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Crucea lui Cristos
Textul de bază: 1 Corinteni 2:1-10

Întroducerea
Omul şi-a îndoit crucea după nevoile sale
• Crucea ca simbol al creştinismului
• Prin mişcarea simbolică a mâinii drepte se cere ajutorul lui Dumnezeu
• Prin montarea ei pe o casă familiara - ca în Bavaria - se cere şi se pretinde
paza lui Dumnezeu peste această casă
• Ca statuie într-un colţ a camerii, semn că Dumnezeu este prezent
• Pe un mormânt la cimitir - că cel decedat este la Dumnezeu

„În numele crucii”, omul motivează intenţiile lui
•
•
•
•

În secolele trecute s-au iniţiat războaie
Au fost condamnaţi şi arşi pe rug nevinovaţi
Au fost executaţi la moarte cei care erau împotriva popiilor
Şi astăzi se mai întrebuinţează crucea ca baza unei decizii a omului

Biblia împarte lumea în două categorii, când e vorba de cruce:
1 Corinteni 1:18

Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea
pierzării: dar pentru noi, cari suntem pe calea mântuirii, este puterea lui
Dumnezeu.

Cum priveşte Dumnezeu crucea?
Crucea lui Cristos are un mesaj
• De victoria aceasta pot beneficia toţi oamenii
Romani 5:12şi 17

De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin
păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor,
din pricină că toţi au păcătuit... Dacă deci, prin greşala unuia singur,
moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult ceice primesc, în toată
plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel unul
singur, care este Isus Hristos!
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• Prin învierea Domnului nostru Isus Cristos, moartea a fost învinsă
Faptele Apostolilor 2:24 şi 32

Dar Dumnezeu L-a înviat, deslegându-I legăturile morţii, pentrucă nu era
cu putinţă să fie ţinut de ea.
Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai lui.

Crucea lui Cristos aduce împăcarea cu Dumnezeu
• Ceeace a făcut Domnul nostru Isus Cristos pe cruce
• Crucea este singurul loc de împăcare cu Dumnezeu
Efeseni 2:16

Şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin
care a nimicit vrăjmăşia.
• Crucea nu a împins vrăjmăşia la o parte, ci a nimicit-o

Crucea lui Isus dăruieşte pace
• Nu numai pe pământ ci şi în ceruri
Coloseni 1:20

Şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ cât şi ce este în
ceruri, făcând pace, prin sângele crucii Lui.
• Toată natura, toate fiinţele, omul dar şi îngerii care se împotrivesc
• Şi a făcut un legământ de pace cu omul
Evrei 13:20-21

Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui vecinic, a sculat din
morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârşiţi
în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui, şi să lucreze în noi ce-I este plăcut,
prin Isus Cristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.

Crucea lui Cristos aduce mântuirea
• Acuzările prin depăşirea noastră a legii nu mai sunt valabile
Coloseni 2:14

A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era
potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce.
• Prin Sângele lui Isus primim împăcare cu Dumnezeu
1 Timotei 2:5-6a

Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu
şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuş, ca preţ de
răscumpărare pentru toţi.
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• Prin Sângele lui Isus primim iertarea păcatelor
Coloseni 1:13-15a

El ne-a izbăvit de supt puterea întunerecului, şi ne-a strămutat în Împărăţia
Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui,
iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi
născut din toată zidirea.

Cum trebuie să privim noi crucea?
Crucea lui Cristos, o faptă reală în viaţa ta
• Mărturia noastră trebuie să conţină faptele de pe cruce
Romani 10:9

Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima
ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.

Crucea lui Cristos, un motiv de laudă
• Este Isus Cristos, care este scopul vieţii noastre
Galateni 6:14

În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu
crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin care lumea este răstignită faţă
de mine, şi eu faţă de lume!

Crucea lui Cristos, un loc primejdios, un loc unde atacă duşmanul
• Prin vorbele noastre putem dispreţui moartea Domnului nostru pe cruce
1 Corinteni 1:17

De fapt, Cristos m-a trimes nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu
cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Cristos să fie făcută
zadarnică.

Crucea lui Cristos are vrăjmaşi
• Vrăjmaşul îşi concentrează toată voinţa pentru a ajunge la ţel
Filipeni 3:18

Căci v-am spus de multe ori, şi vă mai spun şi acum, plângând: sunt mulţi,
cari se poartă ca vrăjmaşi ai crucii lui Hristos.
• Ţelul vrăjmaşului este perfect stabilit
Galateni 1:7

Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni cari vă tulbură, şi
voiesc să răstoarne Evanghelia lui Cristos.

Crucea lui Cristos, o victorie asupra satanei
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• Isus a învins moartea, noi putem propovădui această putere veşnică
Ioan 10:17-18a

Tatăl Mă iubeşte, pentrucă Îmi dau viaţa, ca iarăş s-o iau. Nimeni nu Mi-o
ia cu sila, ci o dau Eu dela Mine.

Cum priveşti tu crucea?
Ce rol joacă crucea în viaţa ta?
•
•
•
•

Este o figură cioplită care-şi are locul stabilit în casă?
Este obiectul artistic agăţat pe un cui pe perete deasupra patului?
Este un simbol grafic pe o carte pe care şi aşa un o iei în mână?
Să mai repetăm primul verset biblic citit:
1 Corinteni 1:18

Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea
pierzării: dar pentru noi, cari suntem pe calea mântuirii, este puterea lui
Dumnezeu.

Lasă-te împăcat cu Dumnezeu
• Dumnezeu te cheamă să devi copilul Său
Ioan 3:36

Cine crede în Fiul, are viaţa vecinică; dar cine nu crede în Fiul, nu va
vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.
Ioan 6:51

Eu sunt Pâinea vie, care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din
pânea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea, pe care o voi da Eu, este trupul
Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii.
• Tu personal trebuie să te decizi pentru Salvatorul tău
Apocalipsa 3:20

Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa,
voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.

Lucrul acesta nu-l spune altcineva decât Fiul lui
Dumnezeu, Domnul şi Mântuitorul nostru
personal: Isus Cristos.
Amin
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