Comentariu realizat de pastor Alejandro Bullon

STUDIUL 2
HRISTOS SI LEGEA LUI MOISE

In acest studiu vom vedea cum Isus s-a relationat cu legea lui Moise. Stii ca exista persoane care
pune Noul Testament inaintea Vechiului Testament iar crestini sinceri cred ca este mai important harul
decat Legea sau cred ca sunt mai importanti crestinii decat iudeii ca si cum ari fi vorba de doi
dusmani, dar ca studiem Biblia cu atentie, vom vedea ca aceasta atitudine este incorrecta. Isus
niciodata nu a fost impotriva Legii sau obiceriurilor lui Moise sau a poporului iudeu, mai ales ca El era
un iudeu din arborele genealogic al lui David. Maria si Iosif la randul lor erau credinciosi implinitori ai
legii lui Moise. Sa vedem ce spune Luca 2:21-24:
21. Şi când s-au împlinit opt zile, ca să-L taie împrejur, I-au pus numele Iisus, cum a fost numit de
înger, mai înainte de a se zămisli în pântece.
22. Şi când s-au împlinit zilele curăţirii lor, după legea lui Moise, L-au adus pe Prunc la Ierusalim, ca
să-L pună înaintea Domnului.
23. Precum este scris în Legea Domnului, că orice întâi-născut de parte bărbătească să fie închinat
Domnului.
24. Şi să dea jertfă, precum s-a zis în Legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de
porumbel.
Aici putem vedea cum parintii lui Isus erau implinitori fideli ai legii lui Moise, Isus fiind
cincumcis in ziua a opta la fel ca oricare copil iudeu, iar de-a lungul vietii si slujirii sale Isus a
respectat legea lui Moise. De asemenea parintii Sai au respectat legea lui Moise in ce priveste jertfele
de purificare. Dupa cum vedem nici Isus si nici parintii Sai nu au neglijat implinirea legii lui Moise.
Daca exista vre-o impotrivire era numai impotriva interpretarii le care iudeii o dadeau acesteia, facand
in aceasta o prioritate, ajungand ca legea sa cada pe locul doi. Toate aceste legi ceremoniale ar fi
trebuit sa fie un bun ajutor de a intelege ca Mesia cel sperat deja a venit si era intre ei. Dar din pacate
obsesia lor cu privire la legea in sine a facut ca Isus sa vina la ai Sai iar ai Sai nu l-au primit.
Dar ceea ce li s-a intamplat iudeilor din acele timpuri si se poate intampla bisericii de astazi. Am
sa dau un exemplu: care este obiectivul disciplinii bisericesti? Gandind la manualul bisericii vom
gandi ca acesta are un caracter mantuitor, adica pedepsim pentru a salva, pentru a constientiza
pacatosul ca este vinovat si a-l conduce la pocainta. Intrumentul pentru acest tip de disciplina este
dragostea. Daca nu fac asa se pare ca eu cad in aceeasi problema ca si iudeii din timpul Domnului Isus
care erau mai preocupati de litera legii decat de spiritul ei care arata spre Mesia care va veni. Iata un
motiv de ingrijorare si preocupare in ce ne priveste.
Sa ne indreptam acum spre sarbatorile iudaice si modul de raportare a lui Isus fata de acestea.
Dupa cum stim crestinii de astazi nu mai sarbatoreste sarbatorile iudaice, pentru ca acestea erau un
indrumator catre Hristos. Murind pe cruce, toate aceste sarbatori s-au implinit prin El. Fara indoiala ca
este necesar sa cunoastem aceste sarbatori si sa urmarim maniera in care acesta le respecta. Sa citim
Ioan 5:1 spune:
1. După acestea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit la Ierusalim.
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Despre ce sarbatoare este vorba aici? Existau multe sarbatori in Israel, dar 3 mai iportante care
erau sarbatori de pelerinaj care adunau te toti iudeii in Templu si aveau ca scop intarirea credintei
acestora. Prima este sarbatoarea pastelui care era o sarbatoare care amintea de iesirea din Egipt,
sarbatoare la care mergea Isus conform textului citit anterior. La aceasta sarbatoare veneau multi
pelerini la Ierusalim. In dupa amiaza zilei a 14-a zilei de Nisan erau sacrificati mieii care urmau sa fie
mancati dupa apusul de soare. Pastele dura 8 zile si coincidea cu prima luna plina a primaverii.
A doua sarbatoare era sarbatoarea secerisului care se sarbatorea 50 zile mai tarziu. La inceput era
cunoscuta ca si sarbatoarea secerisului iar mai tarziu s-a transformat in sarbatoarea primirii Legii pe
muntele Sinai. Aceasta sarbatoare se sarbatorea la sfarsitul lui mai, sau inceputul lui iunie, in functie
de ziua in care se sarbatorea pastele.
A treia sarbatoare era sarbatoarea corturilor, in care fiecare familie facea un cort in afara cetatii
ca amintire a faptului ca ei au stat in corturi in desert. Aceasta sarbatoare se sarbatorea in mijlocul lunii
octombrie.
Isus intotdeauna era un participant activ in aceste sarbatori, pentru ca ele anuntau venirea si
moartea Sa. Din pacate si din acest punct de vedere iudeii erau mai preocupati cu detaliile tehnice ale
sarbatorilor uitand semnificatia profunda a acestora. Acesta este un pericol care ne paste pe noi toti.
De exemplu care este obiectivul sabatului? Multi cred ca obiectivul este realizarea unui program de
insufletire a bisericii, alegand bine muzica, dand atentie fiecarui detaliu... dar uitand ca aceasta zi este
o zi de intanire cu Isus, o zi in care se inchina Lui si impartasesc cu altii experientele prin care Isus i-a
condus in saptamana care a trecut. Exista bisericii intregi care se ocupa numai de a realiza programe
extraordinare in sabat, neglijand faptul ca ei au o misiune. Crezi ca aceste bisericii respecta sabatul asa
dupa cum Dumnezeu o cere? Este o zi de celebrare si marturie a ceea ce a facut El pentru noi, sau este
o zi de a realiza programe? Si aici putem sa pierdem din vedere obiectivul sarbatorii sabatice.
A treia parte a studiului vedem relatia care exista intre Isus si Templu. Multi astazi pretind ca ei
iubesc pe Isus dar nu vor sa aiba nimic a face cu biserica, nu vin la Templu, iar argumentul prezentei
lor fiind intalnirea cu Isus. In Luca 2 il vedem pe Isus care la varsta de 12 ani este pierdut de parinti
fiind nevoiti sa se reintoarca in Ierusalim unde l-au gasit in Templu. In Luca 2:48-49 spune asi:
48. Şi văzându-L, rămaseră uimiţi, iar mama Lui a zis către El: Fiule, de ce ne-ai făcut nouă aşa?
Iată, tatăl Tău şi eu Te-am căutat îngrijoraţi.
49. Şi El a zis către ei: De ce era să Mă căutaţi? Oare, nu ştiaţi că în cele ale Tatălui Meu trebuie să
fiu?
Te invit sa meditezi la afirmatia lui Isus facuta parintilor Sai pamantesti. El era preocupat cu
lucrurile lui Dumnezeu, iar acest lucru al Sau era in Templu.
In alta ocazie in care Isus a intrat in Templu expulzand pe comerciantii prezenti in el spunand ca
„Casa Tatalui Meu va fi o casa de rugaciune!”. Isus numeste Templul casa Sa, aici il gasim facand
vindecari, iar cand o face in afara lui cum ar paraliticul sau slabanogul de la scaldatorea Betezda il
vedem cum ii trimite imediat pe acestia la Templu, leprosului de asemenea ii zice sa mearga la Templu
si sa se arate preotilor, astfel vedem ca Isus nu numai a respectat Templul iudeilor ci chiar mai mult la
fecventat si chiar mai mult l-a numit Casa Sa. Atunci cum putem noi astazi sa spunem sau sa auzim pe
cineva spunand ca este cu Isus dar fara a fi nevoie de a merge la Templu. Daca ei fi prieten cu Isus
atunci cu siguranta ce te vei intalni cu El acolo, pentru ca daca esti un bun crestin vei face asa dupa
cum Isus a facut mergand la Templu.
Vorbind despre Templu in timpul domniei lui Irod cand s-a inceput reconstructia Tempului a
aparut un impozit pe care toti trebuiau sa il plateasca pentru reconstructie. Aceasta este partea a patra a
studiului. Care a fost atitudinea lui Isus fata de impozitele care trebuiau sa le plateasca poporul iudeu.
El ca si Dumnezeu putea sa fie liber de orice impozit, dar iata ca Il vedem un bun cetatean iudeu
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impinind legile existente. In Matei 17 gasim un moment in care Isus arata motivul pentru care era
dispus sa plateasca impozilete. Matei 17:27:
„27Dar, ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undiţa şi trage afară peştele care
va veni întâi; deschide-i gura şi vei găsi în ea o rublă pe care ia-o şi dă-le-o lor, pentru Mine şi
pentru tine.”
Care este motivul pentru care El plateste impozitele? Pentru a nu-i face sa pacatuiasca! Pe cine?
Pe cei care luau impozitele. Il vedem pe Isus preocupat nu numai de ce este corect ci si a respecta
constiinta slaba a altora, facea tot posibil de a nu supara, de a nu scandaliza, de a nu fi o piatra de
poticnire pentru ei. De aici mai putem invata si alta lectie. Pe langa faptul ca era Dumnezeu, El era un
cetatean. In cazul meu inainte de a fi un pastor eu sunt un crestin, faptul ca sunt pastor nu insemna ca
nu mai trebuie sa fiu un bun crestin, ca si orice bun crestin, trebuie sa ma rog, sa studiez Biblia ca si
aliment spiritual si de asemenea sunt dator de a aduce suflete la Hristos, trebuie sa am parte activa in
viata bisericii. Nu pot sa neglijez datoriile mele in biserica ca si bun crestin numai datorita faptului ca
sunt pastorul bisericii, asa dupa cum Isus nu s-a dat inapoi de a implini datoria sa ca si bun cetatean
iudeu chiar daca era chiar Dumnezeu.
Ajungem la sfarsitul acestui studiu. Aici gasim 2 momente pe care doresc sa le analizam unde
iudeii Il provoaca pe Isus de a contesta legea lui Moise pentru ca apoi sa il acuze de calcarea legii
iudeilor. Dar in ambele momente il vedem pe Isus iesind victorios intr-o forma admirabila. Primul caz
este femeia prinsa in desfrau. Intrebarea fariseilor a fost: Legea spune ca aceasta femeia trebuie sa fie
omorata cu pietre, Tu dar ce zici? Este important de observat ca pentru ei nu conta care era parerea lui
Isus, ci ei doreau sa Il determine sa contrazica legea lui Moise. Dar Isus nu a zis nimic, ci s-a plecat si
a inceput sa scrie in nisip pacatele celor prezenti, iar ei odata ce si-au dat seama ce scrie, au plecat unul
dupa altul ajungand sa ramana singur cu femeia. Te rog sa observi ca El nu a contrazis ceea ce este
scris in legea lui Moise, chiar mai mult a aratat respect fata de aceasta, dar cu intelepciune a reusit sa
elibereze pe acea femeie de la moarte, a existat problema pedepsei dar a aparul si problema harului,
iertarii.
Al doilea moment este acela in care fariseii aduc inaintea lui Isus problema divortului. Ei stiau
ce spune legea. Moise spunea ca exista cazuri speciale in care putea exista divort. Atunci de ce l-au
intrebat pe Isus? Pentru a vedea daca El il contrazice pe Moise. Dar daca spunea ca este de acord cu
Moise atunci ei l-ar fi condamnat pentru ca in Eden Dumnezeu spune ca ce a unit omul sa nu separe.
Iata inca o data Isus respecta legea lui Moise si nu o contrazice cu nimic. Asa ca in cazul acesta
raspunsul Sau este ca Moise a permis divortul datorita impietririi inimii umane.
Tema acestui studiu nu este tema divortului, trebuie sa avem grija sa nu ne pierdem in detalii,
obiectivul studiului este respectul lui Isus manifestat fata de legile iudaice, El nu a venit sa distruga
radacinile iudaice si a venit sa recupereze ce era pierdut, sa dea viata celor cazuti in formalism. Iudeii
au pierdut din vedere sensul spiritual al lucrurilor, concentrandu-se asupra literei in sine, iar aceasta
atitudine era gresita. Aceasta a fost eroarea fatala a iudeilor si poate sa fie de asemenea si astazi a
noastra daca pierdem din vedere obiectivul invatarii si predicarii noastre. Acest studiu are ca scop se
ne invete a medita, a analiza atitudinile noastre. Trebuie sa respectam ce este scris, dar fara a pierde
din vedere sensul spiritual al celor scrise. Pentru ce a fost scris? Iar aceasta putem afla numai prin
intelepciunea data de sus.
Dumnezeu sa ne binecuvanteze.
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