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Aprilie

A. S-o rupem cu păgânătatea…

05 – Imaginea și lucrarea harului lui Dumnezeu - Isaia 52:13-53:12 (Isaia 53:11)
12 – Intrarea triumfală a Domnului în Ierusalim
19 – Învierea Domnului ISUS Hristos
B. Și să trăim în veacul de acum …
26 – Caută să ai o perspectivă corectă asupra vieții – Mat. 6:19-34 (Mat. 6:33)
Privește, înălțat pe-o cruce
În locul tău e sfântul Miel:
Hristos pedeapsa ta o duce.
Da, crede-n EL…
O, crede-n EL!

Anul IX, Nr. 107, 01 APRLIE 2020
Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu.
Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.
I Ioan 4:7

Hristos a înviat!

ISUS, Fiul lui Dumnezeu, S-a smerit și S-a făcut ascultător

Din Poezia “Apucă harul astăzi, frate!” de Valentin Popovici
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“Fiule, să nu se depărteze învăţăturile
acestea de ochii tăi: păstrează înţelepciunea
şi chibzuinţa, căci ele vor fi viaţa sufletului
tău şi podoaba gâtului tău! Atunci vei merge
cu încredere pe drumul tău, şi piciorul nu ţi
se va poticni. Când te vei culca, vei fi fără
teamă, şi când vei dormi, somnul îţi va fi
dulce. Nu te teme nici de spaimă năprasnică,
nici de o năvălire din partea celor răi; căci
Domnul va fi nădejdea ta şi El îţi va păzi
piciorul de cădere.”
Prov. 3 :21-26

Pot să spun că pasajul care urmează să-l citim din Filipeni 2 este cel
mai concis, și mai atotcuprinzător pasaj. Nu veți mai întâlni în nicio altă
literatură nicăieri, un pasaj mai concis, mai atotcuprinzător mai adevărat și
mai glorios pasaj, altul decât acesta. Versetele 6 la 11: “El, măcar că avea
chipul lui Dumnezeu” – lăsați ca fiecare frază să vă taie respirația. "El,
măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de
apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu." Apoi un lucru ce trebuie sesizat
și memorat îl găsim în Filipeni 2:7: "ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a
luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost
găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă
moarte de cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a
dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui
Isus, să se plece Orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de
sub pământ şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu
Tatăl, că ISUS Hristos este Domnul." El este asemenea cu Dumnezeu,
El este Dumnezeu, El a devenit om fără să înceteze a fi Dumnezeu, apoi
El, dând dovadă de ascultare, a suferit și a murit. Iar cuvântul “ascultare”
este foarte important! Pentru că înseamnă că cineva I-a spus să o facă.
Cine oare? Dumnezeu, Tatăl Său I-a spus să o facă. “Fă asta Fiule!
Devino om, deși ai existat dintotdeauna asemănând perfect și fiind egal
cu Mine! Acum, devino om, trăiește o viață singuratică de tâmplar, petrece
trei ani într-o milă, smerenie și dragoste desăvâșită. Iar apoi, să iei asupra
Ta, pe o cruce, toată mânia pedepsei Mele care era rostită peste toți
oamenii Mei. Și după ce ai reușit să iei asupra Ta și să porți întreg

blestemul și întreaga pedeapsă pe care intenționasem să le revărs asupra
lor, Eu te voi învia din morți, iar ei vor învia într-o zi cu Tine.”
Știm că aceasta înseamnă “ascultarea” pentru că în Galateni 3:13 este
scris: "Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii” – aceasta este
Legea lui Dumnezeu! “Din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru
noi,” El a devenit un Înlocuitor pentru pierirea ce era sortită tuturor celor
ce cred în El. Aceasta este ceea ce înseamnă cuvântul ”ascultător” din
Filipeni capitolul 2. S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de
cruce. Pentru că Tatăl Său a avut o viziune, Tatăl Său a avut un plan.
Apoi Tatăl Său a avut o poruncă: “Du-te de fă asta Fiule! Pentru că Eu
vreau să răscumpăr oameni. Pentru că Eu sunt drept, Eu sunt Sfânt, iar
Eu nu mătur păcatul sub preșul Universului. Ci Eu pedepsesc păcatul! Dar
Eu nu vreau să-i pedepsesc pe ei.
De aceea, Fiule, vrei ca Tu să porți pedeapsa pentru ei?” Aceasta
înseamnă cuvântul “ascultător”. Aceasta este marea ipoteză din capitolul
3, versetele 20 și 21. Hristos a venit, s-a supus, a purtat pedeapsa, a
purtat blestemul, ne-a purtat judecata ne-a purtat vina, ne-a purtat
păcatul, a murit apoi s-a înălțat, iar acum El domnește. Avem o descriere
a implicației acestui fapt în versetele 20 și 21 din capitolul 3.
Așadar haideți să le recitim. Filipeni 3:20: "Dar cetăţenia noastră este în
ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul ISUS Hristos. " Iar
acum știm cum a ajuns în cer. A ajuns în cer pentru că Dumnezeu l-a
înviat din morți. Iar acum El este un Dumnezeu-om în cer. Nu este doar
un spirit în eter, ci este și om, un Dumnezeu-om în cer. Filipeni 3:21: "El
va schimba trupul stării noastre smerite” – trupurile noastre prădate de
boli de cancer, dependență, depresie. “şi-l va face asemenea trupului
slavei Sale”. Și acum știm cum a obținut acel trup. Datorită ipotezei. A
obținut trupul pentru că a ascultat de Tatăl, a venit, s-a întrupat, și n-a
renunțat niciodată la acesta.
Niciodată, niciodată, niciodată nu a încetat El să fie și omul ISUS
Hristos. "El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea
trupului slavei Sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune
toate lucrurile." Iar acum vreau să ne minunăm la aceasta! Vreau să
privim cu uimire la Acela despre care se vorbește aici. Identific trei motive
care ne fac să ne minunăm, în aceste două versete.
Numărul unu: să ne minunăm de puterea Hristosului înviat de a-Și
supune toate lucrurile. Numărul doi: să ne minunăm că într-o zi, chiar
această putere prin care Și-a supus întreg universul, va avea scopul
transformării trupului tău smerit într-unul asemenea trupului său de Slavă.
Și să ne minunăm, în al treilea rând, că astăzi cetățenia ta este în cer,
acolo unde este și Împăratul. Amin
Extras din predica: "Toate lucrurile supuse Hristosului înviat " de John Piper

Baraba
Ai auzit vreodată, prietene, de Mine,
pe când în largul lumii cutreierai semeţ,
pe când cu lănci şi scuturi, cohortele străine
te căutau să-ţi ceară al vieţii tale preţ?
Ai auzit vreodată, prietene, de Mine,
când floarea vieţii tale îşi scutura podoaba?
Ca să te scap de lanţuri, de moarte şi ruşine,
Eu am murit pe cruce, în locul tău, Baraba...
Eu răsădisem pacea, tu semănai furtuna.
Şi pe-amândoi mulţimea ne-a pus pe un cântar.
Minciuna cea din umbră alese-atunci minciuna,
tâlharii cei cu vază cerură pe tâlhar.
Puteam să zbor din lume, sătul de-ai ei urgie.
Şi-atunci mulţimea oarbă te-ar fi cerut degeaba.
Dar M-am gândit la tine, privind spre veşnicie,
şi am murit pe cruce, în locul tău, Baraba...
Te chem şi astăzi: Vino şi vom străbate norii!
Te-am căutat cu lacrimi prin spini şi bolovani.
Dar vremea e târzie. Mijesc pe dealuri zorii.
Şi ceru-ntreg te-aşteaptă de două mii de ani.
De-ai şti ce neagră noapte şi ce adânc fierbinte
va fi... când suferinţa nu va cunoaşte graba...
Vei plânge totdeauna şi-ţi vei aduce-aminte
că am murit pe cruce, în locul tău, Baraba!
de Costache Ioanid

Profetii împlinite: „ Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat

şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca
sfârşit: viaţa veşnică. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar
darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în ISUS Hristos,
Domnul nostru.”
Romani 6:22-23

