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Isus a fost răstignit! Unde ai fost tu?
Textul de bază: Marcu 15: 16 - 41

Întroducere:
Răstignirea Domnului nostru Isus Christos a fost un eveniment public
• Organele de stat au fost implicate în sentința de moarte
• Forța militară ocupantă a știut de ea
• Conducerea supremă religioasă a inițiat condamnarea și răstignirea
• Iar colaboratorii lor au întărit decizia lor
• Poporul a urmat hotărârile celor de sus ca o turmă oarbă
• Unii din ei se expuneau prin evidenția
• Forțele militare și straja executau ordinul cu toată severitatea
• Dar cine erau martorii acestei execuții?

Preoții cei mai de seamă
Marcu15: 11 - 13

„Dar preoții cei mai de seamă au ațîțat norodul să ceară lui Pilat să le
slobozească mai bine pe Baraba.Pilatul a luat din nou cu-vântul, și le-a
zis: „Dar ce vreți să fac cu Acela, pe care-L numiți Împăratul Iudeilor?“
Ei au strigat din nou: „Răstignește-L!“
O elită de preoți cu o mare putere religioasă
• Influența lor depășea zona Templului și a Sinagogii
• Ei controlau și dictau viața religioasă a poporului Israel
• Directivele lor de comportare erau puternice ca legiile în vigoare
• Ei s-au socotit drepți și fără păcate
Isus a văzut în inima lor
• Invidia, dar și frica succesului lui Isus, era foarte mare
• Comportarea și sinceritatea lui Isus, nu corespundea gândirii lor
• Frica lor de a pierde influență în opinia publică era mare
Ei au fost în dușmănie cu Isus
• Ei și-au dat seama că Isus poate citi gândurile lor
• Poporul iubea pe Isus mai mult decât pe ei
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• dușmănie, care și astăzi mai există în cercurile lor

Soldați romani
Marcu 15: 24

„Ostașii . . . dupăce L-au răstignit, I-au împărțit hainele între ei, trăgând
la sorț, ca să știe ce să ia fiecare.“
Un grup de oameni de o indiferență extraordinară
• Nici un simț de doliu în timp ce altul își pierde viața
• Ei vorbesc de moartea unui om fără nici o remușcare sufletească
• Execuția la moarte le este un fapt indiferent
• Nu era ură față de cel condamnat, ci indiferența
• Executarea unui ordin valora mai mult decât viața unui om
„Cine poate fi indiferent față de Crucea de pe Golgota, este și indiferent
față de oferta de Har a Tatălui Cersc.“
• Soldații nu arată nici un simț sau o remușcare
• Indiferența spirituală provoacă în inima soldaților, dar și în inima noastră,
o împietrire față de oferta de Har
• Rezultatul acestei împietriri este dispreț și batjocură
Cum te simți, dacă auzi, că Fiul lui Dumnezeu a fost răstignit pentru
păcatele tale?
• Te lasă rece și indiferent?
• Poate te și deranjează știrea aceasta?
• Poate că ești chiar supărat pe acei, care îți tot reamintesc de jertfa Lui
Isus, și care nu pot să tacă, vestind această veste tot mai departe?

Simon din Cirena
Marcu 15: 21

„Au silit să ducă crucea lui Isus pe un trecător, care se întorcea dela
câmp, numit Simon din Cirena . . .“
Un om fără nici o ambiție religioasă
• El era fără interes față de cele întâmplate în Ierusalim
• El nu a luat parte la convoiul spre Calvar
• Bunăstarea personală aveau o mai mare prioritate în viața lui
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• Împotriva intereselor lui personale, trebuia să se ocupe cu Isus
• Crucea l-a împiedecat în viața lui de toate zilele
Era obligat să se ocupe de cel condamnat la moarte
• Tragedia acestui condamnat la moarte nu l-a interesat
• Forțele majore l-au obligat să se ocupe de soarta Lui
• El știa, că pierde, dacă se opune sau refuză
• Acceptând să ducă crucea, și-a calculat avantajele pentru viitor
• Și dacă constau de data aceasta, numai în supraviețuire
• Sau evitarea unei întălniri neplăcute cu cei înarmați
Ești și tu un asfel de silit?
• Care sunt motivele tale, care te silesc să te ocupi de această Cruce?
• Îți calculezi și tu anumite avantaje în societatea în care trăiești?
• „Așa puțină religiozitate nu strică niciodată“
• Sau te obligă tradiția, sau educația din casa părintească?
• Sau poate că nici astăzi încă nu știi ce s-a întămplat atunci pe cruce?

Femeile religioase sub crucea celui Răstignit
Matei 27: 55

„Acolo erau și multe femei, care priveau de departe . . .“
Un doliu de formă nu ajunge
• Este un gest generos să simți cu cei în necaz și durere
• Dar doliul lor a fost o reacție a sentimentelor naturale
• Doliul și moartea lui Isus nu a schimbat viața lor de mâine
Nu este suficient, ca în zilele de patimă să cântăm cântări sentimentale
„Dacă confundăm cele întămplate pe cruce cu un eveniment
sentimental, nu am înțeles „Jertfa Domnului nostru Isus Christos“

Sutașul, un bărbat în toată firea
Marcu 15: 39

„Sutașul, care sta în în fața lui Isus, când a văzut că Și-a dat astfel duhul,
a zis: „Cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!“
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Moartea lui Isus a mișcat inima unui căpitan militar
• El a fost singurul care a recunoscut marea faptă a lui Isus
• Fără să cunoască valoarea ei universală, a pronunțat un adevăr încă
nespus în acest loc
• Nici funcția lui, nici poziția militară nu l-au împiedecat
• Numai Duhul lui Dumnezeu a putut să-i descopere această taină:
Matei 16: 16 - 17

„Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu ești Christosul, Fiul
Dumnezeului cel Viu!“ Isus a luat din nou cuvântul, și i-a zis: „Ferice de
tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea și sîngele ți-a descoperit
lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.“
•
•
•
•

Deodată viitorul acestui căpitan i-a fost indiferent
Deodată toată tradiția în care a crescut a piedut din valoarea ei
Deodată nu mai conta, ce vor zice cei din jur despre el
Deodată nu mintea, ci inima a început să domineze gândurile

O întălnire personală cu Isus poate să schimbe și viața ta
• În care poziție te afli înaintea crucii?
• Ești și tu un fariseu, care știe totul mai bine?
• Sau un om în grabă, fără timp pentru astfel de sentimente?
• Sau unul cu o scuză superficială: superiorul meu (sau educația, sau
societatea, sau soția, sau . . sau . . sau . . ) sunt de vină?
• Sau ești și tu unul, care nici nu știe ce s-a întâmplat atunci pe acest
calvar?
Isus nu a murit numai pentru lumea întreagă, ci și pentru tine
• El vrea ca să-ți ierte păcatele tale!
• El vrea ca să fi copilul Lui, pe veci!
• El vrea ca să te înputernicească cu Duhul Lui Sfânt
• El vrea ca să propovăduești această „Bună Veste“ în toată lumea.
Vrei și tu ?
Amin
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