SĂ-L CUNOAȘTEM PE EL!
„Aşa vorbeşte Domnul: „Înţeleptul să
nu se laude cu înţelepciunea lui, cel
tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul
să nu se laude cu bogăţia lui. Ci cel ce
se laudă să se laude că are pricepere şi
că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt
Domnul care fac milă, judecată şi
dreptate pe pământ! Căci în acestea
găsesc plăcere Eu, zice Domnul.”
(Ieremia 9:23-24)
La început de an fiecare ne planificăm
să facem atâtea și-atâtea lucruri, dar ce
ne-am propus pe plan spiritual pentru
noi personal?
Nu banii sunt cei mai importanți, nu
înțelepciunea, nu afacerile. Cel mai important este sufletul nostru, relația pe
PUNCT DE REPER
Spre cruce îndreptăm privirea
Să dobândim din nou puteri
Ca să putem păstra iubirea
Și-n fericire și-n dureri.

care o avem cu Dumnezeu, dorința de a
schimba ceva în viața noastră care nu
place Domnului.
Vă îndemn cu toată dragostea „Aşa
vorbeşte Domnul: „Nu vă luaţi după
felul de vieţuire al neamurilor şi nu vă
temeţi de semnele cerului, pentru că
neamurile se tem de ele.” (Ieremia
10:2) și „Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele dumnezeului său,
noi vom umbla în Numele Domnului
Dumnezeului nostru, totdeauna şi în
veci de veci!” (Mica 4:5) Domnul să ne
ajute! Amin!

Putem învinge tragedia
Și pe dușmanul prefăcut.
E locul grelei suferințe
Și-al jertfei ce-a descătușat
Din ritualuri și tendințe,
Din neputință și păcat.
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Punct de reper pentru oricine
E sacrificiul cel suprem
Prin el putem și noi obține
Tot ce acuma nu vedem.

O, taină plină de fioruri
De-acolo izvorăște harul
Cum ne-ai atras și ne atragi!
În care azi ne desfătăm
Spre-acele veșnice decoruri
De-aceea ne e plin paharul Numai Acolo conștiința
Ce ne vor fi atât de dragi.
Și din Cuvânt ne înfruptăm. Asimilează sfântul plan
Și-atunci e-nvinsă neputința
Când ne gândim la agonia
Și-un duh ce-a fost și în LaGeorge Cornici
Prin care Fiul a trecut
ban.
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CRUCEA:
TREBUINŢĂ
ŞI DORINŢĂ
„Am un botez cu care trebuie să fiu
botezat şi cât de mult doresc să se
îndeplinească!” (Luca 12:50)
Botezarea lui Isus Cristos în râul Iordan a fost „ungerea” care marca începutul lucrării Sale, oferind o imagine
simbolică extraordinară spre botezul
suferinţei şi al morţii pe care Cristos urma să-l experimenteze şi care avea să-i
definească lucrarea şi misiunea aici pe
pământ.

Este demn de reţinut faptul că Isus
Cristos a ştiut tot timpul care este scopul
venirii Sale în lumea noastră şi nu a
privit nicio clipă cu ezitare în ducerea la
îndeplinire a acestuia. Ca Dumnezeu,
această precunoaştere a Sa nu surprinde
deloc, însă ca om, determinarea lui Cristos şi hotărârea de a înfrunta chinul şi
moartea, sunt fenomenale.
Cristos însuşi a definit suferinţa şi
moartea care îi stăteau înainte ca un
botez care îl aştepta, îi era destinat şi pe
care era inevitabil să nu-l experimenteze.
În cunoaşterea Sa absolută El ştia că
suferinţa şi moartea nu sunt deloc experienţe opţionale, ci sunt realităţi subordonate planului veşnic al lui Dumnezeu,
în care, pentru iertarea oamenilor de
păcatele lor, pentru şansa recăpătării
părtăşiei cu Dumnezeu şi pentru potolirea mâniei sfinte a lui Dumnezeu, trebuia ca acest „botez” să aibă neapărat
loc.
Ceea ce este de-a dreptul sublim stă
în felul în care Isus Cristos a privit spre
ducerea la îndeplinire a acestui scop măreţ şi unic.
Departe de a da dovadă de o ascultare
rigidă, mecanică, în care se supunea
Tatălui, El S-a uitat mereu spre cruce,
împletind într-un chip ar-

monios şi magnific, trebuinţa cu dorinţa.
În acest fel, Cristos nu ne-a câştigat
mântuirea acceptând de nevoie botezul
morţii, ci în timp ce ştia foarte bine că
această lucrare trebuie dusă la înde-plinire, în acelaşi timp, în inima Lui ardea
dorinţa de a trece prin suferinţă şi moarte de dragul câştigării noastre pentru Sine.
Acesta este un mod glorios de a îngemăna datoria şi dragostea, în urma cărora a rezultat o mântuire veşnică, aşa cum
numai Dumnezeu era în stare să o urzească.
Când avem această înţelegere a jertfei
lui Cristos şi a felului în care El S-a uitat
tot timpul spre cruce, evident, atitudinea
Lui ne îndeamnă la închinare, adorare,
laudă, preţuire şi mulţumire.
În acelaşi timp, suntem obligaţi să-L
luăm ca exemplu de fiecare dată când
avem de trecut prin propriile noastre

„botezuri”, adică confruntarea inevitabilă cu încercările, experimentarea
suferinţei, a greutăţilor şi a problemelor dificile.
Să ne îndeplinim rolul şi
chemarea de creştin, de părinte, de
copil, de tânăr, sau de credincios care
înfruntă problemele, cu gândul că trebuie să trecem prin toate acestea şi nu
avem cum să le evităm, este una. Dar să
acceptăm toate aceste experienţe, ba
chiar şi cele mai groaznice trăiri, conştienţi că aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la noi şi această acceptare
să fie acompaniată de dorinţa personală
arzătoare de a trece prin ele, având înţelegerea că „botezul” acesta va aduce ceva bun, este o perspectivă înălţătoare
prin care ne putem împlini destinul scris
în veşnicia trecută, de Creatorul, Mântuitorul şi Domnul nostru.

„Luați, mâncați: acesta este trupul
meu care se frânge pentru voi.” (1 Corinteni 11:24a)
Uneori mă întreb cât de mult sunt dispus să mă sacrific pentru prietenii mei…
dar pentru oamenii care nu îmi sunt prieteni? De fiecare dată când mă gândesc
la jertfa făcută de Isus, văd exemplul de
dedicare și de jertfire pe care ar trebui
să îl urmez.
Am ajuns să înțeleg că eu am fost
iubit, chiar dacă se știa de la Adam că
merit să mor și chiar dacă nu meritam
nimic, am primit totul. Mi-am dat seama
ca așa cum am fost iubit eu, trebuie să
iubesc și eu la rândul meu oamenii din
jurul meu. Că dacă e sa ajut pe cineva
nu ar trebui să mă gândesc dacă persoana respectivă merită sau nu, că dacă
era pe meritate și eu aș fi meritat să mor

din cauza păcatelor mele.
Domnul Isus a ales să se jertfească
pentru păcatele noastre, ca noi să putem
fi iertați. Atunci când mie mi-a fost iertat
tot ce am greșit, sunt într-un fel „dator”
să manifest aceeași dragoste și pentru
cei care îmi greșesc mie.
Mi se pare important să evidențiez și
că, dacă Domnul Isus s-a jertfit „pentru
ca oricine crede în El să nu piară, ci să
aibă viață veșnică” (Ioan 3:16b), la
rândul meu ar trebui măcar să transmit
mai departe mesajul evangheliei și trăirii
sale la oamenii din jurul meu, care nu îl
cunosc sau nu înțeleg de ce este important să crezi, pentru ca abia apoi să primești mântuirea.
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MOMENT AL REDEDICĂRII
„Pentru că, ori de câte ori mâncaţi
din pâinea aceasta și beţi din paharul
acesta, vestiţi moartea Domnului până
va veni El.” (1 Corinteni 11:26)
La Cină are loc un act de comemorare
al celui mai important eveniment în vederea salvării noastre. Ne unim împreună ca și biserică cu Hristos Domnul
glorificat. Este un moment al cercetării
și rededicării noastre, un moment care
nu ne lasă în aceeași stare cu care am
venit, ci ne transformă de fiecare dată.
Să ne lăsăm schimbați și de această dată,
să ne angajăm și pentru acest an în vederea proclamării lui Hristos prin acest
act, având grijă la modul de viață și autenticitatea ei.
Noi vestim moartea Domnului. Noi
arătăm cine este El și care este impactul
Său în viețile noastre. Faptul că am
ajuns în 2018 și suntem mai aproape de

iminența venirii lui Hristos, trebuie să
ne mobilizăm, să purtăm responsabilitate față de cei din jur, ca niște propovăduitori activi în Trupul Său. Noi
trebuie să acumulăm putere de fiecare
dată când ne reamintim sacrificiul lui
Hristos. Să ne rugăm pentru acțiunea
asta și inima să prindă curaj pentru a-L
sluji pe deplin. Să Îl lăsăm pe Duhul
Sfânt să se manifeste în plinătatea Lui în
viața noastră. Roada Lui să fie eficientă
în noi și când ne îndeamnă la o acțiune,
să profităm de oportunitatea pe care neo oferă.
Sunt sigur că Domnul poate să ne dea
toată puterea necesară. Să credem lucrul
acesta și să cerem să fim buni vestitori
ai morții Sale până la sfârșit. Fiți binecuvântați, dragii mei frați și surori!

„ ..să faceți acest lucru spre pomenirea
Mea.” (1 Corinteni 11:24b)
„ ..să faceți acest lucru spre pomenirea
Mea, ori de câte ori veți bea din el."
(1 Corinteni 11:25b)
Dumnezeu atât de mult ne-a iubit că
a dat la moarte pe singurul Lui fiu ca noi
să avem viață veşnică, pentru care să ii
mulțumim cât vom mai fi pe pământ.
De aceea tot ce vom face să facem
spre onoarea şi gloria Domnului. El şi-a

frânt trupul pe cruce pentru noi şi şi-a
vărsat sângele pentru iertarea păcatelor
noastre, iar prin aceasta noi azi, la Cina
Domnului, să nu uităm că ceea ce facem
este spre pomenirea Lui şi prin aceasta
ne aducem aminte de sacrificiul făcut
pentru noi și de dragostea care ne-o
poartă. Slăvit să fie Domnul de acum şi
până în veac. Amin

Paul Pop

Silvia Zah
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