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ÎNVIEREA DOMNULUI

Sacrificiul Domnului Isus

T

Pastor ADRIAN JURJ
Biserica „Vestea Bună”, București

ema aceasta include, chiar din perspectivă laică, cel mai mare sacrificiu
care a fost adus vreodată, sacrificiu
care a implicat cele mai mari costuri, care a
transformat cele mai multe vieți, care prezintă
cea mai longevivă poveste de dragoste scrisă
vreodată și care este și cea mai căutată istorioară de pe toate motoarele electronice de
căutare: tema jertfei Fiului lui Dumnezeu.
Credincioșii, deopotrivă cu necredincioșii
sinceri, recunosc modelul iubirii sacrificiale,
al personajului principal din povestire care
joacă un rol dublu, fiind și preot și jertfă, în
același timp. Totul este dus la superlativ când
înțelegem că Cel împotriva căruia s-a greșit,
Cel care oferă jertfa pentru păcat și jertfa însăși este rolul aceluiași protagonist, Isus fiind
preot, jertfă și „parte vătămată”. Păcatul nostru
se îndreaptă direct împotriva lui Dumnezeu
deoarece El ne-a creat și ai Lui suntem. În
calitate de Patron al universului, Dumnezeu
deține dreptul legitim de a porunci cum să se
comporte creaturile sale, iar prin neascultare
călcăm în picioare legea lui Dumnezeu, și asta
înseamnă răzvrătire, frondă. Dumnezeu, cel
împotriva căruia am greșit. face primul pas
spre reconcilierea dintre noi și El, trimițând
pe Singurul Său Fiu pentru a negocia conflictul
dintre om și Dumnezeu.
În vizita pe care Isus Hristos a efectuat-o,
oamenii L-au primit cu cea mai mare dușmănie, acuzându-L pe nedrept, torturându-L și

condamnându-L la moarte. Desigur, ca Fiu al
Puterii Supreme, Isus putea să scape în orice
moment din rebeliunea plină de ură a omului,
totuși, ceea ce ne frapează este motivul pentru
care Isus a suferit totul până la capăt. Dorința
de a ne vedea împăcați cu Dumnezeu a fost
motivația care L-a determinat să-și asume un
nou rol odată venit pe pământ: cel de jertfă!
Ca Mare Preot, Isus avea să aducă o jertfă importantă pentru ca omul care se căia de păcat
să fie iertat. Pentru a soluționa definitiv problema păcatului, S-a oferit voluntar să fie adus
ca jertfă; iar pentru că rolul Său cu care a coborât din cer era acela de mediator, de preot,
odată ajuns și Miel pregătit pentru tăiere,
misiunea Sa a devenit unică în toată istoria
omenirii: El, Preotul lui Dumnezeu s-a adus
pe Sine jertfă pentru împăcarea omului cu
Dumnezeu. Isus reprezintă deci modelul
suprem a ceea ce înseamnă negociere.
Este uimitor faptul că Isus a luat crucea
noastră și a considerat-o cruce personală. Isus
a ajuns să sufere alături de creația Sa, pentru
creația Sa și din partea creației Sale, în același
timp, oferindu-se voluntar ca jertfă de ispășire
pentru om și oficiind acest act clerical. Nu uitați că acest sacrificiu al lui Isus n-a început
pe cruce, ci în momentul nașterii Sale. Deja,
venind pe pământ din slava cerească pe care
o deținea anterior, și-a asumat dezbrăcarea de
veșmintele cerești, s-a limitat la statura unui
om și s-a coborât efectiv în țărână. Cel prin
care și pentru care s-au făcut toate lucrurile
din cer și de pe pământ, ajunge încovoiat sub
loviturile de bici ale soldaților romani.
Câți dintre dumneavoastră v-ați rugat
pentru cei care v-au făcut rău, ca aceștia să
fie iertați de acea greșeală, de acel abuz pe
care l-au comis în dreptul dumneavoastră?!
Considerăm o atitudine creștinească atunci
când nu reacționăm la ostilitate, la răul pe
care ni-l fac oamenii, și așteptăm ca, la momentul potrivit, Dumnezeu să intervină și să
facă dreptate. Isus a mers mai departe: s-a
rugat pentru cei care I-au făcut cel mai mare
rău, ca să fie iertați, și asta în timp ce era
torturat, absolut pe nedrept.
(click aici pentru continuare)
„Totuși El suferințele noastre le-a purtat, și durerile
noastre le-a luat asupra Lui, și noi am crezut că este
pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era
străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru
fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a
căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți.”
(Isaia 53: 4-5)

JT: Traducerea prezentă este o traducere literală, cu
optimizările de rigoare acolo unde limba română nu a putut
oferi un corespondent perfect pentru anumiți termeni sau
anumite construcții gramaticale din limba de origine. Este
cunoscut faptul că o traducere literală nu produce mereu cel
mai clar și mai ușor de citit text, dar este cea mai eficientă
metodă de a preîntâmpina devieri teologice din partea traducătorilor.
CA: Care este publicul țintă, cui se adresează această
nouă traducere?
FI: Sfânta Scriptură este scrisoarea lui Dumnezeu pentru
fiecare persoană. Știu că fiecare ne-am obișnuit cu o anumită
traducere, iar asta nu înseamnă că vom refuza orice altă traducere. Eu cred că fiecare creștin ar trebui să fie deschis pentru studiul Scripturii, folosind materiale ajutătoare precum

și alte traduceri ale textului biblic.
CA: Ce puteți să ne spuneți despre Vechiul Testament,
va fi tradus?
FI: Proiectul Societății Biblice din România este de a
realiza traducerea întregii Biblii. Noul Testament este gata
acum, iar Vechiul Testament este în procesul de editare. Este
tradus și Vechiul Testament în întregime, doar că trebuie să
treacă prin procesul de editare, apoi prin comisia pastorală,
iar în final să fie pregătit și aranjat pentru tipar.
R: Cum pot obține cititorii noștri un exemplar, de unde?
FI: Oricine dorește să achiziționeze această traducere,
o poate face direct de la Societatea Biblică din România,
sunând la numarul 0359-425990, de luni până vineri între
orele 08:00 - 16:30 sau on-line pe site-ul: www.sbro.ro
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