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Isus - Cel crucificat
Textul de bază: Luca 23:32-49

Câteva gânduri
• Crucificarea şi învierea Domnului nostru Isus Cristos este şi va fi întotdeauna
un eveniment central în istoria omenirii
• Ea este centrul credinţei noastre creştine în Dumnezeul nostru Atotputernic
• La crucea de pe Golgota se despart căile de gândire ale omenirii
• Religiile mari creştine de astăzi neagă fapta crucii cum este scrisă în Biblie
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.
• Episcopa evanghelică din Elveţia, Irene Gysel-Nef a susţinut într-o şedinţă
publică: „Teoria despre jertfa lui Isus pentru salvarea omenirii nu mai face
parte din credinţa bisericilor evanghelice din Elveţia. Bisericile noastre s-au
distanţat dela teoria „Numai cu forţă şi putere totalitară poate demonstra
Dumnezeu milostenia Lui faţă de cel pierdut.”
• Teologul Gunnar Samuelsson, de la Universitatea Gothenburg, din Suedia a
obţinut titlul de doctor cu o teză de doctorat cu titlul "Crucificarea în
Antichitate: o cercetarea a terminologiei Noului Testament referitoare la
crucificare". Concluzia sa este că urcarea pe cruce a lui Isus e sprijinită de
tradiţie, nu şi de textele istorice. Samuesson nu pune sub semnul întrebării
execuţia în sine, ci modul în care a avut loc.
• Nu e aşa, că prea repede ne alipim de “gândurile celor mari” fără să le judecăm
după conţinutul lor real?

Ne-am cercetat noi vreodată, ce însemnătate are Crucea lui Isus
pentru noi personal?
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Isus - îndurarea Lui nemărginită
• Isus nu a suferit numai durerile insuportabile prin crucificarea Lui
• Nu!! Tot întunericul satanic era împotriva Lui
• Împotrivnicul lui Dumnezeu a ştiut, că dacă Isus va fi Învingător pe cruce, el,
satana, va fi pierdut pentru veşnicie
• Isus a ştiut ce-L aşteaptă pe cruce
• El a şi ştiut că urma ceasul durerilor şi a suferinţelor
Luca 22:52-53

Isus a zis apoi preoţilor celor mai de seamă, căpeteniilor străjerilor
Templului şi bătrânilor, cari veniseră împotriva Lui: “Aţi ieşit după Mine
ca după un tâlhar, cu săbii şi cu ciomege? În toate zilele eram cu voi în
Templu, şi napus mâna pe Mine. Dar acesta este ceasul vostru şi puterea
întunerecului. ”
• Isus și-a avertizat pe ucenicii Lui că o să vină un timp de durere
Luca 12:49-50

Eu am venit să arunc un foc pe pământ. Şi ce vreau decât să fie aprins
chiar acum! Am un botez cu care trebuie să fiu botezat, şi cât de mult
doresc să se îndeplinească!
• Chiar și în mijlocul acestor dureri insuportabile mai are o inimă iubitoare
pentru cei care-L chinuiau
Luca 23:34a

Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!”
• Isus, care a fost om ca flecare dintre noi dovedeşte astfel, că se poate
• El nu doar vorbeşte numai despre dragostea faţă de duşman, ci o şi pune în
practică
Luca 6:27-28

Dar Eu vă spun vouă, cari Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi
bine celor ce vă urăsc, binecuvântaţi pe cei ce vă blastămă, rugaţi-vă
pentru cei ce se poartă rău cu voi.
• Întrebarea care rămâne pentru noi: vorbim noi numai cu cuvinte frumoase bine
alese despre dragoste faţă de duşmanii noştri, sau şi practicăm această dragoste
în viaţa noastră de toate zilele ?
• Apostolul Pavel mărturiseşte că este greu, tare greu
• Şi mare bucurie nu ne prea face
1 Corinteni 4:12-13

Ne ostenim şi lucrăm cu mâinile noastre; când suntem ocărâţi,
binecuvântăm; când suntem prigoniţi, răbdăm; când suntem vorbiţi de rău,
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ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca
lepădătura tuturor.

Isus cel batjocorit
• Ca în zilele noastre, executarea unei sentinţe atrage lumea şi este întotdeauna
foarte spectaculoasă
• La crucificarea Domnului nostru Isus Cristos, pentru cei de faţă nu era destul
prezenţa lor, ci au avut şi posibilitatea de a se manifesta personal, jignind,
scuipând şi batjocorind prin cuvinte jignitoare
• Ei au ştiut că acuzatul nu se mai poate apăra - şi ei personal nu vor fi traşi la
răspundere
Matei 27:39-43

Trecătorii îşi băteau joc de El, dădeau din cap, şi ziceau: „Tu, care strici
Templul, şi-l zideşti la loc în trei zile, mântuieşte-Te pe Tine însuţi! Dacă
eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-Te de pe cruce!” Preoţii cei mai de
seamă, împreună cu cărturarii şi bătrânii, îşi băteau şi ei joc de El, şi
ziceau: „Pe alţii i-a mântuit iar pe Sine nu Se poate mântui! Dacă este El
împăratul lui Israel, să Se pogoare acum de pe cruce, şi vom crede în El!
S~a încrezut în Dumnezeu: să-l scape acum Dumnezeu, dacă-L iubeşte.
Căci a zis: ,Eu sunt Fiul lui Dumnezeu!"
Luca 23:39

Unul din tâlharii răstigniţi îl batjocorea, şi zicea: „Nu eşti Tu Cristosul?
Mântuieşte-Te pe Tine însuţi, şi mântuieşte-ne şi pe noi!”
• Pentru Isus ar fi fost o nimica toată să-i satisfacă această dorinţă
• A mai trecut odată printr-o astfel de situaţie, atunci în grădina Ghiţimani
Matei 26:52-54

Atunci Isus i-a zis: „Pune-ţi sabia la locul ei; căci toţi cei ce scot sabia, de
sabie vor pieri. Crezi că n-aş putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune
îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? Dar cum
se vor împlini Scripturile, cari zic că aşa trebuie să se întâmple?”
• Dar Isus nu a răspuns cu răzbunare ci cu Binecuvântare:
Luca 23:40-43

Dar celalt l-a înfruntat, şi i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti
supt aceeaşi osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită
pentru fărădelegile noastre; dar omul acesta n-a făcut nici un rău. ” Şi a
zis lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în împărăţia
Ta!” Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai. ”
• Apostolul Pavel mai subliniază această decizie clară a unui nou convertit
Romani 10:9
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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.
Tâlharul nu sa interesat din care dominaţie religioasă vine acest Isus
Tâlharul a îndeplinit numai cele mai esenţiale mărturii:
Să mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca Domn
Să crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat

Isus mai cheamă si azi
Luca 23:46-48

•
•
•
•
•

Isus a strigat cu glas tare: „Tată, în mâinile Tale îmi încredinţez duhul!” Şi
când a zis aceste vorbe Şi-a dat duhul. Sutaşul, când a văzut ce se
întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu, şi a zis: „Cu adevărat, omul acesta era
neprihănit!” Şi tot norodul, care venise la priveliştea aceea, când a văzut
cele întâmplate, s-a întors, bătându-se în piept.
Ceeace sa întâmplat atunci în faţa crucii se mai întâmplă şi azi
Mulţi dintre noi pot confirma, că acest Isus este Fiul lui Dumnezeu
După ce au mărturisit şi ei, că Isus este Domn şi că a înviat, au confirmat ei
această credinţă prin botez
Şi prin punerea mâinilor asupra lor au primit plinătatea Duhului Sfânt
Şi de atunci nu mai mărturisesc ei că Isus e viu, ci Duhul Sfânt mărturiseşte
prin ei acest adevăr biblic
Isaia 53: 4-7 şi 10

Totuşi, El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat
asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit.
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. Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe
care-l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a
deschis gura. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă... Dar,
după ce îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de
urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui.
Filipeni 2:8

La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până
la moarte, şi încă moarte de cruce.
Romani 5:8

Dar Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram
noi încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi.
Amin
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