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Isus a îndeplinit Voia Tatălui Ceresc
Textul de bază: Ioan 19:28-30

Câteva explicaţii istorice
• Se citeşte „Crucificarea” explicaţii istorice
Ioan 19:28-30

După aceea, Isus, care ştia că acum totul s-a sfârşit, ca să împlinească
Scriptura, a zis: „Mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oţet. Ostaşii au pus
într-o ramură de isop un burete plin cu oţet, şi I l-au dus la gură. Când a
luat Isus oţetul, a zis: „S-a isprăvit!“ Apoi şi-a plecat capul, şi Şi-a dat
duhul.
• Dar suferinţele vizibile nu au fost numai cele vizibile de oameni
• Ce a suferit Domnul din partea duhurilor invizibile nici nu ne putem închipui

Isus a îndeplinit scriptura
• Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu a ştiut că trebuie să îndeplinească Scriptura
• Fiind deja în faza moţii, El mai spune: “Mi-e sete.”
• Îndeplinind astfel cuvântul din Vechiul Testament
Psalmi 69:21

Ei îmi pun fiere în mâncare, şi, când mi-e sete, îmi dau să beau oţet.
• Nu există o religie sau un lider religios care are astfel de dovezi puternice în
privinţa propovăduirii a viitorului
• După înălţarea Domnului, încă nu exista Noul Testament
• Şi totuşi cei noi convertiţi cercetau în Vechiul Testament, dacă cele spuse de
Apostoli sunt adevărate şi se potrivesc cu cele scrise în Scriptură
Faptele Apostolilor 17:11b

Au primit Cuvântul cu toată râvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca
să vadă dacă ce li se spunea, este aşa.
• Astfel Vechiul Testament era baza de control pentru adevărul Noului
Testament
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Isus a îndeplinit legea
• Isus era singurul care a putut îndeplini cerinţele Vechiului Testament
Galateni 3.13

Cristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru
noi, - fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn"
Romani 10:4

Căci Cristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El, să poată
căpăta neprihănirea.
• De acum înainte salvarea ta nu mai depinde de îndeplinirea legii
Romani 3:21-22

Dar acum s-a arătat o neprihănire (Greceşte: dreptate), pe care o dă
Dumnezeu, fără lege - despre ea mărturisesc Legea şi proorocii - şi anum
neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Cristos,
pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire.
• Încrederea în ceeace a făcut Isus pentru noi, este singura noastră condiţie
Galateni 2:20

Am fost răstignit împreună cu Cristos, şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci
Cristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în
credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi
pentru mine.
Galateni 2:19

Căci eu, prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu.

Isus a purtat toată pedeapsa
Isaia 53:5-6

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile
noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui
suntem tămăduiţi. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de
drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a
tuturor.
• Dar conducerea religioasă a poporului Israel nu a respectat legea după Vechiul
Testament
• Această elită de preoţi cu o mare putere religioasă s-a împotrivit
Mar cu 15: 1 1 - 1 3

„Dar preoţii cei mai de seamă au aţâţat norodul să ceară lui Pilat să le
slobozească mai bine pe Baraba. Pilatul a luat din nou cuvântul, şi le-a zis:
„Dar ce vreţi să fac cu Acela, pe care-L numiţi împăratul Iudeilor?“ Ei au
strigat din nou: „Răstigneşte-L!“
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Influenţa lor depăşea zona Templului şi a Sinagogii
Ei controlau şi dictau viaţa religioasă a poporului Israel
Directivele lor de comportament erau puternice ca legile în vigoare
Ei s-au socotit drepţi şi fără păcate
Dar Isus a văzut în inima lor
Invidia, dar şi frica succesului lui Isus, era foarte mare
Comportamentul şi sinceritatea lui Isus, nu corespundea gândirii lor
Frica lor de a pierde influenţă în opinia publică era mare
Ei au fost în duşmâine cu Isus
Ei şi-au dat seama că Isus le poate citi gândurile lor
Poporul iubea pe Isus mai mult decât pe ei
Duşmănie, care şi astăzi mai există în cercurile lor
1 Ioan 2.2

El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale
noastre, ci pentru ale întregii lumi.

Isus a îndeplinit împăcarea
•
•
•
•
•
•
•

Mormântul în care a fost pus trupul Domnului Isus a rămas gol.
La trei zile după răstignire, Mântuitorul a înviat din morţi şi astăzi este viu.
Au trecut aproape 2000 de ani dela învierea Lui.
Astăzi este viu şi are cea mai mare şi cea mai tare influenţă asupra lumii.
Toţi glorioşii secolilor trecute au dispărut unul după altul.
Împăraţi, filosofi, savanţi, scriitori, teologi sau pierdut în negura vremii.
Domnul Isus trăieşte şi astăzi. El este unic între cei care au trăit vreodată.
1 Corinteni 6:20

Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi
în duhul vostru, cari sunt ale lui Dumnezeu.
Ioan 17:4-7

Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea, pe care Mi-ai dat-o s-o
fac. Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi cu slava, pe care o aveam
la Tine, înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor, pe
cari Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau, şi Tu Mi i-ai dat; şi ei au păzit
Cuvântul Tău. Acum au cunoscut că tot ce Mi-ai dat Tu, vine dela Tine.
• Cine crede în învierea Domnului nostru Isus Cristos poate beneficia de o
promisiune de valoare veşnică
Ioan 5:11b şi 12

Dumnezeu ne-a dat viaţa vecinică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine
are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa.
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Noi suntem chemaţi să propovăduim Evanghelia
Corinteni 5.20

Noi dar, suntem trimeşi împuterniciţi ai lui Cristos; şi, ca şi cum Dumnezeu
ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Cristos: împăcaţi-vă
cu Dumnezeu!
• Numai cine acceptă învierea lui Isus, se poate numi copilul Său
Ioan 1:12

Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a
dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;
• „în Numele lui Dumnezeu“ nu ajunge
Matei 7 : 2 2 23
-

„Mulţi îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am proorocit noi
în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi
multe minuni în Numele Tău?“ Atunci le voi spune: „Niciodată nu v-am
cunoscut; depărtaţi-vă dela Mine, voi toţi cari lucraţi fărădelege."
• Întrebuinţarea unui limbaj religios încă nu dovedeşte o viaţă sub conducerea
Domnului nostru Isus Cristos
• Nici cunoaşterea şi recitarea numeroaselor versete biblice sau poezii la
întrunirile celor credincioşi
• Nici „faptele bune“ nu ne uşurează, sau ne garantează intrarea în cer
Efeseni 2: 8 -9

•
•
•
•
•

„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi;
ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.“
Cunoaştem noi mesajul care duce omul neştiutor la Isus?
Isus Cristos a murit pentru păcatele noastre!
Isus Cristos a înviat din morţi - pentru noi!
Isus Cristos a purtat păcatele noastre pe crucea dela Golgota!
Ale tale şi ale mele!
1 Petru 2: 24

„El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind
morţi faţă de păcat, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost
vindecaţi. “
1 Petru 1:18-19

Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost
răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi dela
părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Cristos, Mielul fără cusur şi fără
prihană.
Isus a îndeplinit Voia Tatălui Ceresc. O îndeplinim şi noi?
Amin
a4ro03i6

© „Cu Evanghelia pe drum” de Manfred Folk

