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Mielul pentru jertfă

Context: Absalom a fost unul dintre prinții moștenitori ai tronului davidic. Istoria lui este evidențiată în Scripturi,
începând cu incidentul dintre Amnon și Tamar și până la răscoala ce i-a adus sfârșitul rușinos.
1. Absalom, un ipocrit ce făcea
impresie bună - „După aceea, Absalom
și-a pregătit care și cai și cincizeci de
oameni care alergau înaintea lui. Se scula
dis-de-dimineață și stătea la marginea
drumului la poartă. Și ori de câte ori avea
cineva vreo neînțelegere și se ducea la
împărat la judecată, Absalom îl chema
și zicea: «Iată, pricina ta este bună și
dreaptă; dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta». Absalom zicea:
«De m-ar pune pe mine judecător în
țară! Orice om care ar avea o neînțelegere și o judecată, ar veni la mine și i-aș
face dreptate». Și când se apropia cineva să se închine înaintea lui, el îi întindea mâna, îl apuca și-l săruta. Și
Absalom câștiga inima oamenilor lui
Israel. După trecere de patru ani,
Absalom a zis împăratului: «Dă-mi voie
să mă duc la Hebron să împlinesc o
juruință pe care am făcut-o Domnului.»”
(2 Samuel 15:1-7) Absalom a reușit să
inducă în eroare pe mulți oameni, chiar
o țară întreagă l-a crezut și l-a ajutat în
pornirea lui rea.
Oare sunt conștienți cei care sunt
ispitiți ca el de dimensiunile răului din
interiorul lor și apoi de dimensiunile
catastrofelor ce vor urma? Vezi să nu te
prindă această ispită!
2. Absalom, un ucigaș crud „Absalom a dat următoarea poruncă
slujitorilor săi:...când vă voi zice:
«Loviți pe Amnon!» atunci să-l omorâți; să nu vă temeți de nimic: oare nu

vă poruncesc eu? Fiți tari și arătați-vă
oameni de inimă!” (2 Samuel 13:28);
„Absalom a zis atunci slujitorilor lui:
«Vedeți, ogorul lui Ioab este lângă al
meu; are orz pe el; duceți-vă și puneți-i
foc». Și slujitorii lui Absalom au pus foc
câmpului.” (2 Samuel 14:30) „Ahitofel a
zis lui Absalom: «...voi urmări pe David
chiar în noaptea aceasta;...moartea
omului pe care-l urmărești va face ca
toți să se întoarcă, și tot poporul va fi
în pace». Cuvintele acestea au plăcut
lui Absalom și tuturor bătrânilor lui
Israel.” (2 Sam. 17:1-4) Iată cum Absalom
a ajuns în faza a doua și ultimă a răului,
când ura s-a transformat în crimă. A
fost doritor să-și ucidă fratele, a fost gata
să distrugă recolta lui Ioab, care pledase pentru revenirea lui în țară și a
fost hotărât să-și ucidă părintele, după
ce l-a batjocorit în diverse moduri. A
„reușit” toate acestea, căci Satan este la
îndemâna oricui vrea să facă răul și-i
creează ocazii de a păcătui. A putut să
își împlinească dorințele sadice, căci au
fost și alți oameni la fel de răi în
anturajul său, iar alții au fost induși în
eroare. Dacă ești ispitit să fii rău, să
lovești, să te împrietenești cu oameni
mânioși sau cu grupuri de adolescenți
răufăcători, ești într-o situație foarte periculoasă! Fii atent! Cel ce face răul n-are
niciun viitor și lumina celor răi se stinge; vor muri. (Prov. 24:20) Ține cont și
de alte sesizări scrise în cartea Proverbele,
de Solomon, fratele lui Absalom, care a
văzut rezultatul unor astfel de stări.

Cuvinte... cu tâlc!
„Pentru cunoașterea înțelepciunii și
învățăturii, pentru înțelegerea
cuvintelor minții; pentru căpătarea
învățăturilor de bun simț, de dreptate,
de judecată și de nepărtinire; ca să dea
celor neîncercați agerime de minte,
tânărului cunoștință și chibzuință, să
asculte însă și înțeleptul și își va mări
știința și cel priceput și va căpăta
iscusință - pentru prinderea înțelesului
unei pilde sau al unui cuvânt adânc,
înțelesul cuvintelor înțelepților și al
cuvintelor lor cu tâlc.” (Proverbe 1:2-6)

3. Absalom, omul care și-a
primit plata pentru toată răutatea lui - „Nu era om în tot Israelul așa
de vestit ca Absalom în privința frumuseții lui; din talpa piciorului până
în creștetul capului, n-avea niciun cusur.
Când își tundea capul – și-l tundea în
fiecare an, pentru că părul îi era greu
– greutatea părului de pe capul lui era
de două sute de sicli, după greutatea
împăratului” (2 Samuel 14:25-26).
„Absalom s-a pomenit în fața
oamenilor lui David. Era călare pe un
catâr. Catârul a pătruns sub ramurile
încâlcite ale unui mare stejar, și capul
lui Absalom s-a prins de stejar; a rămas astfel spânzurat între cer și pământ... Zece tineri, care duceau armele
lui Ioab, au înconjurat pe Absalom, l-au
lovit și l-au omorât.” (2 Sam. 18:9-15)
Absalom a fost un prinț foarte frumos, care s-a autoproclamat împărat,
dar a sfârșit fiind omorât în plină putere.
Iată cum frumusețea fizică, lipsită
de valori spirituale și însoțită de urâțenia
păcatului îl fac pe om respingător și vrednic de moarte!
Faptele fiecăruia se întorc asupra
capului lui. Ura te va face să rămâi singur, iar loviturile ce le-ai dat altora îți
vor fi administrate ție. Ce folos de părul
lui de fotomodel? La ce bun fizicul lui
fără seamăn, căci a sfârșit sub o grămadă de pietre?
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ra mare forfotă și pregătire în Ierusalim. Mai erau
câteva zile până la seara de 14 Nissan, când trebuiau sacrificați mieii pentru sărbătoarea Pesah.
Pe Poarta Oilor de la Templu intrau mii de miei, în frunte cu
preoții care trebuiau să îi supună unei riguroase cercetări în
zilele rămase, astfel ca jertfele să fie curate, fără vreun cusur
sau meteahnă trupească. Însă mai mare zarvă se auzea de data
aceasta la Poarta Speranței (sau Poarta Împăratului), în partea
de răsărit, unde Isus, învățătorul din Nazaret, intra călare pe un
măgăruș, sub cântările și uralele mulțimii care răsunau în întreg Templul: „Osana! Fiul lui David! Binecuvântat este cel
ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!”.
Mulțimea se bucura, însă peste doar 4 zile avea să strige:
„Răstignește-L!”
Isus intra în Templu pe Poarta de drept a împăratului,
fiindcă era Împărat. În timp ce mieii pășeau pe cealaltă poartă,
aici intra de bună voie Mielul lui Dumnezeu. În următoarele
zile, Hristos avea să fie cercetat, ispitit și încercat de către
farisei și preoți, dovedind că nu are niciun cusur: „în toate
lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat” (Evrei 4:15).
Aveau să se împlinească tocmai cuvintele marelui preot, care,
fără să își dea seama, a proorocit când le-a rostit: „oare nu
vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om
pentru norod și să nu piară tot neamul?” (Ioan 11:50). De fapt,
acesta era scopul jertfelor în ritualul stabilit de către Însuși
Dumnezeu, ca pentru vina sufletului care a păcătuit să se
aducă ispășire prin jertfirea unui înlocuitor (animalele stabilite în Lege). Fiindcă plata păcatului este moartea și dreptatea divină trebuia să se înfăptuiască, singura șansă ca omul
să nu moară erau jertfele. Apostolul Pavel scria în Epistola
către Evrei: „Fără vărsare de sânge, nu este iertare”. De ce
este atât de important acest lucru? Pentru că în sânge se află
viață: „Carne cu viața ei, adică sângele ei, să nu mâncați...
Căci viața trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneți pe
altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre,
căci prin viața din el face sângele ispășire” (Levitic 17:11).

Isus Hristos era Mielul desăvârșit și, în același timp, Mare
Preot sfânt, nevinovat, fără pată, care „n-are nevoie ca ceilalți preoți, să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele
sale, și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a
făcut odată pentru totdeauna, când S-a adus jertfă pe Sine
însuși” (Evrei 7:27). Prin sângele Său, El a făcut ispășire pentru întreaga omenire, de aceea nu mai este nevoie ca omul să
aducă jertfe de animale pe altar. Însă, prin jertfă, a fost încheiat
un legământ și prin nașterea din nou, din Duhul lui Hristos,
tu ca și creștin închei acest legământ cu EL, primind iertarea – „acesta este sângele Meu, sângele legământului celui
nou, care se varsă pentru mulți” (Mc. 14:24). Și fiindcă acest
sânge vorbește mai bine decât sângele lui Abel, legământul
nu este un lucru de apucat, ci este o mare lucrare ce cuprinde
viața noastră.
De aceea noi suntem asemănați cu jertfe vii, adică în ochii
Domnului viața noastră este privită prin Jertfa Fiului Său și noi
înșine suntem precum jertfele de un miros plăcut înaintea Sa
(duhovnicește, o mireasmă plăcută pentru Stăpânul nostru).
Astfel, trebuie să fim veghetori la trăirea nostră, ca să nu pângărim sângele legământului cu care am fost sfințiți (Evrei 10:29).
ALEXANDRA REMEȚAN,
Biserica Penticostală Muntele Sionului, Baia Mare

Cine sunt eu?
În istoria mea milenară am întâlnit mulți oameni
de valoare. Pentru unii, întâlnirea cu mine a fost o
experiență favorabilă, extraordinară, unică și de dorit
pentru orice om.
Un om special al lui Dumnezeu a dorit mult să mă
întâlnească, dar nu a fost posibil. Un altul s-a întâlnit
cu mine în mod repetat și aceasta a fost spre binele lui.
Inițial, el nu a înțeles ce rost are întâlnirea cu mine,
dar la urmă a fost foarte fericit. Pentru mulți am fost
mereu o binecuvântare. O, câte lucruri s-au petrecut în prezența mea,
de-a lungul timpului! Și în prezent m-au căutat mulți dintre frații și
surorile tale. Poate și tu ai dori să ne întâlnim; dacă vrei, se poate,
pentru că eu am rămas în același loc.
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Sărbătoare deosebită la Biserica Penticostală „Ekklesia” din Arad. După câteva luni de post și rugăciune în care Domnul a
botezat cu Duhul Sfânt aproape 80 de suflete, în data de 27 martie a.c. biserica a avut o mare bucurie prilejuită de botezul
în apă prin care 25 de tineri au încheiat legământ cu Domnul (foto sus). Actul de cult a fost oficiat de pastorul Oti (Iosif)
Tipei și de prezbiterii Gabriel Timiș și Dumitru Doboș. Domnul să fie slăvit pentru toate!

