Exegezã

Epistola cãtre Evrei

ISUS - Marele Preot
Evrei 9.7: „Dar în partea a doua intrã numai
Marele Preot, o datã pe an ºi nu fãrã sânge pe care
îl aduce pentru sine însuºi ºi pentru pãcatele din
neºtiinþã ale norodului”.
Marele preot intra în Sfânta Sfintelor, numitã
„partea a doua” unde nu avea voie sã intre nimeni
în afarã de el, potrivit poruncii Domnului: „Sã nu
fie nimeni în cortul întâlnirii când va intra Aaron
sã facã ispãºirea în sfântul locaº pânã va ieºi din
el” (Evrei 16.17). Dar, nici el nu intra „tot timpul”
(Evrei 16.2) ci, numai „o datã pe an”, la Sãrbãtoarea Ispãºirii în ziua a zecea, luna a ºaptea.
În încãperea sfântã, marele preot aducea „sângele taurilor ºi al þapilor” (Evrei 10.4), întâi pentru
pãcatele sale, fiindcã ºi el era „cuprins de slãbiciune” (Evrei 5.2), „supus slãbiciunii” (Evrei 7.28)
ºi, ulterior, pentru pãcatele din neºtiinþã ale
norodului.
Evrei 9.8: „Prin aceasta, Duhul Sfânt arãta cã
drumul în Locul Preasfânt nu era încã deschis câtã
vreme sta în picioare cortul dintâi”.
Slujba pe care o fãcea marele preot în Sfânta
Sfintelor avea, aºa cum s-a mai spus, ºi o accentuatã
valoare didacticã, nu numai ispãºitoare, fiind „chip
ºi umbrã a lucrurilor cereºti” (Evrei 8.5), adicã
„umbrã a bunurilor viitoare ºi nu înfãþiºarea adevãratã a lucrurilor” (Evrei 10.1).
Slujba din cortul
întâlnirii a fost o
modalitate folositã de Duhul
Sfânt pentru a
vorbi ºi a instrui
poporul lui Dumnezeu de-a lungul
istoriei sale cu
privire la „lucrurile care aveau sã
fie vestite mai târziu” (Evrei 3.5).
Câtã vreme Dumnezeu a hotãrât sã
Extras din volumul
pãstreze funcþia
„Epistola cãtre neEvrei”
ispãºitoare, dar
(comenzi la 0264/432384).

limitatã a acestor „chipuri ºi umbre”, accesul la
realitatea desãvârºitã prefiguratã prin ele era cu
neputinþã, deoarece Hristos încã nu se jertfise ca sã
aibã „ºi El ceva de adus” (Evrei 8.3) ºi astfel sã
devinã „slujitor al Locului Preasfânt ºi al adevãratului cort care a fost ridicat nu de un om, ci, de
Domnul” (Evrei 8.2), pentru ca „pãcatele sã fie
ºterse prin jertfa Sa” (Evrei 9.26). De aceea, drumul
spre aceastã realitate nu era încã „deschis”. Altfel
spus, pãcatul nu era cu putinþã sã fie ºters cu
desãvârºire prin sângele animalelor jertfite, chiar
dacã aceste jertfe „se aduceau neîncetat în fiecare
an” (Evrei 10.1).
Prin urmare, „la sfârºitul acestor zile” (Evrei
1.2), în lumina lucrãrii ispãºitoare a lui Hristos, zile
numite de apostol o „vreme de îndreptare”, aceastã
extraordinarã „asemãnare” sau parabolã, care a fost
cortul din pustie cu toatã slujba dumnezeiascã, ºi-a
pierdut eficacitatea din moment ce înþelesul care o
justifica s-a împlinit în mod desãvârºit în lucrarea
ispãºitoare a lui Hristos, Marele Preot.
Evrei 9.11: „Dar Hristos a venit ca Mare Preot
al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai
mare ºi mai desãvârºit, care nu este fãcut de mâini,
adicã nu este din zidirea aceasta”.
Marele preot, care aducea jertfe ºi daruri în
Sfânta Sfintelor în virtutea unor „porunci pãmânteºti” (Evrei 9.10), era el însuºi parte din ritualul
cortului din pustie, numit de apostol „asemãnare”
sau parabolã. Prin slujba lui mijlocea în favoarea lui
Israel bunãvoinþa lui Dumnezeu pentru împlinirea
( continuare în pag. 14)
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