sa de pe Calvar.  

Tot acest proces al ispăşirii este detaliat pentru noi în Levitic 16. Iar ziua ispăşirii era ziua cea 
mai importantă în semnificaţii. Ea era ziua în care le era garantată celor din Israel iertarea şi salvarea. 
Procesul de curăţire a Sanctuarului ceresc este de asemenea garanţia mântuirii promise de Hristos. 
Dumnezeu a semnat Planul de mântuire prin jertfa de pe Cruce. El Şi-a făcut partea. Astăzi este ziua 
în care el mă invită să-l semnez şi eu şi să-mi fac partea. Astăzi este ziua mântuirii mele. Astăzi este 
ziua mântuirii tale. Vrei să beneficiezi de această şansă? 

         Traducere Gertrud Radu 
         Tehnoredactare Nadia Safta 
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