M E S S I AH & LOV E
with Tom Webster

MesiaTom Webster
Partea 4 din Seria Bibliei
Mă bucur mut să vă văd pe toți.Va urez un călduros bun venit la KingsGate, la a patra parte
a seriei noastre Experiența unei povesti mai bune, uitându-ne la întreaga poveste a Bibliei.
Astăzi am ajuns la tema lui Mesia. Ilustrația Becky e o demonstrație de dragoste.
De multe ori, chiar dacă nu suntem siguri de acest lucru și credem ca avem nevoie de un
alt leac diferit, ceea ce cu adevarat căutam si vrem este dragoste, sa știm că suntem iubiți.
Poate că ați experimentat același lucru, nu trebuie să fie un soț ar putea fi un membru al
familiei sau un prieten ...Dacă asta poate face un act de dragoste pentru noi când este vorba
de o dragostea imperfectă a unei ființe umane imperfecte cu atat mai mult va face pentru
noi dragostea perfectă a lui Dumnezeu, un Dumnezeu perfect al universului, care El este
dragostea în sine!
... Dumnezeu este dragoste 1 Ioan 4:8b NIVUK
Și Dumnezeu, care El însuși este iubirea, își demonstrează dragostea față de noi prin Isus
Mesia. Isus a fost darul lui Dumnezeu, dat nouă, motivat de dragoste.
“16Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”.
Ioan 3. 16 NIVUK
Mărturia mea personală, la începutul anilor 20 este aceasta: eu nu credeam că aveam nevoie
de Isus Mesia, de intalnirea personala cu El. Dar când am aflat ca Isus m-a iubit totul s-a
schimbat. Și astfel ceea ce vreau să fac astăzi este să vă arăt ca Dumnezeu și-a demonstrat
dragostea față de noi trimițându-ne pe Isus Mesia mai întâi prin viața Sa și în al doilea rând
prin moartea și învierea Sa. Vă invităm să sărbătoriți si voi dacă trăiți aceasta experiență sau
vă invităm să veniți la El daca nu ați făcut-o.
Haideti să vedem cum Dumnezeu ne demonstrează dragostea Lui prin viața lui Isus.
1)
Prin viața lui
Cand așteptăm un nou copil printre alte modalități de pregătire, una dintre ele este încercarea
de a gasi un nume. Nu a existat o astfel de responsabilitate pentru Iosif și Maria pentru ca
atunci când Isus s-a născut numele Sau a fost dat de catre îngerii care i-au vizitat. Acest lucru
e foarte util!
“21 Ea va naște un Fiu, Căruia Îi vei pune numele Isus pentru că El Își va mântui poporul de
păcatele lui.” 3„Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un Fiu
și Îi vor pune numele Emanuel.“
Matei 1.21b, 23 NIVUK
Cele două nume Isus și Emanuel, sunt folositoare pentru noi, Isus înseamnă salvator și
Emanuel înseamnă “Dumnezeu cu tine”. Aceasta descrie pe bună dreptate ceva uimitor
despre Mesia, faptul că Isus însuși a fost Dumnezeu si a venit pe pământ. Dar apoi, după un
început extraordinar, se prezinta o viata destul de obișnuită a unui Isus în creștere și în jur de
30 de ani începem sa vedem lansarea reală a misiunii vieții sale. Il vedem pe Isus un adevarat

rege, in lucrarea Sa. Când Isus vizitează sinagoga din Nazaret pentru a-și lansa slujirea
galileană are loc ceea ce profetului Isaia a profetit.. Si Luca spune:
18„Duhul Domnului este peste Mine căci El M a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună.
El M a trimis să proclam celor captivi eliberarea și orbilor – căpătarea vederii,
să i eliberez pe cei asupriți, 19să proclam anul de îndurare al Domnului.“
Luca 4:18-19 NIVUK
21El a început să le vorbească astfel:
– Astăzi a fost împlinit acest text din Scriptură în auzul urechilor voastre.
Luca 4:21 NIVUK
Acesta este un text mesianic, vorbeste despre ceea ce se va întâmpla atunci când Mesia va
veni. Obiceiul era ca vorbitorul călător să citească scriptura și apoi să explice semnificația ei
la fel cum facem în Biserică. Când Isus a terminat, congregația așteapta explicația Lui despre
ce înseamnă și într-adevăr, aceasta este ceea ce le dă Isus, el le spune în mod eficient. Eu
sunt Mesia, Hristosul, Regele. Regele este aici, Regatul a fost lansat și așa arată. Este un
Regat care este o lumină pentru națiuni! Acolo unde domnește dreptatea și ce este rau va
fi îndreptatit, unde săracii vor primi vești bune! Unde ochii orbilor se vor deschide, unde cei
oprimați vor fi liberi!
Narnia – când vine Aslan. Aslan este o imagine a lui Isus. Asa va arăta când Regele Iubitor va
veni pe pământ...
Nu spune doar vorbe, ci arata fapte. Îl vedem nu doar din ceea ce spun oamenii ca este, El
arată oamenilor Împărăția, El vindecă pe cei bolnavi, El deschide ochii orbilor, El deschide
urechile morții, El salută pe cei marginalizați și iartă ceea ce aparent e de neiertat.
O atingere de la Regele Iubitor este o adevarata transformatoare după cum vedem din
mărturia lui Simon.
2)
Prin moartea și învierea sa
Am cerut-o în căsătorie pe soția mea în ziua de Crăciun a anului 2012. I-am daruit un inel de
logodnă care e un simbol al legământului, al angajamentului și al iubirii.
Îți poți imagina dacă atunci când am deschis cutia în loc să fie un inel ar fi fost un mic model
de scaun electric? Nu cred că ar fi spus da. Cred că ea ar fi spus, “ieși afară, ciudatule, ai
stricat Crăciunul!”
Cu alte cuvinte ar fi foarte ciudat să ne așteptăm ca cineva să accepte că un simbol al torturii,
ar putea fi privit ca un simbol al iubirii. Și totuși, cu crucea exact asta s-a întâmplat.
Crucea din primul secol nu era așa cum este acum un simbol al dragostei și al angajamentului
ci mai degrabă era un simbol al puterii și brutalității. Ar putea exista o schimbare atât de
monumentală în modul în care crucea este percepută? Ei bine, răspunsul ar fi pentru că ceva
cu adevărat incredibil s-a întâmplat pe această cruce în luna aprilie a anului 30 d.Hr.
Deci, ce a făcut Isus pe cruce a făcut acest lucru atât de semnificativ, profund ...
Substitut dispus
Evocând exodul, Isus, adevăratul miel sacrificat își va conduce poporul spre libertate. Este
dispus să se sacrifice pentru tine.
“Care m a iubit și S a dat pe Sine Însuși pentru mine.” Galateni 02:20 NIVUK
“5Dar El era străpuns pentru fărădelegile noastre,
zdrobit pentru nelegiuirile noastre.
Pedeapsa care ne dă pacea era peste El,
și prin rănile Lui suntem vindecați.”
Isaia 53.5 NIVUK
Pe cruce, a luat pedeapsa pe care o meritam asupra Sa și nu mai trebuie să o înfruntăm
niciodată. Ilustrația teddy. O victorie minunată...

“1 Dar în prima zi a săptămânii, dimineața, foarte devreme, ele au venit la mormânt, aducând
miresmele pe care le pregătiseră. 2Au găsit rostogolită piatra de la intrarea mormântului, 3iar
când au intrat, n au găsit trupul Domnului Isus.” Luca24.1-3 ESV
Evocând zilele creației, inălțarea lui Isus este o nouă creație și tu poți face parte din ea.
...”Eu sunt învierea și viața. Cel care crede în Mine va trăi, chiar dacă va muri; și oricine
trăiește crezând în mine nu va muri niciodată...”
Ioan. 11.25-26a NIVUK
Vino la El acum, să-i accepți sacrificiul, să-ți ia locul și să-ți dea viață veșnică. Nu ezita sau
încerca să rezolvi lucrurile de unul singur.
“8 Însă Dumnezeu Și a dovedit dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram păcătoși,
Cristos a murit pentru noi”.
Romani 5.8 NIVUK
Răspuns
Doamne, mă întorc de la o viață dusă fără Tine. Eu cred în Tine. Mulțumesc că L-ai trimis pe
Isus. Doamne Iisuse îți mulțumesc că ai venit. Iartă-mă pentru tot ce nu a fost din partea Ta,
pentru tot ce am făcut greșit. Vino în viața mea, umple-mă cu Spiritul Tău și cu dragostea Ta.
Dacă te-ai rugat pentru prima dată , mă bucur pentru tine. Ne-ar plăcea să te ajutam să
urmezi pașii în a-L cunoaște pe Isus mai mult. Un link va apărea pe ecran - permite-mi să te
încurajez să mergi acolo cât mai curând, să ne anunți despre decizia pe care ai luat-o astăzi și
unul din echipa noastră se va pune va în contact cu tine în curând.

