MAREA ZI
˘
A ISPASIRII
,
(LEVITIC 16)
„Levitic 16 conţine unul din adevărurile cele mai importante. Capitolul ne
prezintă cu o autoritate deosebită învăţătura despre ispăşire şi cu certitudine
aparţine părţilor celor mai preţioase şi mai importante ale Cuvântului lui
Dumnezeu …“ (C. H. Mackintosh)
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Descrierea „zilei ispăşirii” în Levitic 16 este cu siguranţă unul din locurile centrale ale
Vechiului Testament. Aici găsim prezentate adevăruri esenţiale, care sunt astăzi partea
tuturor creştinilor credincioşi. În prezentarea de faţă se încearcă să se prezinte punctele
principale care stau în legătură cu marea zi a ispăşirii. Sensul şi scopul prezentării nu este
studiul fiecărui verset în parte. Pentru comentarii detaliate se va prezenta în anexă o sursă de
documente referitoare la această temă. Recomandăm cordial un studiu intensiv al acestei
teme pe baza acestor comentarii cu scopul aplicării la viaţa proprie a principiilor prezentate
aici.
În această prezentare se vor da mai întâi în introducere unele informaţii prealabile
referitoare la această temă. După aceea în fraze scurte se va descrie derularea
evenimentelor din această zi centrală. După aceea urmează prezentarea evenimentelor
ţinând seama de adevărurile noi-testamentale. În final se va prezenta în rezumat sub formă
grafică conţinutul acestei prezentări.
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INTRODUCERE
Introducere la Levitic 16

Versetele 1-4

Felul în care Aaron trebuia
să se prezinte
Privire de ansamblu a

Versetele 5-10

jertfelor
Descrierea actului de

Versetele 11-28

aducere a jertfei
Premise pentru aducerea

Versetele 29-34

jertfei
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˘
ÎNTREBARI
IMPORTANTE

•

Situaţia iniţială: Intrarea în Locul Sfânt şi în Sfânta Sfintelor
era limitată din cauza păcatului din Levitic 10 (vezi 16,1)

•

Aaron este aici figura centrală

•

Multe lucruri din ziua ispăşirii sunt fenomene de excepţie (de
exemplu: aruncarea sorţului, schimbarea îmbrăcămintei,
acţiunile marelui preot etc.)

•

Perechea zilei ispăşirii este epistola către Evrei (mai ales
Evrei capitolele 9 şi 10)

•

Transpus la noi creştinii, noi toţi suntem preoţi şi fiecare are
acces în Sfânta Sfintelor! (Evrei 10,19; 1. Petru 2,5)
5

SCOPUL ZILEI
ÎN TIMPUL ACELA

•

Curăţirea uneltelor şi altarului

•

Ispăşire pentru preoţi

•

Relaţia lui Israel cu Dumnezeu a fost
„adusă în ordine” pentru un an
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APLICARE LA
ZILELE DE AZI

•

ne sunt prezentate două principii ale mântuirii noastre: ispăşirea şi
suplinirea

•

învăţăm ceva despre împăcare ca rezultat al ispăşirii

•

sub aspectul perioadelor de timp (dispensaților) aflăm ceva despre
felul de a acţiona al lui Dumnezeu referitor la poporul Israel,
comparat cu intenţiile lui Dumnezeu faţă de credincioşii din timpul
harului.

înapoi la meniul principal
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Înţelegerea felului cum se desfăşurau
actele de aducere a jertfei este foarte
importantă pentru înţelegerea corectă
a învăţăturilor marii zile de ispăşire.
De aceea este absolut necesar să
clarificăm pe cât posibil în detaliu
succesiunea evenimentelor.
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˘
PREGATIRILE
LUI AARON
(VERSETELE 3-5)

•

dezbrăcarea de îmbrăcămintea de
mare preot şi îmbrăcarea cu haine de
in, respectiv scăldarea

•

luarea de la Israel a doi ţapi dintre
capre (jertfa pentru păcat) şi a unui
berbec (jertfa arderii de tot)

•

să ia pentru sine şi pentru casa sa un
viţel (jertfa pentru păcat) şi un berbec
(jertfa arderii de tot)
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˘
ACTIUNI
PREMERGATOARE
,
ALE LUI AARON (VERSETELE 7-10)

•

Să ia pe cei doi ţapi (jertfa pentru
păcat) hotărâţi pentru popor şi să
arunce sorţi

•

un sorţi pentru Domnul = ca să-l
jertfească ca jertfă pentru păcat
un sorţi pentru „Azazel“ = ca să facă
ispăşire cu el şi să-l trimită viu în
pustie

SORTI
,
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ˇ
ANIMALELE DE JERTFA

Pentru poporul Israel:

Pentru Aaron şi casa lui:

Pentru
jertfire

Jertfă pentru păcat

Ţap

Pentru
„Azazel“

Viţel

Ţap

Ardere-de-tot

Berbec

Berbec
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˘
JERTFA PENTRU PACAT
PENTRU
AARON SI
11-14)
(
, CASA LUI (VERSETELE

Viţelul jertfei pentru păcat (versetele 11-14):

•

Tăierea viţelului jertfei pentru păcat

•

Aducerea tămâii plăcut mirositoare înăuntrul perdelei înaintea
lui Dumnezeu

•

să ia din sângele animalului sacrificat şi să-l stropească cu
degetul său pe partea dinainte a capacului ispăşirii al chivotului,
spre răsărit (o singură dată)

•

să stropească din sânge înaintea capacului ispăşirii (de şapte
ori)
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˘
JERTFA PENTRU PACAT
PENTRU
POPORUL ISRAEL (VERSETELE 15-22)
Ţapul pentru jertfa
pentru păcat (Vers 15)
•
•

Tăierea ţapului şi aducerea sângelui înăuntrul perdelei
Cu sângele lui să facă aşa cum a făcut cu sângele viţelului
pentru jertfa pentru păcat (vezi folia anterioară)

Ţapul ca „Azazel“
(versetele 20-22)
•

Punerea ambelor mâini pe capul ţapului viu şi mărturisirea
tuturor nelegiuirilor poporului

•

Trimiterea lui în pustie printr-un om pregătit pentru aceasta

Curăţirea altarului
(Versetele 16-19)
- ieşirea cu sângele celor două animale de jertfă
- sângele viţelului şi sângele ţapului pe coarnele
altarului
- stropirea din sânge, cu degetul său, de şapte ori pe altar
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JERTFA DE ARDERE-DE-TOT
PENTRU AARON SI
, ISRAEL
(VERSETELE 23-24)

•

dezbrăcarea de hainele de in în locul
sfânt, scăldatul şi îmbrăcarea cu
hainele preoţeşti

•

ieşirea şi jertfirea celor două jertfe de
ardere-de-tot: pentru sine şi casa sa
şi pentru popor
14

˘
ALTE ACTIVITATI
,
(VERSETELE 25-28)

•

Arderea pe altar a grăsimii jertfei
pentru păcat

•

Acela care alungă pe „Azazel” trebuie
să-şi spele hainele şi să se scalde

•

Viţelul şi ţapul jertfei pentru păcat sunt
scoşi afară din tabără şi arşi

•

Cel care îi ardea trebuia să-şi spele
hainele şi să-şi scalde trupul
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˘
REZUMATUL ACTIVITATILOR
,

•

Aaron îmbracă hainele sale de in

•

el ia animalele de jertfă şi aruncă sorţi pentru cei doi ţapi ai jertfei pentru păcat

•

înjunghie viţelul jertfei pentru păcat pentru el şi casa lui, aduce tămâia plăcut
mirositoare şi sângele în cortul întâlnirii (sânge pe respectiv înaintea capacului
ispăşirii)

•

înjunghie ţapul pentru jertfa pentru păcat pentru Israel, duce sângele în cort

•

iese şi stropeşte din sângele celor două animale de jertfă pe altarul arderii-de-tot,
respectiv pe coarnele altarului

•

pune nelegiuirile pe ţapul viu „Azazel“ şi îl trimite în pustie

•

intră în cort şi îmbracă hainele preoţeşti şi se curăţă

•

iese să jertfească cele două jertfe de ardere-de-tot, a lui şi a poporului

•

arde grăsimea jertfei/jertfelor pentru păcat pe altar

•

arde cele două animale de jertfă în afara taberei
înapoi la meniul principal
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Comentariu „doctrinar“

dă clic! – te rog

Noi putem interpreta marea zi a ispăşirii în înţelesul ei noutestamental. Detaliile din Levitic 16 au fost scrise „ca să ne slujească nouă drept
pilde“ (1 Corinteni 10, 6) şi erau numai umbre ale lucrurilor cereşti (Evrei 8,5). Prin posedarea Duhului Sfânt şi a Cuvântului lui Dumnezeu în
întregime noi putem acum de exemplu să cunoaştem în sens figurat înţelesul unei jertfe de ardere-de-tot sau pentru păcat. Acest privilegiu
nu îl avea un izraelit, care a trăit cu sute de ani înainte de venirea lui Hristos şi de împlinirea acestor modele. Astfel, animalele de jertfă,
practicile, uneltele, etc. din Levitic 16 pun înaintea ochilor noştri adevăruri noutestamentale minunate. Să amintim, că marea zi a ispăşirii din
Levitic 16 îşi găseşte marele contramodel în epistola către Evrei.

Comentariu „dispensaţional“

dă clic! – te rog

Dumnezeu a lucrat cu oamenii în feluri foarte diferite în epoci diferite. Înţelegerea acestor epoci (sau dispensaţiuni/economii) este absolut
fundamentală pentru orice preocupare cu Biblia. Astfel noi astăzi nu mai suntem „sub Lege“, ci „sub har“ (Romani 6,14). Dumnezeu nu
mai cere oamenilor să facă fapte, ci El le oferă mântuirea în Fiul Său Isus Hristos.
Şi marea zi a ispăşirii prezintă în privinţa aceasta un adevăr preţios, şi anume dacă ne preocupăm cu întrebarea, de ce pentru Aaron şi
casa lui a fost adusă o altă jertfă decât cea adusă pentru popor.

Completări

dă clic! – te rog
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˘
˘
SCHIMBAREA ÎMBRACAMINTII
LUI
,
AARON (VERSETUL 4)

•

lămureşte, că ispăşirea păcatelor poporului în marea zi a
ispăşirii (compară şi cu Evrei 2,17) era mai mult o activitate de
excepţie în câmpul de activitate al marelui preot

•

îmbrăcămintea unită cu spălarea simbolizează curăţie, iar
schimbarea hainelor simbolizează sfinţirea preotului (Ioan 17,19)
> jertfa de la crucea Golgota trebuia să fie adusă printr-un Miel
curat, fără pată (compară cu 1 Petru 1,19; Evrei7,26)
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˘
CURATIREA
LOCULUI PREASFÂNT
,
(VERSETUL 16.33)

•

indiciu la ispăşire cu privire la „toate lucrurile“ (Coloseni 1,20)
aspect al ispăşirii

•

definiţia ispăşirii: relaţii restaurate

=

1. Relaţia între cel care crede şi Dumnezeu este refăcută
2. În afară de aceasta şi cu privire la univers (compară cu:
Evrei 9,23; Coloseni 1,19-22; Ioan 1,29; 2 Petru 3,13)
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CINCI ANIMALE DE
˘
JERTFA
Jertfa pentru păcat

Poporul Israel

ardere-de-tot

ţap

ardere-de-tot

ţap

suplinire

Aaron şi casa sa

ispăşire

Ispăşire +
suplinire

viţel

Jertfa arderii-de-tot

berbec

berbec

Aaron şi casa sa
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VITEL
PENTRU AARON SI
,
, CASA SA
˘
SPRE ISPASIRE
(VERSETELE 11-14)
,
•

Un viţel în loc de ţap pentru Aaron şi casa sa, deoarece ei au o poziţie mai înaltă

•

Când Aaron este numit singur, atunci el este un model al lui Hristos; aici în versetele
11-14 în legătură cu casa sa el este un model al lui Hristos şi Adunare (Biserică)

•

Cu privire la „casă“ (versetul11): compară cu Evrei 3
versetul 2 = cort
versetul 4 = creaţia
versetul 6 = familia preoţească
(ca în Levitic 16)

•

Particularităţi: norul de tămâie trebuia să acopere capacul (versetul 13)
= caracterul excepţional al jertfei lui Hristos

•

Cu privire la sânge:
o singură dată pe partea dinainte a capacului = jertfa lui Hristos cu privire la
Dumnezeu; o picătură ajunge, cerinţele lui Dumnezeu au fost satisfăcute în chip
desăvârşit
de şapte ori înaintea capacului = locul unde intra preotul; siguranţă desăvârşită, să fi în
siguranţă în prezenţa lui Dumnezeu (7 = numărul desăvârşirii)
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PRIMUL TAP
PENTRU POPOR
,
˘
(VERSETELE 15-16) ASPECT AL ISPASIRII
,

•

Despre înţelesul ispăşirii:
ca şi cuvânt în ebraică: 1. acoperirea feţei
2. acoperirea păcatelor
Înţelesul (în NT): liniştirea lui Dumnezeu cu privire la păcat / potolirea mâniei
(Geneza 8,20 şi versetele următoare); să deschizi drum spre
Dumnezeu, respectiv, să rezolvi problema păcatului,
Texte: 1 Timotei 2,6; 1 Ioan 2,2b



Gânduri practice:
De cele mai multe ori noi avem în vedere numai partea noastră, adică partea
referitoare la iertarea păcatelor, uităm însă cerinţele lui Dumnezeu, care de asemenea
au fost satisfăcute pe deplin prin lucrarea Domnului Isus.
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AL DOILEA TAP
PENTRU POPOR
,
(VERSETELE 20-22) ASPECT AL SUPLINIRII

•

„Azazel“= ‚înlăturare‘ respectiv ‚alungare‘

•

Aaron a mărturisit ca suplinitor toate păcatele poporului pe capul ţapului şi
apoi l-a alungat

•

Despre înţelesul suplinirii:
Domnul Isus a fost judecat în locul acelora care vor crede în El
(Isaia 53,12b ; Matei 20,28; 1 Petru 2,24; 1 Ioan 2,2a).

•


„alungă ţapul în pustie“ (versetul 21) > compară cu Psalmul 103,12;
Evrei 10,17
Ce uşurare trebuie să fi fost pentru un izraelit, când a văzut ţapul,
care purta şi păcatele lui, fugind (valabilă însă numai pentru un an!)

înapoi la meniul „Comentariu“
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DE CE AARON (SI
CASA LUI) SI
, ISRAEL
,
SUNT DIFERENTIATI?
,
,
Aaron şi casa sa
•

Nici o diferenţiere explicită între ispăşire şi
suplinire

•

Imagine a noastră ca credincioşi din timpul
harului

•

Apropiere în poziţia specifică creştină în
deplina savurare a valorii jertfei lui Hristos
(în mod normal o considerăm ca o jertfă)

•

Noi împreună cu Hristos acum în Locul
Preasfânt (încă nu ieşiţi afară)
> Timpul de har = ziua ispăşirii; Israel
încă nu vede aceasta

Poporul Israel
•

Ispăşirea şi suplinirea se deosebesc, aceasta
înseamnă că ispăşirea (drumul spre
restaurarea poporului este croit), dar aspectul
suplinirii nu este încă văzut de popor

•

Dumnezeu va trimite în viitor pe Israel
(rămăşiţa) ca Azazel în pustie, şi îl va aduce la
pocăinţă şi cercetare de sine (compară cu Isaia
53; Zaharia 12,10 şi versetele următoare)

•

Pentru Israel Hristos va ieşi (împreună cu
credincioşii) ca adevăratul Melhisedec ca să
introducă rămăşiţa lui Israel în binecuvântările
Împărăţiei de o 1000 de ani

înapoi la meniul „Comentariu“
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COMPLETARI
˘

•

Diferenţe între model şi împlinire:
- Aaron a intrat şi a ieşit de mai multe ori
- Aaron a intrat cu sânge în Locul Preasfânt

<> Hristos a intrat numai o singură dată în Locul Preasfânt

<> Hristos a intrat cu propriul Său sânge (Evrei 9,12)
- Aaron a trebuit să facă ispăşire şi pentru sine <> Hristos nu!

•

istorie: tradiţia relatează, că marele preot era legat cu o sfoară, de teamă că sfinţenia lui Dumnezeu
putea să-l mistuie <> noi avem voie să ne apropiem fără teamă de Dumnezeu!

•

Intrarea în Locul Preasfânt (compară cu Evrei 10,19 şi versetele următoare) > nu se referă numai la
serviciul divin, ci la totdeauna când noi ne apropiem de Dumnezeu în puterea Duhului

înapoi la meniul „Comentariu“
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înapoi la meniul principal

Marea zi a ispăşirii

Trecut

Dumnezeu „liniştit” cu privire
la păcat; pentru toţi oamenii
a fost croit drumul spre
Dumnezeu

A stat în judecata lui
Dumnezeu în locul acelora
care vor crede în El

Două principii
ispăşire

suplinire

Credincioşii din timpul de har
primesc în mod obişnuit ambele
aspecte ca o singură jertfă

Prezent

Noi credincioşii împreună
cu El în Locul Preasfânt

Hristos jertfit o singură dată =
drum croit şi pentru Israel
Hristos iese din Locul Preasfânt
împreună cu credincioşii

Viitor

După rânduiala
lui Melhisedec

Hristos va domni în pace
şi dreptate pe baza lucrării
Sale

Păcatele poporului vor fi
îndepărtate (rămăşiţa în
pustie)

Întreg universul adus în
concordanţă cu
Dumnezeu

Împlinirea
definitivă a
împăcării
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