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9-15 noiembrie

Hristos, Jertfa noastră
Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Isaia 53:2-12;
Evrei 2:9; 4:15; 9:26-28; 9:12; Exodul 12:5.

Sabat după-amiază

Preotul catolic Maximilian Kolbe a fost întemniţat la Auschwitz din cauză că a adăpostit refugiaţi din Polonia, printre care se aflau şi două mii de
evrei. Într-o zi, un deţinut din baraca lui a dispărut (probabil că a evadat)
şi, drept pedeapsă, trupele SS au ales la întâmplare zece deţinuţi care să
sufere moartea prin înfometare. Unul dintre aceşti deţinuţi a început să se
lamenteze, strigând: „Vai, sărmana mea soţie, sărmanii mei copii! N-o să-i
mai văd niciodată!” În clipa aceea, Kolbe s-a oferit să moară în locul lui,
cerând ca pedeapsa să îi fie aplicată lui. Ofiţerul SS a acceptat surprins.
Preotul a intrat în rândul condamnaţilor, iar celălalt bărbat a supravieţuit
(cel puţin la momentul acela).
Deşi mişcător, sacrificiul lui Kolbe nu este decât o umbră a jertfei aduse de Acela care S-a aşezat în locul nostru, act ce a fost ilustrat în cadrul
serviciului de la sanctuar. Noul Testament Îl identifică pe Domnul Isus
cu două aspecte majore ale sistemului de jertfe din Vechiul Testament:
El este Jertfa noastră (Evrei 9 şi 10) şi El este Marele nostru Preot (Evrei
5 – 10).
Săptămâna aceasta, vom aborda câteva aspecte ale jertfei supreme
aduse de Hristos şi vom încerca să înţelegem ce anume ne-a pus la dispoziţie prin moartea Sa.

87

Studiul 7

Textul de memorat: „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.” (1 Petru 2:24)

Duminică, 10 noiembrie

Isus în Isaia 53

1. Ce ni se spune în Isaia 53:2-12 despre ceea ce a făcut Hristos pentru
noi?
______________________________________________________________
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______________________________________________________________
Isaia 52:13 – 53:12 conţine descrierea emoţionantă a jertfei Domnului
Hristos pentru păcatele omenirii. Există câteva elemente care ne dovedesc că moartea Sa a realizat ispăşirea sub forma substituţiei penale, ceea
ce înseamnă că El a preluat pedeapsa pe care o meritam noi şi a murit ca
Înlocuitor al nostru. Iată câteva dintre implicaţiile acestui pasaj în ceea ce
priveşte lucrarea Sa pentru noi:
Isus a suferit pentru alţii. El a luat asupra Sa suferinţele şi durerile lor
(vers. 4), păcatele, fărădelegile şi nelegiuirea lor (vers. 5, 6, 8, 11).
El le oferă mari binecuvântări acelora pentru care suferă: pace, vindecare (vers. 5) şi îndreptăţire (vers. 11).
A fost voia lui Dumnezeu ca Isus să fie zdrobit prin suferinţă (vers. 10).
Dumnezeu a aşezat asupra Lui nelegiuirea noastră (vers. 6), deoarece era
planul Său ca El să moară în locul nostru.
Isus este neprihănit (vers. 11), la El nu s-a găsit nicio nelegiuire şi nici
vicleşug (vers. 9).
El a fost jertfa pentru vină, jertfa de ispăşire pentru păcat (vers. 10).

2. Citeşte Luca 22:37, Faptele 8:32-35 şi 1 Petru 2:21-25. Cum interpretează
aceşti scriitori Isaia 53?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Aluziile Noului Testament la Isaia 53 demonstrează dincolo de orice
dubiu că Isus Hristos a împlinit această profeţie. Mai mult chiar, El Însuşi
S-a identificat cu persoana descrisă aici (Luca 22:37). El a luat păcatele
noastre asupra Sa pentru ca noi să putem fi iertaţi şi transformaţi.
Meditează asupra pasajului din Isaia 53. Ce poţi face pentru a-ţi însuşi
aceste făgăduinţe, pentru a avea convingerea că, indiferent ce ai făcut, ele sunt
valabile şi în dreptul tău atunci când te predai Domnului prin credinţă şi ascultare?
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Obiectivele instructorului
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să recunoască jertfirea de Sine
a lui Dumnezeu în favoarea noastră şi dragostea Sa necondiţionată
şi altruistă faţă de oameni.
La nivelul sentimentelor: Să cultive recunoştinţa faţă de Dumnezeu
pentru că ne-a iubit şi pentru că S-a jertfit ca să ne asigure mântuirea.
La nivel practic: Să accepte planul de mântuire, să-L laude pe
Dumnezeu pentru că ne iubeşte aşa cum suntem şi să slujească aşa
cum slujeşte El.

SCHIŢA STUDIULUI
I. Cunoştinţe: Jertfa lui Hristos pentru păcătoşi

II. Sentimente: Dragostea lui Dumnezeu care Se jertfeşte impresionează inimile oamenilor
A. Ce poţi face pentru a-ţi exprima mulţumirea faţă de Dumnezeu
pentru dragostea Sa şi pentru faptul că a coborât printre noi?
B. Cum te simţi la gândul că Isus S-a făcut jertfă de ispăşire pentru
tine, a luat asupra Sa condamnarea pe care o meritai şi ţi-a oferit
viaţa veşnică?

III. Practic: Harul lui Dumnezeu îi transformă pe păcătoşi şi reface
A. De ce este atât de important să le ducem oamenilor vestea că
Dumnezeu îi iartă?
B. Cum te ajută îndurarea lui Dumnezeu faţă de păcătoşi să te porţi cu
îndurare faţă de cei care îţi greşesc?
C. De ce este atât de tragică decizia unui om de a respinge moartea lui
Hristos în locul său?
Rezumat: Când acceptăm dragostea Sa şi jertfa adusă pentru noi,
Dumnezeu ne iartă păcatele, ne schimbă statutul, ne binecuvântează şi ne
conduce pe o cale nouă în viaţă.
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A. De ce a fost necesar ca Domnul Isus să ia asupra Sa natura umană
şi să moară pe cruce pentru a salva omenirea? (Vezi Isaia 53.)
B. Nu putea Dumnezeu, pur şi simplu, să ne ierte pentru a rezolva
problema păcatului?

Luni, 11 noiembrie

O jertfă înlocuitoare suficientă

3. Citeşte Evrei 2:9. Ce înseamnă faptul că Isus „a gustat” moartea pentru
toţi? Vezi şi Evrei 2:17; 9:26-28; 10:12.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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______________________________________________________________
Domnul Isus a murit pentru păcătoşi. El era fără păcat (Evrei 4:15) şi,
de aceea, când Şi-a dat viaţa ca jertfă, nu a murit pentru păcatul Său. El a
purtat „păcatele multora” (Evrei 9:28) „ca să facă ispăşire pentru păcatele
norodului” (Evrei 2:17) şi „ca să şteargă păcatul” pentru totdeauna (Evrei
9:26).
În alte versiuni, Evrei 2:9 spune că Isus a fost făcut „mai prejos decât
îngerii” ca să poată suferi moartea. Apostolul încearcă să explice aici motivul pentru care moartea lui Isus a fost cauza înălţării Sale. Pentru noi, nu
exista o altă cale: El a trebuit să moară pentru ca omenirea să fie salvată.
Conform acestui pasaj, Fiului lui Dumnezeu S-a întrupat ca să moară. El a putut deveni „Căpetenia” sau „Autorul” mântuirii noastre (Evrei
2:10) numai îndurând moartea.
De ce „se cuvenea” ca Dumnezeu să Îl lase pe Isus să sufere? Contextul
pasajului din Evrei 2:14-18 ne lasă să înţelegem că moartea Domnului a
fost necesară pentru eliberarea copiilor lui Dumnezeu din sclavia morţii,
pentru eliberarea lor de Diavol şi de frica morţii şi, în acelaşi timp, pentru
a-L pregăti pe Isus să devină „un mare-preot milos şi vrednic de încredere”.
Altfel spus, crucea trebuia să preceadă coroana împărătească.
„Asupra Domnului Hristos, ca Înlocuitor şi Garant al nostru, a fost
aşezată nelegiuirea noastră, a tuturor. El a fost aşezat în rândul celor fărădelege, ca să ne poată răscumpăra de sub condamnarea Legii. Vinovăţia
fiecărui urmaş al lui Adam apăsa asupra inimii Sale. Mânia lui Dumnezeu
faţă de păcat, manifestarea teribilă a neplăcerii Sale din cauza nelegiuirii
umpleau inima Fiului Său de groază.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina
lumii, p. 753
Hristos, Creatorul universului, a murit ca om, pentru păcatele noastre.
Meditează asupra semnificaţiei acestui adevăr. Gândeşte-te ce veste bună este
aceasta pentru noi! Gândeşte-te la speranţa pe care ţi-o oferă! Cum ai putea ca
tot ce faci să aibă la bază acest adevăr uimitor?
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PAŞII ÎNVĂŢĂRII
1. MOTIVEAZĂ!
Pasajul central: Isaia 53:4-6
Ideea centrală pentru creştere spirituală: Profetul Isaia prezintă în cuvinte mişcătoare misiunea lui Mesia, numit aici Robul Domnului. Aceasta este cea mai adecvată descriere a rolului îndeplinit de Mântuitorul în
favoarea noastră. Ca Rob, El aduce speranţă, iar moartea Sa mântuieşte
omenirea din păcatele ei.
Discuţie introductivă: Dacă ai fi rugat să descrii într-un singur capitol
aspectele cele mai importante ale misiunii lui Mesia, ce ai alege să scrii
despre El? Ce aspecte esenţiale nu ai putea omite?
Comentariu biblic
Viaţa noastră veşnică depinde de modul în care Robul Domnului
Şi-a îndeplinit misiunea. Jertfa şi suferinţa Sa pentru noi constituie sursa îndreptăţirii şi a mântuirii noastre. Înţelegerea acestor pasaje, numite
şi „Cântări ale Robului Domnului”, este foarte importantă pentru viaţa
noastră spirituală şi, din acest motiv, când le vom studia, vom pune un
accent deosebit asupra cele de-a patra cântări.
I. Primele două cântări ale Robului Domnului
(Recitiţi în grupă Isaia 42:1-9 şi 49:1-7.)
Analizaţi cu atenţie textele din Isaia care descriu misiunea universală
a lui Hristos. Prima cântare nu dezvăluie identitatea Robului Domnului,
dar înfăţişează misiunea Sa uriaşă: El va aduce dreptatea şi legea pe pământ şi va fi pus ca legământ pentru popor şi va fi lumina neamurilor. El
este împărat, dar nu va veni ca un cuceritor, ci modul Său de a Se purta va
fi caracterizat de blândeţe şi de smerenie. Tăria şi puterea Sa se vor găsi în
Cuvântul şi în Duhul lui Dumnezeu.
În cea de-a doua cântare, se arată că Robul este Acela care va avea de
îndeplinit un rol capital în aducerea lui Israel şi a rămăşiţelor lui înapoi, la
Dumnezeu (de aceea, Robul despre care se vorbeşte aici nu poate fi Israelul sau rămăşiţa; vezi Isaia 49:6). El este Cel care duce mântuirea până la
marginile pământului şi, mai mult decât atât, El Însuşi este Răscumpărătorul întregii lumi. În această cântare se găseşte prima aluzie la suferinţa
sufletească a Robului şi la proslăvirea Sa (Isaia 49:7).
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2. APROFUNDEAZĂ!

Marţi, 12 noiembrie

Sângele Domnului Hristos

Ideea de sânge răscumpărător este întâlnită pretutindeni în Biblie.
Sângele este amintit de fiecare dată când se vorbeşte despre sacrificiile
animale, începând chiar cu primele jertfe aduse după ce Adam şi Eva au
păcătuit. Mai târziu, ritualurile din sistemul israelit al jertfelor utilizau
sângele cu scopul de a ilustra adevărul crucial că, în absenţa lui, nu am
avea nicio şansă să fim iertaţi de păcate şi să putem să stăm în prezenţa lui
Dumnezeu. Sângele era singura cale de a beneficia de mila divină şi de a
avea o relaţie cu El.

4. Citeşte următoarele pasaje din Evrei, referitoare la sângele lui Hristos
şi la sângele jertfelor din Vechiul Testament. Ce ne învaţă aceste texte
despre sânge?
Evrei 9:12 ______________________________________________________
Evrei 9:14 ______________________________________________________
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Evrei 9:18 ______________________________________________________
Evrei 9:22 ______________________________________________________
Evrei 10:19 _____________________________________________________
Evrei 12:24 _____________________________________________________
Evrei 13:12 _____________________________________________________
Evrei 13:20 _____________________________________________________
Când vorbeşte despre sângele lui Hristos, apostolul nu se referă la viaţa Sa, ci la moartea Sa înlocuitoare şi exprimă astfel rosturile jertfei Sale.
Sângele vărsat de Hristos obţine răscumpărarea veşnică, asigură curăţirea
de păcat, oferă iertare şi sfinţire şi este motivul învierii.
În Evrei, putem observa un contrast puternic între sângele lui Hristos
şi sângele altor jertfe. Niciun alt fel de sânge nu poate oferi iertare reală;
păcatele săvârşite de-a lungul istoriei, atât înainte, cât şi după cruce, pot fi
iertate numai în virtutea morţii lui Hristos (Evrei 9:5). Vărsarea sângelui
Său şi efectele acestei jertfe sunt dovezi clare ale faptului că moartea Sa
a fost înlocuitoare, ceea ce înseamnă că El a luat asupra Sa pedeapsa pe
care o merităm noi.
În ce mod ne ajută înţelegerea morţii lui Hristos să scăpăm de ideea greşită
că faptele noastre ne pot mântui?
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II. A treia cântare
(Recapitulează cu grupa Isaia 50:4-9.)
Cântarea aceasta se mai numeşte şi „Suferinţa (sau Ghetsimaniul) Robului”, fiindcă Robul Însuşi vorbeşte despre experienţa Sa, despre suferinţa Sa intensă şi despre încrederea Sa în Domnul. Profetul Isaia zugrăveşte
un tablou extraordinar de frumos al întâlnirilor Robului cu Dumnezeu şi
al relaţiei Sale strânse cu El. Astfel, Domnul Îl trezeşte dimineaţă de dimineaţă ca să-I descopere lucrarea Sa din acea zi. În acest pasaj este descrisă
atitudinea Robului care ascultă ca „nişte ucenici”.
Tot aici este amintită pentru prima dată suferinţa fizică a Robului. El
avea să fie biciuit, bătut, torturat şi foarte mult umilit – batjocorit şi scuipat (vers. 6). În pofida acestor lucruri, El are încredere că Domnul Îl va
ajuta şi Îi va face dreptate.
De discutat: Ce cuvinte din acest pasaj ne arată că Robul Domnului a
acceptat suferinţa de bunăvoie? Ce înseamnă faptul că Mesia Şi-a făcut
faţa „ca o cremene” (Isaia 50:7)?
Activitate: Invită-i pe membrii grupei să deschidă Biblia şi să citească
alte versete preferate care vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu şi despre făgăduinţa Sa de a ne purta de grijă în vremuri grele.
III. A patra şi a cincea cântare
(Recapitulează cu grupa Isaia 52:13–53:12 şi 61:1-3.)
Profetul Isaia ajunge la esenţa subiectului în cântarea a patra. Acest
imn, alcătuit din cinci strofe de câte trei versuri, este cel mai sublim pasaj
biblic despre sacrificiul Robului. El ne zugrăveşte în cuvinte de un farmec
aparte misiunea şi biruinţele lui Mesia astfel:
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De discutat: Traducerea literală a textului din Isaia 49:6 scoate la
iveală faptul că Robul Domnului este Răscumpărătorul lumii: „Şi El
zice [Domnul către Robul Său]: «Este un lucru neînsemnat să fii Robul
Meu ca să înmulţeşti seminţiile lui Iacov şi să îi întorci pe cei păstraţi din
Israel. De aceea, îţi voi da să fii o lumină pentru neamuri [popoare], ca să
fii mântuirea Mea până la capătul pământului»” (traducerea autorului).
Comparaţi în grupă acest verset în diferite versiuni ale Bibliei şi discutaţi
deosebirile dintre declaraţia că Isus Hristos este mântuirea pentru întreaga lume şi afirmaţia că Robul Domnului va duce sau va proclama mântuirea Sa în toată lumea.

Miercuri, 13 noiembrie

O jertfă fără cusur

5. Ce criterii trebuia să îndeplinească animalul care urma să fie adus ca
jertfă? Exodul 12:5; Leviticul 3:1; 4:3.
______________________________________________________________
Animalul pentru jertfă trebuia ales cu multă atenţie. Nu putea fi luat
un animal oarecare, ci trebuiau respectate anumite criterii, în funcţie de
jertfa care trebuia adusă.
Exista totuşi un criteriu pe care trebuia să-l îndeplinească orice tip de
jertfă: trebuia să fie „fără cusur”. Cuvântul ebraic tamim poate fi redat şi
prin cuvintele „complet”, „neatins”, „fără defect” sau „perfect” şi se referă la un lucru care îndeplineşte cele mai înalte standarde posibile.
Când face referire la persoane, cuvântul tamim este utilizat pentru a
descrie pe cineva care este „neprihănit”, „fără pată”, „fără prihană” înaintea lui Dumnezeu (Geneza 6:9; 17:1).
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6. Cum este caracterizat Domnul Isus în următoarele texte? Evrei 4:15; 7:26;
9:14 şi 1 Petru 1:18,19. De ce era atât de important ca El să fie fără păcat?
Domnul Isus, „Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii” (Ioan
1:29), corespunde perfect criteriului ca jertfa să fie fără cusur. Viaţa Sa
curată L-a recomandat ca jertfă fără pată. Aceasta este garanţia mântuirii
noastre, deoarece numai Unul fără păcat putea purta păcatul nostru şi
numai neprihănirea Sa desăvârşită ne poate salva şi acum, şi la judecată.
Tocmai de neprihănirea aceasta este legată speranţa mântuirii.
La fel ca echivalentul lui ebraic, cuvântul grecesc amomos („fără cusur”; vezi 1 Petru 1:19) este utilizat atât în legătură cu Isus şi jertfa Sa
desăvârşită, cât şi pentru a-i caracteriza pe urmaşii Săi. „Prin compararea
vieţii lor cu caracterul lui Hristos, ei vor fi în stare să discearnă unde nu au
reuşit să îndeplinească cerinţele Legii sfinte a lui Dumnezeu şi vor căuta
să fie desăvârşiţi în sfera lor, aşa cum Dumnezeu este desăvârşit în sfera
Sa.” – Ellen G. White, The Paulson Letters, p. 374
Noi suntem înfăţişaţi înaintea lui Dumnezeu „fără prihană” (Iuda 24)
prin moartea şi slujirea lui Hristos, Cel Neprihănit, care ne-a luat locul.
De ce ne simţim atât de incomod atunci când vine vorba despre sfinţenie şi
despre neprihănire? Cum te poate ajuta gândul că Domnul Hristos este Înlocuitorul tău să accepţi că şi tu eşti „sfânt”? Ce efecte ar trebui să aibă noul tău
statut înaintea lui Dumnezeu asupra modului în care trăieşti?
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1. Paradoxul vieţii Robului – înălţat foarte sus, dar profund umilit (Isaia
52:13-15). Enigma aceasta pare să fie imposibil de descifrat. Totuşi, pe
măsură ce înaintăm în poem, reuşim să ne edificăm: cărarea vieţii Robului
trece prin suferinţă şi prin moarte înlocuitoare apoi duce la glorificare.
2. Respingerea Robului, a Omului durerii, care e obişnuit cu suferinţa
(Isaia 53:1-3). Oamenii nu cred în El şi se subliniază de două ori faptul că
El este dispreţuit. Descrierea aceasta realistă se încheie cu afirmaţia tristă
că nimeni nu Îl bagă în seamă.
3. Jertfa de ispăşire a Robului Domnului, care a luat asupra Sa nelegiuirea
noastră (Isaia 53:4-6). Aici, în miezul cântării, se explică motivul pentru
care Robul trebuie să îndure toată această suferinţă şi umilire: „Totuşi
El suferinţele noastre le-a purtat… El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre.” Isaia subliniază faptul că Robul
moare din cauza noastră şi a păcatelor noastre. Tu şi cu mine suntem răspunzători şi vinovaţi pentru moartea Sa şi nu putem să dăm vina pe altcineva. Aceasta a fost soluţia lui Dumnezeu pentru rezolvarea definitivă
a problemei păcatului: „Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea
noastră, a tuturor” (vers. 6). Remarcăm faptul că verbele din versetul 5
sunt la diateza pasivă, arătând ce a făcut Robul pentru noi. Noi „suntem
tămăduiţi” (mântuirea înseamnă vindecare) şi putem trăi mulţumită morţii Sale înlocuitoare şi de bunăvoie.
4. Suferinţa, judecarea, moartea şi înmormântarea Robului Domnului
(Isaia 53:7-9). În continuare, profetul descrie supunerea totală a Robului
faţă de voinţa lui Dumnezeu şi arată că durerea, întristarea şi suferinţa
nu I se cuveneau („El nu săvârşire nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun
vicleşug în gura Lui”), dar le îndura din cauza „păcatelor poporului meu”.
5. Glorificarea Robului Domnului (Isaia 53:10-12). Cântarea aceasta
se încheie cu enumerarea rezultatelor minunate ale morţii înlocuitoare a Robului: învierea, punerea oamenilor „într-o stare după voia lui
Dumnezeu” (îndreptăţirea) şi împărţirea biruinţei şi a prăzii cu ceilalţi. El
Îşi continuă lucrarea în favoarea celor vinovaţi pentru care Şi-a dat viaţa:
El Se roagă pentru ei.
A cincea cântare (Isaia 61:1-3) declară că Robul este uns de Domnul şi
împuternicit de Duhul să aducă veşti bune şi să le ofere păcătoşilor tot ce
a realizat prin viaţa şi moartea Sa pentru a le aduce libertate şi biruinţă,
astfel încât şi ei, la rândul lor, să le slujească altora şi să fie robii Săi credincioşi (Isaia 61:4-6).
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Joi, 14 noiembrie

Un mare pericol

În cartea Evrei, Pavel ia în discuţie jertfa Domnului Hristos din perspectivă teologică şi, în plus, prezintă câteva dintre implicaţiile ei practice.
El precizează în câteva locuri ce se întâmplă cu acela care ignoră jertfa Sa.

7. Ce avertizare dă Pavel în Evrei 6:4-6 şi 10:26-31? La ce atitudini se referă?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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______________________________________________________________
În Epistola către evrei, Pavel arată cât de uimitoare este mântuirea lui
Dumnezeu, cum S-a descoperit El pe Sine şi ce a făcut şi face El pentru
credincioşi. Exista totuşi o chestiune importantă pe care apostolul s-a simţit nevoit să o abordeze: pericolul de a nu aprecia jertfa Domnului nostru
la justa sa valoare. Pentru el, pericolul acesta era practic o „îndepărtare”
(vezi Evrei 2:1) şi se pare că aici Pavel are în minte abaterea de la traseu
a unui vas care nu mai ajunge la destinaţie. Sarcina principală a credinciosului este să păstreze direcţia.
Unii credincioşi Îl respingeau pe Dumnezeu în mod deliberat, ajungând să trăiască la fel cum trăiseră înainte de a primi Evanghelia. De aceea, în dreptul lor, jertfa lui Hristos nu mai era eficientă (Evrei 10:26-31).
Pavel îi avertizează aici atât pe cei puţini, care refuzau în mod făţiş jertfa
Domnului, cât şi pe ceilalţi, cărora nici nu le trecea prin minte un astfel de
gând. Îndepărtarea de Dumnezeu poate fi de multe ori subtilă şi treptată
şi poate avea drept cauză dezaprecierea şi neglijenţa. Tranziţia poate fi
insesizabilă. Credinciosul ajunge cu timpul să nu mai aprecieze suficient
lucrarea Domnului Hristos, la fel ca Esau care nu mai punea preţ pe dreptul său de întâi născut (Evrei 12:15-17). Nu ar trebui să devenim atât de
obişnuiţi cu jertfa lui Hristos, încât să ajungem să o privim ca pe un lucru
banal.
Pavel nu îşi propune aici să-i sperie pe cititori, dar simte nevoia să le
vorbească despre consecinţele îndepărtării de Dumnezeu. Dorinţa sa este
ca ei să nu ajungă într-o astfel de situaţie. Dar el nu uită să-i încurajeze
să păstreze până la sfârşit credinţa şi speranţa (Evrei 3:6,14; 10:23) şi să-şi
aţintească privirea spre Isus (Evrei 12:2).
Ai ajuns să fii prea obişnuit cu adevărul uimitor al răstignirii? De ce este
starea aceasta atât de periculoasă? Cum o putem evita?
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Comentarii pentru instructori
De discutat:
1. De ce poate fi pasajul din Isaia 53 dificil de înţeles la o primă citire?
Vezi întâmplarea cu demnitarul etiopian din Faptele 8:26-40.
2. De ce l-a inspirat Dumnezeu pe Isaia să prezinte atât de detaliat evenimentele cu privire la moartea Robului Domnului? Cum interpretează
Isaia semnificaţia morţii Robului şi rezultatele ei?

3. APLICĂ!
Aplicaţie: În ceea Îl ce priveşte pe Robul Domnului, se afirmă că
„Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor”
(Isaia 53:6), că El îi „va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui
Dumnezeu” (Isaia 53:11) şi că El „a purtat păcatele multora” (Isaia 53:12).
Discutaţi această aparentă discrepanţă transmisă de cuvintele „tuturor” şi
„mulţi/multora”? Cum putem interpreta corespunzător şi cu înţelepciune
aceste afirmaţii (vezi în Faptele 13:47 cum a aplicat Pavel Isaia 49:6 u.p.
la situaţia sa).
Activităţi
1. Isaia descrie sugestiv suferinţa Robului Domnului şi înglobează toate aspectele importante prin apelul la un vocabular biblic amplu. Invită-i
pe membrii grupei tale să rescrie capitolul 53 din Isaia, folosind vocabularul modern, dar urmărind să exprime corect evenimentele din viaţa
Domnului Hristos. Cum putem exprima cel mai bine, în cultura contemporană, semnificaţia morţii Sale înlocuitoare? Rămâneţi fideli textului biblic, dar exprimaţi ideile într-un limbaj simplu, clar şi actual. Încurajează-i
să utilizeze imagini, metafore, comparaţii şi concepte specifice secolului
al XXI-lea, care să rezoneze cu gândirea şi simţămintele societăţii noastre
postmoderne. Fiţi creativi. Publicul-ţintă al acestei activităţi sunt tinerii.
Cum le putem transmite mesajul acesta extraordinar în mod rapid şi totodată profund?
2. Găsiţi în cartea de imnuri cântări despre moartea Domnului Hristos
şi beneficiile pe care ni le aduce ea. Încurajează-i pe membrii grupei să le
înveţe pe de rost pe cele mai frumoase.

97

Studiul 7

4. ILUSTREAZĂ!

Vineri, 15 noiembrie

Studiu suplimentar

Înlocuirea păcatului omului cu neprihănirea Domnului Hristos este
descrisă de Martin Luther prin expresiile „un transfer minunat” sau „un
schimb îmbucurător”, iar de Ellen G. White în următorul paragraf celebru: „Hristos a fost tratat aşa cum meritam noi, pentru ca noi să fim trataţi
aşa cum merita El. El a fost condamnat pentru păcatele noastre, la care
El n-a contribuit cu nimic, pentru ca noi să putem fi îndreptăţiţi prin neprihănirea Lui, la care noi n-am contribuit cu nimic. El a suferit moartea
care era a noastră, ca noi să putem primi viaţa care era a Lui. «Prin rănile
Lui suntem tămăduiţi.»” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 25
„Numai moartea lui Hristos putea face ca iubirea Lui să aibă efect
asupra noastră. Numai prin faptul că El a murit putem noi să privim cu
bucurie la a doua Lui venire. Jertfa Lui este centrul nădejdii noastre. De
ea trebuie să ne prindem credinţa.” – Ibidem, p. 660

Studiul 7

Întrebări pentru discuţie
1. Unora nu le place ideea că Domnul Isus este Jertfa noastră, considerând că ea Îi creează lui Dumnezeu o imagine de fiinţă setoasă de
sânge sau răzbunătoare, asemănătoare cu zeităţile păgâne din trecut.
(Ei susţin că pasajele biblice legate de sânge şi jertfe nu sunt decât o
reflectare a concepţiilor păgâne.) De ce este greşit acest mod de a percepe crucea? În ce mod ne ajută conceptele de moarte, jertfă şi sânge
să înţelegem gravitatea păcatului şi a consecinţelor lui? În ce mod ne
ajută conştientizarea preţului plătit pentru păcat să cerem putere de la
Dumnezeu ca să alungăm păcatul din viaţa noastră?
2. Unii nu reuşesc să se raporteze corect la faptele lor şi nu înţeleg care
este legătura acestora cu mântuirea. Cum ne protejează de capcana
mântuirii prin fapte menţinerea în atenţie a morţii înlocuitoare a lui
Hristos? În definitiv, ce ar putea adăuga faptele noastre la ceea ce a
realizat Domnul prin moartea Sa?
3. Ellen G. White a afirmat că ar fi bine să petrecem zilnic o oră în care
să medităm la viaţa lui Isus şi în special la ultimele ore din viaţa Sa. În
ce mod ne ajută această meditaţie să ne consolidăm relaţia cu Domnul
şi să apreciem mai mult tot ce a făcut El pentru noi?
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