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Paharul – numai un symbol?
Textul de bază: Matei 26; 36 - 45

Întroducere:
Paharul ca symbol a izbăvirii
 Ca semn de mulțumire pentru salvarea lui
Psalmii 116; 13

Voi înălța paharul izbăvirilor, și voi chema Numele Domnului;

Paharul, potirul ca symbol a mâniei lui Dumnezeu
 Dumnezeu ca judecorul al poporului Său
Isaia 51; 17

Trezește-te, trezește-te! Scoală-te, Ierusalime, care ai băut din mâna
Domnului potirul mâniei Lui, care ai băut, ai sorbit până în fund potirul
amețelii!
Isaia 51; 22

,Așa vorbește Domnul tău, Domnul, Dumnezeul tău, care apără pe poporul
Lui: ,Iatăcă îți iau din mână potirul amețelii, potirul mâniei Mele, că să nu
mai bei din el!

Paharul ca symbol a binecuvântării
 Ofertele Domnului sunt întotdeauna legate de o binecuvântare
Matei 26; 27

Apoi a luat un pahar, și, după ce a mulțămit lui Dumnezeu, li l-a dat,
zicând: ,,Beți toți din el;“

Paharul ca symbol a îndeplinirii voii lui Dumnezeu
 Isus ne învață, că voia Tatălui se v-a îndeplini pe acest pământ, și dacă suntem
împotrivă Lui (cu sabia)
Ioan 18; 11

Isus a zis lui Petru: ,,Bagă-ți sabia în teacă. Nu voi bea paharul, pe care Mi
l-a dat Tatăl să-l beau?“
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Ce conținea acest pahar, din care a băut Isus?
Mânia lui Dumnezeu asupra păcatului
 Isus a cunoscut consecințele, dacă bea din acest pahar
 El conținea toată mânia lui Dumnezeu asupra păcatului
Matei 26; 39

Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ, și S'a rugat,
zicând: ,,Tată, dacă este cu putință, depărtează dela Mine paharul acesta!“

Necredința celor din preajma Lui
 Durerea, că cei din jurul Lui nu I-au crezut
Joan 1; 11

A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit.

Păcatul întregii lumi
 Toate fărădelegiile lumii, și fărădelegiile mele
Ioan 1; 29

A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, și a zis: ,,Iată Mielul lui
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!

Cum a băut Isus acest pahar?
Plin de cutremur și îmspăimântare
 Cu întristare de moarte, părăsit de ucenicii Lui
Matei 26; 38 - 40

Isus le-a zis atunci: ,,Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte;
rămâneți aici, și vegheați împreună cu Mine.“ Apoi a mers puțin mai
înainte, a căzut cu fața la pămînt, și S-a rugat, zicînd: ,,Tată, dacă este cu
putință, depărtează dela Mine paharul acesta! Totuș nu cum voiesc Eu, ci
cum voiești Tu.“ Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind, și a zis lui
Petru: ,,Ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu Mine!“

Îndeplinind voia Tatălui până la moarte
a4ro08p1

© „Cu Evanghelia pe drum”, de Manfred Folk

3

 Și Evanghelistul Luca sublinează: Ascultător până la moarte
Luca 22; 42

,,Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta dela Mine! Totuș, facă-se
nu voia Mea, ci a Ta.“

El a suferit pentru noi
 Isus a fost lovit, străpuns și zdrobit pentru fărădelegiile noastre,
Isaia 53; 4 - 6

Totuș, 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 sîntem
tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui;
dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.

Ce rol joacă acest pahar în viața ta?
Izvorul binecuvântării
 Împărtășirea cu sângele Lui Isus este o binecuvântare pentru noi
1 Corinteni 10; 16

Paharul binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu
sângele lui Hristos? Pânea, pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu
trupul lui Hristos?

Reamintirea pentre scumpul Său sânge vărsat pentru noi
 Garanția că păcatele noastre sunt iertate
Matei 26; 28

Căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se
varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor.

Mulțumire și proslăvire
 Isus oferă poporului Său un nou legământ
 El sigilează acest legământ prin sângele Său
1 Corinteni 11; 25
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Tot astfel, după cină, a luat paharul, și a zis: ,,Acest pahar este legămîntul
cel nou în sîngele Meu; să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea,
oridecâte ori veți bea din el.“

Vestiți moartea și învierea Domnului nostru Isus Cristos
 Isus a murit pentru păcatele noastre
 Vestiți această nouă veste în lumea întreagă
1 Corinteni 11; 26

Pentrucă, oridecâteori mâncați din pânea aceasta și beți din paharul
acesta, vestiți moartea Domnului, până va veni El.

Vestiți venirea Domnului - pentru-că Domnul va veni curând
 Ea este documentată - Isus Cristos va veni ca Domn
Matei 25, 31-36 Isus spune:

,,Cînd va veni Fiul omului în slava Sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe
scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea
Lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre; și
va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. Atunci Împăratul va zice
celor dela dreapta Lui: ,Veniți binecuvântații Tatălui Meu de moșteniți
Împărăția, care v'a fost pregătită dela întemeierea lumii. Căci am fost
flămând, și Mi-ați dat de mâncat; Mi-a fost sete, și Mi-ați dat de băut; am
fost străin, și M'ați primit; am fost gol, și M-ați îmbrăcat; am fost bolnav, și
ați venit să Mă vedeți; am fost în temniță, și ați venit pe la Mine.

Mai este și astăzi timp de Har
 Cel care te cheamă este acela care a murit pentru tine
Joan 3; 36 Isus spune:

Cine crede în Fiul, are viața vecinică; dar cine nu crede în Fiul, nu va
vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.``

Și Tu mai poți veni – chiar azi!
 Decizia ta are o valoare vecinică
Matei 11; 28

Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă.
Amin
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