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Rezumatul Studiului 11 - Sanctuarul noului legământ 
 
A  Sanctuarul Noului Legământ: 
 Dumnezeu se apropie de om. 

— Motivul principal pentru care Dumnezeu cere lui Israelul să-I construiască un sanctuar 
este că doreşte să locuiască în mijlocul lor. 

— Dar cum poate să locuiască un Dumnezeu sfânt în mijlocul oamenilor păcătoşi? 
— Soluţia era inclusă în Sanctuar. În ce fel? 
— Toate ceremoniile şi riturile sale erau pregătite pentru a acorda iertare persoanei, a o 

restaura şi a o sfinţi. 
— În acest fel, relaţia dintre Dumnezeu şi om a fost restabilită, iar aceştia s-au putut bucura 

de o relaţie strânsă şi iubitoare. 
B  Jertfa Noului Legământ: 
 Sângele şi păcatul. 

— Sângele a fost presărat pe sanctuar şi, în mod simbolic, păcatul a fost transferat în 
sanctuar. În acel moment, fostul păcătos a fost readus la comuniunea deplină cu 
Dumnezeu. 

— Dar sângele în sine nu a curăţat de fapt păcatul (Evrei 10: 4), ci în virtutea sângelui 
Mielului lui Dumnezeu. 

 Înlocuitorul nostru. 
— Înlocuirea este cheia întregului Plan al Mântuirii. 
— În Vechiul Legământ, păcătosul, care merita moartea, a fost înlocuit de un animal, care a 

murit în locul lui. 
— În Noul Legământ, noi, care merităm moartea, suntem înlocuiţi de Isus, care a murit în 

locul nostru. 
— Dumnezeu îl acceptă pe Isus ca înlocuitor şi ne iartă, ne restabileşte şi ne dă viaţă 

veşnică. 
— Nimeni nu este atât de păcătos încât Dumnezeu să nu-L accepte pe Înlocuitorul Său. 

C  Preotul Noului Legământ: 
 Marele Nostru Preot. 

— Când animalul a murit, păcătosul putea pleca. Fusese deja iertat. Cu toate acestea, ritul a 
continuat. Preotul trebuia încă să slujească cu sângele animalului. 

— În acelaşi mod, moartea lui Iisus pe cruce asigură iertarea păcatelor noastre. Cu toate 
acestea, lucrarea lui Isus în numele nostru nu s-a încheiat aici. 

— Sanctuarul pământesc era doar o umbră, o reprezentare a adevăratului Sanctuar Ceresc. 
În adevăratul Sanctuar, Isus însuşi îşi prezintă propriul sânge. El este Marele nostru Preot 
(Evrei 7:25). 

 Lucrarea din ceruri. 
— Isus mijloceşte la Dumnezeu pentru noi. El este Mediatorul între Cer şi Pământ, între 

umanitate şi Zeitate. 
— El este singura fiinţă umană care poate sta în faţa lui Dumnezeu liber de orice păcat. El 

este atât victimă, cât şi mediator, jertfă şi preot (1 Tim. 2:5-6). 
— Roagă-l pe Tatăl să accepte viaţa Sa fără păcat în locul vieţii noastre păcătoase (oricât de 

păcătoasă ar fi fost aceasta). Fără mijlocirea Sa, nu am avea nici-o speranţă, nici acum, 
nici la Proces. 

 


