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Textus: Zsidók 8,1
„Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb: olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának
a jobbjára ült a mennyekben; annak a szentélynek és igazi sátornak szolgájaként, amelyet az Úr
épített, nem pedig ember.
Felolvasott igénkben a mi Urunk Jézus Krisztus főpapi tisztségének megismerésébe
nyerhetünk betekintést. Ez a bibliai levél Krisztus főpapságával kapcsolatos tényeknek a lényegét
foglalja össze számunkra, továbbá két kijelentést tesz a mi Urunkról, az első: Jézus a mennyei Felség
királyi székének a jobbján ül. A mi Krisztus Urunk a mennyei főpap, aki osztozik Isten hatalmában, Ő
minden hatalom és dicsőség birtokosa. A második: Jézus szolgája a szent helynek és az igazi sátornak.
Jézus Krisztus a mennyei hatalommal rendelkező főpap (a szent hely és az igazi sátor szolgája) az, aki
Isten előtt szolgál az emberekért, Ő megdicsőült főpapként sem veszi le tekintetét rólunk, akikért élt
és meghalt.
Kedves Testvéreim! A papok feladata az volt, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyenek Istenhez, nem
a sajátjukat, hanem másokét. Amikor valaki elment a templomba, hogy valamilyen áldozatot mutasson
be, akkor azt odaadta a papnak, a pap pedig odavitte az oltárra Isten elé. „… olyan főpapunk van, aki
a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben;” A mi Urunk Jézus Krisztus is vitt főpapként
ajándékot Istennek, nem mást, mint az Ő vérét. Jézus átvette tőlünk a kereszten, de nem az áldozati
ajándékainkat, hanem a bűneinket. Ezek után vitte az Ő vérét engesztelésül, hogy így járjon közben a
bűneink bocsánatáért. Ilyen főpapunk van a mennyben az Isten trónjának a jobbján.
Jézus papságának kapcsán fontos kiemelnünk azt, hogy az Istenhez való közeledésünkhöz
szükségünk van papra, szükségünk van egy közbenjáróra. Ahogyan igénkben is hallhattuk, mi már
megkaptuk ezt a papot, megkaptuk a közbenjárót Jézus Krisztus személyében, aki a mi egyetlen
főpapunk Isten előtt. A mennyei főpap a miénk. A távolság nem választja el Őt tőlünk, a
gyülekezetektől, bár testileg távol van, de minél közelebb van Istenhez, annál közelebb van hozzánk.
Ő a közbenjáró, az Ő nevében imádkozhatunk Istenhez, Ő a közvetítő, az Ő nevében kapjuk meg
bűneink bocsánatát. Más közbenjáróra nincs szükségünk Testvéreim! Itt van számunkra a tökéletes
Jézus, akinek a nevében bemehetünk a mi Atyánkhoz. Ne embereken keresztül keressük Istent, ne
emberek tanácsára hallgassunk, ne emberekre támaszkodjunk, hiszen itt van Jézus Krisztus, a tökéletes
támasz, híd köztünk és Isten között. Adjunk hálát kedves testvérek és ne csak ebben a nehéz időben
azért, hogy ilyen „főpapunk” van. Van egy közbenjárónk és rajta kívül nincs szükségünk senkire,
általa mindent megkapunk. Ő az akinek a nevében bemehetünk a mennybe, bemehetünk az élő
Istenhez. Nincs más közbenjáró csak Jézus, és Jézus nevében az Atya vár bennünket.
Ámen.

