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Har, indurare si pace voua in Numele Tatalui si al + Fiului si al Sfantului 

Duh. Amin. 

 

Dragi botezati, 

 

Intunericul coborase asupra pamantului acolo unde nu se intentionase asa 

ceva niciodata si perdeaua a coborat ca sa separe locul prea sfant de omul 

care se ascundea printre copacii Gradinii Edenului. Inima pacatoasa a 

omului nu cauta altceva decat sa-L evite pe DOMNul Dumnezeu cel Sfant 

Cel care “l-a facut pe om din tarana  pamantului si i-a suflat in nari 

Rasuflarea Vietii; si omul a devenit fiinta vie” (Geneza 2:7). Astfel Adam 

era mor si murea. El nu putea si nu voia sa dea perdeaua la o parte ca sa 

mearga in Prezenta lui Dumnezeu. Daca nu ar fi facut Dumnezeu lucrul 

acesta, atunci Adam si pacatosii lui fii si fiice, inclusiv persoanele de fata, ar 

fi fost pierduti pentru totdeauna. Dumnezeu a facut lucrul acesta ca sa nu se 

intample asa ceva.  

 

Astfel intunericul a acoperit pamantul unde asa ceva nu era de asteptat 

niciodata si perdeaua a coborat ca sa-L separe pe Sfantul Dumnezeu de 

Dumnezeul Intrupat care daduse din Sine printre copacii fara frunze ai 

Golgotei. Inima perfecta a lui Hristos L-a adus la aceasta Jertfa ca sa fie si ca 

sa deschida Calea Vietii inauntrul Locului Prea Sfant; adica, in Prezenta 

DOMNului Dumnezeu Atotputernic. Astfel Isus era mort si murea. El Cel 

care a coborat din ceruri, nu va cobora de pe cruce pana cand nu s-a 

desfasurat slobozirea totala a maniei lui Dumnezeu impotriva tuturor 

pacatelor voastre si pacatoseniei voastre si a fost data in intregime plata 

pentru ele. Dumnezeu a facut acest lucru ca perdeaua ce separa sa nu mai fie 

asa. 

 

Evrei 10:19-22 … Urmati Perdeaua … 

 



“Asadar, fratilor, pentru ca indraznim sa intram in Sanctuar prin Sangele 

lui Isus, pe Calea nou si vie pe care El a deschis-o pentru noi prin perdea, 

adica, prin Trupul Sau, si pentru ca avem un mare Preot peste Casa lui 

Dumnezeu, sa ne apropiem cu o inima curata cu credinta deplina, cu inimile 

noastre stropite curatite de un cuget rau si cu trupurile noastre spalate cu 

apa curata.” 

 

Pana aici Cuvantul DOMNului Dumnezeul nostru. 

 

Dumnezeu va fi prezent cu poporul Sau, dar va fi o Prezenta acoperita. Ca sa 

indeplineasca acest lucru “Emanuil” – acest “Dumnezeu-cu-noi”- unde 

DOMNul perfect sfant este cu omul in intregime ticalos, erau necesare 

anumite specificari cu privire la o perdea. Dumnezeu, dupa mila si 

bunavointa Sa, ii relateaza lui Moise cerintele separarii unuia de celalalt: 

 

“Si sa atarni perdeaua de copci, si sa aduci Chivotul Marturiei in dosul 

perdelei; si perdeaua sa desparta pentru voi Locul Sfant de Locul Prea 

Sfant. Sa pui Scaunul Indurarii pe Chivotul Marturiei in Locul Prea Sfant” 

(Exodul 26:33-34). 

 

Omul trebuie sa cunoasca si sa invete din Cuvant ca nu este un simbol sau o 

reprezentare atunci cand DOMNul Dumnezeu spune cuvinte in felul 

urmator: “Aceasta este Prezenta Mea.” Dumnezeu este intr-adevar si cu 

adevarat prezent in, cu si sub elementele acoperite din dosul perdelei. Ca sa 

nu se apropie cineva in mod nedemn si nepregatit, … 

 

“DOMNul i-a zis lui Moise, “Spune-i lui Aaron fratele tau sa nu intre 

orisicand in Locul Sfant dincolo de  perdea, inaintea Scaunului Indurarii 

care este pe Chivot, ca sa nu moara; caci Eu Ma voi arata in nor pe Scaunul 

Indurarii. Ci astfel sa intre Aaron in Locul Sfant: cu un taur tanar pentru 

jertfa pentru pacat si un berbece pentru jertfa de ardere. Sa se imbrace cu 

haina sfanta de in, si sa-si puna pe trup izmenele de in, sa se incinga cu 

braul de in, si sa poarte mitra de in; acestea sunt vesmintele sfintite. Sa-si 

spele trupul cu apa, si sa le puna pe el. Si sa ia de la adunarea poporului lui 

Israel doi tapi pentru jertfa pentru pacat, si un berbece pentru jertfa de 

ardere. Si Aaron sa ofere taurul ca jertfa pentru pacat pentru el, si sa faca 

rascumparare pentru el si pentru casa lui” (Leviticul 16:2-6). 

 

Astfel, dragi copii prea iubiti al lui Dumnezeu, urmati perdeaua si ascultati. 

Caci “s-a pregatit un cort, cel din afara, in care erau sfesnicul si masa si 



Painea Prezentei; se numeste Locul Sfant. In spatele celei de-a doua perdele 

era un cort numit Locul Prea Sfant, care avea un altar de aur pentru tamaie 

si Chivotul Legamantului acoperit pe toate partile cu aur, ce continea o 

urna de aur in care era  mana, si toiagul lui Aaron care imbobocise, si 

Tablele Legamantului; deasupra lui erau heruvimii Slavei ce umbreau 

Scaunul Indurarii. Nu putem vorbi acum in amanunt despre aceste lucruri. 

Pregatirile acestea fiind astfel facute, preotii mergeau mereu in cortul din 

afara, indeplinindu-si datoriile rituale; dar in al doilea merge numai marele 

preot, si el numai o data pe an, si nu fara a aduce sange pe care el il ofera 

pentru el insusi si pentru greselile oamenilor” (Evrei 9:2-7). 

 

Acest lucru s-a petrecut secole de-a randul, fiecare preot facand ceea ce i se 

desemnase si asteptand ziua cand va veni Mesia [care tradus inseamna 

“Hristosul”]. Apoi intr-o zi, un preot din ceata lui Abia merge in Templu ca 

sa arda tamaie. Are loc o dare la o parte a perdelei; se intampla o dezvaluire 

din partea Prezentei lui Dumnezeu, un mesager cu vesti de bucurie paseste 

inainte. Ingerul Gavril sta inaintea lui Zaharia ca sa-i aduca batranului preot 

vestea ca va fi tata, si ca fiul sau se va numi Ioan, si ca Ioan va fi glasul ce 

pregateste calea pentru Cuvantul facut trup ce locuieste printre noi.  

 

La o jumatate de an dupa nasterea lui Ioan s-a nascut Mantuitorul nostru. O 

generatie si jumatate mai tarziu Isus al nostru ofera Jertfa care il multumeste 

si pe Dumnezeu si pe om. Urmati Perdeaua, caci in acest loc este despartita 

si acolo inauntru este Hristos Victima Care este, si Hristos Preotul Care 

ofera, Jertfa Perfecta. Intr-adevar, “cand s-a ivit Hristos ca Mare Preot al 

lucrurilor bune ce aveau sa vina, atunci prin Cortul mai mare si mai perfect 

(nu facut cu mainile, adica, nu din aceasta zidire) El a intrat o data pentru 

totdeauna in Locul Sfant, aducand nu sangele caprelor si viteilor ci propriul 

Sau sange, asigurand astfel rascumpararea vesnica. Caci daca stropirea cu 

sange de capre si tauri si cu cenusa juncii a celor intinati ii  sfinteste pentru 

curatirea  trupului, cu atat mai mult Sangele lui Hristos, Care prin Duhul 

vesnic S-a oferit pe Sine  fara de pata lui Dumnezeu, va va curati cugetele 

voastre de fapte moarte ca sa-L slujiti pe Dumnezeul Viu” (Evrei 9:11-14).  

 

Acest lucru s-a intamplat cand Isus, Fiul Intrupat al lui Dumnezeu a fost 

rastignit si a strigat, “S-a ispravit” (Ioan 19:30). “Si apoi Isus a strigat 

iarasi cu glas tare si Si-a dat Duhul. Si iata, perdeaua templului s-a rupt in 

doua, de sus pana jos; si pamantul s-a cutremurat, si stancile s-au despicat” 

(Matei 27:50-51).  

 



Urmati Perdeaua cand se rupe in doua de sus pana jos. “De sus pana jos” 

indica multe adevaruri, ce cuprind … 

 

In primul rand, ca Mantuitorul nostru si Mantuirea noastra este de sus, adica, 

de la Dumnezeu. Viata vesnica coboara la noi pentru ca noi nu am putea sa 

ne urcam unde acolo unde este Dumnezeu. 

 

In al doilea rand suntem socotiti neprihaniti prin harul lui Dumnezeu prin 

credinta care este data jos pe pamant de sus din cer, si asta nu datorita 

faptelor. 

 

In al treilea rand, ca acum nu mai e nevoie de alta Jertfa. Toate pacatele sunt 

acoperite. Iertarea si gratierea intreaga si totala a fost indeplinita de Hristos 

pentru noi oamenii si pentru mantuirea noastra. 

 

In al patrulea rand, ca s-a terminat cu preotia leviticala si templul pamantesc 

si sistemul de jertfe ale Vechiului Testament, fiind inlocuite cu Prezenta 

DOMNului cu poporul Sau in Cuvant si Sacrament. 

 

In al cincilea rand, Calea catre Prezenta lui Dumnezeu nu mai este limitata. 

Toti credinciosii sunt acum preoti ai lui Dumnezeu si pot intra in Prezenta 

Lui cu dare de multumire si cantand, … 

 

“Catre templul Tau ma indrept; Doamne imi place sa ma inchin acolo 

Cand inlauntrul perdelei Il intalnesc, pe Hristos inaintea scaunului indurarii.” 

(Culegerea de imnuri lutherane, #2, strofa 1) 

 

In al saselea rand, ruperea perdelei templului de sus si pana jos se extinde in 

locurile moarte ale pamantului si proclama Invierea credinciosilor caci, in 

clipa aceea “pamantul s-a cutremurat si stancile s-au despicat; s-au dechis 

si mormintele, si multe trupuri ale sfintilor care murisera  au inviat” (Matei 

27:51-52). 

 

“Marea perdea a fost rupta in bucati, 

Pamantul s-a cutremurat in mijlocul bubuiturilor de tunet, 

Bolovanii, bolovanii se spargeau in bucati; 

Mortii sfintiti, sfintiti se sculau din morti.” 

(Culegerea de imnuri lutherane, #169, strofa 4) 

 



“Asadar, fratilor, pentru ca indraznim sa intram in Sanctuar prin Sangele 

lui Isus, pe Calea nou si vie pe care El a deschis-o pentru noi prin perdea, 

adica, prin Trupul Sau, si pentru ca avem un mare Preot peste Casa lui 

Dumnezeu, sa ne apropiem cu o inima curata cu credinta deplina, cu inimile 

noastre stropite curatite de un cuget rau si cu trupurile noastre spalate cu 

apa curata.” Amin. 

 

 


