Studiul 7

Comentariu realizat de pastor Alejandro Bullon

Hristos, Jertfa noastră
Am vazut deja in studii anterioare ca sacrificiile care se realizau la sanctuar erau numai un simbol al
adevaratului sacrificiu ce Isus l-a realizat pentru noi la crucea calvarului. Dumnezeu dorea ca poporul Sau
din acele timpuri sa inteleaga, ca salvarea depindea numai de Mielul sacrificat pentru a plati pentru
consecintele pacatelor lor. Ei au pacatuit, dar o victima inocenta murea in locul lor, aceasta este substitutie.
Acest mesaj, Hristos care ocupa locul nostru reiese foarte bine din Isaia 53 care este prin excelenta mesianic.
Iudeii pana astazi sunt deranjati prin faptul ca nu pot accepta interpretarea crestina a acestui capitol, pentru
ca ei considera anormal ca o fiinta nevinovata sa plateasca pentru cineva vinovat. Dar prietene, ce s-ar
intampla cu noi daca nu ar fi fost asa? Am fi cu totii pierduti. Vom incepe studiu citind Isaia 53:5-7:
"5 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care
ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.
6 Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui
nelegiuirea noastră a tuturor.
7 Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie
mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura."
Ce am putea spune despre aceste versete? Orice comentariu despre aceste texte ar fi fara sens. Ceea
ce este interesant este faptul ca, chiar Domnul Isus Hristos a spus ca acest text se refera la El. Sa citim ce
spune chiar El in Luca 22,37:
"37 Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu Mine aceste cuvinte scrise: „El a fost pus în
numărul celor fărădelege.” Şi lucrurile privitoare la Mine sunt gata să se împlinească.”"
Iata ca in acest verset Domnul Isus face referinta chiar la Isaia 53. In rezumat, mesajul in Isaia 53
este mesajul substitutiei, cineva a pacatuit si merita moartea iar cineva Nevinovat vine si moare pentru cel
vinovat din initiativa propie impulsat de dragostea Sa pentru el.
Dar de ce trebuia sa moara Hristos si nu altcineva cum ar fi de exemplu un inger, sau o alta fiinta
umana? Eu cred ca Evrei 2,9 ne raspunde la aceasta intrebare:
"9 Dar pe Acela care a fost făcut „pentru puţină vreme mai prejos decât îngerii”, adică pe Isus, Îl
vedem „încununat cu slavă şi cu cinste” din pricina morţii pe care a suferit-o; pentru ca, prin harul lui
Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi."
Te invit sa meditezi la ultima parte a acestui text care spune ca Dumnezeu prin bunatatea Sa a permis
ca Isus sa guste (experimenteze in varianta spaniola) moartea pentru toti. Prietene noi am pacatuit si meritam
moartea. Singura maniera pentru a fi salvati era posibilitatea ca cineva sa ocupe locul nostru si sa moara
pentru noi. Dar acesta nu putea sa fie o fiinta creata, cum ar fi un inger sau o alta fiinta umana. Un inger nu
putea pentru ca viata unui inger nu are viata proprie, el nu are o viata care sa ii apartina lui, el la randul lui a
primit-o de la Dumnezeu, astfel ca un inger nu poate oferi altuia ceea ce i-a fost incredintat de Dumnezeu.
In ce priveste alt om, de asemenea nu putea oferi viata sa murind, pentru ca ar fi fost in aceeasi
situatie ca ingerii, viata nu le apartine, chiar mai rau, cum omul a pacatuit moartea ar putea sluji numai
pentru pacatele sale asa ca, cum ar fi putut plati pentru altul? Astfel, Singurul care putea plati datoria omului
pacatos era cineva care sa aiba viata proprie in el, o fiinta care nu a fost creata si care nu a pacatuit, iar

aceste putea fi numai Isus! Isus este Dumnezeu si astfel are viata in El. Venind pe pamant ca si o finta
umana, a luat trup de om si a trait ca si om, dar in acelasi timp a fost si Dumnezeu, a fost un om-Dumnezeu.
Dar venind pe pamant Isus a avut o intelegere cu Tatal, pe acest pamant El nu va putea folosi puterea divina
fara aprobarea Tatalui, si a implinit aceasta promisiune. A fost ispitit in tot, dar fara pacat. Astfel invingand
ispitele si traind fara a pacatui, nu a folosit in nici un moment puterea divina ci numai dependenta Sa de
Tatal, putere pe care o putem folosi si noi.
Dupa cei 30 de ani pe acest pamant Isus ca fiinta umana a castigat dreptul Sau la viata, pentru ca
daca plata pacatului este moartea, atunci plata ascultarii este viata, iar Isus a fost ascultator in tot. Atunci ce
se intampla? Nu exista un principiu care sa spuna ca nu se putea realiza o substitutie, dincontra, viata pe care
Isus a cucerit-o ca fiinta umana datorita faptului ca a fost ascultator a oferit-o la cruce pentru fiinta umana, a
dat viata sa pentru ea si a acceptat moartea care-i apartinea.
Trebuie sa observam ca numai o fiinta divina putea face aceasta substitutie, pentru ca avea Viata in El
insusi. De aceea textul spune ca Dumnezeu dupa bunatatea Sa a dorit ca Isus sa guste moartea pentru binele
si salvarea tuturora. Numai Isus putea muri pentru a ne salva, nimeni altcineva.

Sa vorbim acuma de sangele lui Isus si semnificatia sa. Aceasta este partea a treia a studiului. Sa
citim Evrei 9,12-14:
"12 şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu
însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică.
13 Căci, dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le
aduce curăţarea trupului,
14 cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată
lui Dumnezeu, vă va curăţa cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui Viu!"
Pentru a intelege sensul acestor versete este necesar sa spun ca epistola Evrei, este cea care
mentioneaza cel mai mult despre sangele Domnului Isus varsat in favoarea noastra. Textul pe care tocmai lam citit scoate in evidenta sangele animalelor care era sacrificat pentru poporul Israel pus in contrast cu
sangele lui Isus. Sangele animalelor era numai un simbol, dar sangele lui Isus era chiar realitate. Sangele Sau
nu simbolizeaza viata ci moartea Sa in favoarea umanitatii. In Evrei sangele lui Isus ne garanteaza iertarea
de pacate, ne da viata noua, ne garantizeaza posibilitatea invierii, plateste datoria noastra, ne curata.
In toti anii mei de lucrare pastorala am invatat ca cel mai mare calau a vietii umane este propria
nostra constiinta. Sunt persoane care spun: " Frate pastor, stiu ca Dumnezeu poate sa ma ierte, dar eu nu ma
pot ierta!". O constiinta vinovata poate conduce fiinta umana chiar la sinucidere, dar mesajul acestui studiu
este ca tu si cu mine meritam moartea pentru ca am pacatuit, dar Isus ne-a iubit atat de mult incat s-a
intrupat, a trait ca om si a murit la cruce moartea pe care o meritam noi. Acum suntem in siguranta,
constiinta nu mai are nici un drept de a ne condamna pentru ca Isus s-a oferit sa fie in locul tau. Nu ramane
decat sa accepti sacrificiul Sau in dreptul vietii tale, pentru ca daca sangele animalelor fiind numai un simbol
le dadea sansa salvarii poporului Israel, cu cat mai mult sangele lui Isus care prin intermediul Duhului Sfant,
si care S-a oferit inaintea lui Dumnezeu pentru ca noi sa Ii slujim lui Dumnezeu plini de incredere.
Vom vorbi acum de un alt detaliu important al sacrificiilor aduse de Israel. Porunca era foarte clara,
de fiecare data cand se oferea o jertfa, animalul prezentat trebuia sa fie fara pata si fara defecte, cel mai bun
din cele mai bune animale. De ce? Pentru ca acel animal il reprezenta, simboliza pe Isus, a carui Viata
umana nu putea avea defect sau pata pentru ca aceasta ar fi fost un impediment in calea salvarii fiintei
umane. Aminteste-ti ca Isus a venit in lume ca si fiinta umana, nu a incetat sa fie Dumnezeu, a fost

Dumnezeu dar in acelasi timp si om, iar daca ar fi pacatuit ca orice fiinta umana trebuia sa isi plateasca
propria datorie si in acest fel nu mai putea sa fie inlocuitorul fiintei umane, asa ca viata Sa de acest pamant
trebuia sa fie perfecta in natura Sa umana nu in natura Sa divina, pentru ca in cea divina este clar ca era
perfect. Dar natura divina nu poate substitui vina umana. Isus trebuia sa castige dreptul la viata ca si fiinta
umana si l-a castigat.
Dar cum putem sti ca Isus Hristos era un om fara pacat. Cum putem sti ca el nu a comis nici o
greseala, nu a spus nimic rau, niciodata nu a gandit ceva rau. Cum putem sti ca El a fost perfect, sfant si
drept? Sa intrebam pe cei care il cunosteau cel mai bine. De exemplu Petru care a trait in compania lui mai
multi ani, el a trait cu Isus, a vorbit cu Isus, a calatorit cu Isus, a mancat cu El. Daca a existat cineva care sa
Il cunoasca pe Isus, acela a fost Petru, el a avut oportunitatea de a observa pe Isus, cum traia, ce vorbea.
Daca ar fi existat vre-un moment in care Domnul Isus ar fi fost indispus sau suparat, cu siguranta ca Petru ar
fi stiut. Daca Isus ar fi avut defecte ca si un om, cu siguranta ca el ar fi stiut. Asa este ca membrii familiei
noastre, persoanele care sunt langa noi sunt cei mai in masura sa observe greselile si nedesavarsirile noastre.
O prietene daca a existat cineva care sa stie cum a fost viata lui Isus, acesta fara indoiala a fost Petru. Si ce a
spus Petru despre Isus? Oare a spus el ca Isus a fost Fiul lui Dumnezeu dar care mai avea si unele mici
greseli? Asa a spus? Nu, el nu a spus asa! Sau a spus ca el a fost cel mai mare om care a existat dar care nu
era perfect? Nu el nu a spus asa. Iata ce a spus el in 1 Petru 2,22-23:
"22 „El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug.”
23 Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea
dreptului Judecător."
Ce declaratie surprinzatoare, Petru niciodata nu a vazut pe Domnul facand vre-un pacat si niciodata
nu a s-a inselat cu vre-o declaratie nepotrivita. L-a vazut pe Domnul facand multe lucruri si l-a ascultat
spunand multe lucruri, dar niciodata nu l-a vazut pacatuind. De aceea Isus este inlocuitorul nostru perfect.

Vom termina acest studiu vorbind de un pericolul pe care pe toti ne pandeste. Sa vedem ce spune
Evrei 6,4-6:
"4 Căci cei ce au fost luminaţi odată – şi au gustat darul ceresc, şi s-au făcut părtaşi Duhului Sfânt,
5 şi au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor –
6 şi care totuşi au căzut, este cu neputinţă să fie înnoiţi iarăşi şi aduşi la pocăinţă, fiindcă ei răstignesc din
nou, pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu şi-L dau să fie batjocorit."
Prietenul meu, acest text nu incearca sa spuna ca nu exista speranta pentru cei care cad, pentru ca
daca ar fi asa, cu totii am fi pierduti, chiar Evanghelia spune ca cel drept cade de 7 ori si se ridica. Autorul
cartii Evrei se refera in acest text la cei care se joaca cu harul divin, oameni care cred ca datorita jerfei de la
crucea calvarului ei pot sa continue o viata de pacat, pentru ca salvarea lor nu are nimic de a face cu
comportamentul lor si numai cu lucrarea minunata facuta de Isus pentru ei.
Acest teren este unul periculos, este terenul cinismului spiritual. Hristos nu ne salveaza in pacat, ci El
ne salveaza din pacat. Iata ce spune 1 Petru 2,24:
"24 El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să
trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi."
Exista 2 expresii care ma impresioneaza in acest verset , morţi faţă de păcate si vindecaţi. Persoana
care nu doreste sa abandoneze pacatul, nici nu a murit fata de pacat si nici nu a fost vindecata. Atunci care
este rostul mortii lui Isus in favoarea Sa? Aminteste-ti ce spune in Romani 6,1-2:

" 1 Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul?
2 Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat?"
Hristos a murit pentru a ne salva din temnita pacatului. Asa ca, prietene iubit, traieste o viata
implinita, fii fericit, traieste o viata libera nu ca un sclav, dar nu liber de principiile divine, ci libertate de
pacat, traieste viata binecuvantata pe care Isus a venit sa ne-o ofere.
Dumnezeu sa te binecuvanteze!

