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Cât de scump îți este Isus? 
Textul de bază: Matei 26: 1 - 16 

 

Întroducere: 
 

A fi creștin este uneori un risc în viață 
 

• Nu în toate țările lumii credința în Isus Christos este admisă 
• În Nepal (Asia) de exemplu, a fi creștin este un risc în viața 
• În Turcia, bisericile creștine cât și extinderea lor este interzisă 

 

La noi, valorile creștine se exprimă prin viața noastră 
 

• Mărturia de a fi creștin nu mai provoacă lumea înconjurătoare 
• Afară de câteva jigniri sau batjocori nu avem nimic de suferit 
• Viața noastră de creștin se poate camufla fără mari eforturi 

 

Dar Isus a instruit ucenicii: „Vegheați“ 
 

Matei 26: 2 
„Știți că după două zile vor fi Paștele; și Fiul omului va fi dat ca să fie 
răstignit!“ 

 

• Pentru un soldat cuvântul „vegheați“ înseamnă „cea mai mare atenție“ 
• Pentru ucenicii Lui și pentru noi înseamnă: 

 

Fiți pregătiți: să dați mărturie despre credința voastră 
 

Faptele Apostolilor 17: 17  
„În sinagogă stătea (Pavel) deci de vorbă cu Iudeii și cu oameni temători 
de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe carei-i 
întâlnea.“ 
 

Fiți pregătiți: la fapte bune, ca dovadă, că Isus conduce viața voastră 
 

Tit 2: 6 - 8 
„Sfătuește de asemenea pe tineri să fie cumpătați, și dă-te pe tine însuți 
pildă de fapte bune, în toate privințele. Iar în învățătură, dă dovadă de 
curătie, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul 
să rămână de rușine, și să nu poată să spună nimic rău de noi. 
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Fiți pregătiți: să-L întâlniți pe Domnul 
 

Matei 24: 44 
„Deaceea, și voi fiți gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu 
vă gândiți.“ 
 

Dar Isus „a isprăvit“ 
 

• Isus nu a lăsat ucenicii în neștire 
• sau cu fapte neterminate 
• în viața noastră există suficiente dovezi „neterminate“ 
• Dar Isus a cunoscut planul Tatălui din cer 
• Îl cunoaștem și noi? 
 

Planul Domnului nostru Isus era în conformitate cu 
planul Tatălui Ceresc 
 
Isus a știut ce-L așteaptă pe acest pământ 
 

• Cei mari din lume s-au sfătuit, cum să scape de acest Isus 
• Ei au discutat și comentat ore întregi, dar fără succes 

 
• Numai într-un singur punct s-au înțeles: să nu fie în ziua de paști 
• Dar Isus împlinește voia lui Dumnezeu: „În ziua de paști!“ 

Matei 26: 2 
„Știți că după două zile vor fi Paștele; și Fiul omului va fi dat ca să fie 
răstignit!“ 

 
O femeie aduce lui Isus cinstea și onoarea cuvenită 
 

• Ungerea cu mir era semnul de stimă pentru un musafir prețios 
• Un gest pe care trebuia să-l facă de fapt Simon, în a cărui casă au fost 
• Maria, care cunoștea pe Isus foarte bine și î-l urma, a uns capul lui Isus 

„cu un mir foarte scump“ 
Matei 26: 6 - 7 
„Când era Isus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de El 
o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump; și, pe când sta El la 
masă, ea a turnat mirul pe capul Lui.“ 
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• Pentru a-l putea întrebuința, vasul (după textul original) s-a „spart“ ceea 
ce înseamnă, că tot conținutul a fost într-adevăr jertfit 

 
Întrebarea este: Cât de valoros îți este Fiul lui Dumnezeu? 
 

• În rezervația Indienilor Ancas au fost uciși cinci misionari tineri 
• Mulți susțineau: „toată munca a fost degeaba“ 
• Acuma există sute de biserici creștine în rezervația indienilor 
• În ultimul an s-au prezentat peste 1000 de tineri din Statele Unite pentru a 

lucra pe câmpul de Misiune în lumea întreagă 
• Multe jertfe făcute pentru Isus le socotim ca ineficiente sau inutile 
• Dar pentru Domnul contează: 
 

Matei 25: 40 
„Adevărat vă spun că, oridecâteori ați făcut aceste lucruri unuia din 
acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie mi le-ați făcut.“  

 

Iuda Iscarioteanul 
 
Pentru un ucenic al lui Isus, avantajul personal a contat mai mult 
 

Matei 25: 15 (Iuda la preoții cei mai de seamă) 
„Ce vreți să-mi dați, și-L voi da în mâinile voastre?“ 
 

• Nu cunoaștem motivele exacte ale lui Iuda 
• Nu numai afară era întuneric, dar și în inima lui 
• Pentru o mână de bani, nici o zecime din valoarea uleiului turnat pe capul 

lui Isus, Iuda îl trădează pe Domnul 
• Dar Isus cunoaște gândurile trădătorului 
• Nu-l mustră sau Îl condamnă, ci împlinește voia Tatălui 
 

Matei 26: 50 (Isus câtre Iuda) 
„Prietene, ce ai venit să faci, fă!“ 
 

Cât de scump îți este Isus? 
 
Ce este mai scump în viața ta? 
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• Succesul și bunăstarea pe acest pământ? 
• Fericirea în familie, mulți copii, satisfacțiile trupești? 
• Onoarea și respectul societății înconjurătoare? 
• Realizarea unor proiecte de valoare mondială? 
• Obținerea unui renume, care va fi cunoscut chiar și după moartea ta? 
 

Dar Isus Îți oferă o altă valoare 
 

• El, care te-a salvat de la o viață pierdută și păcătoasă? 
• El, care ți-a iertat păcatele? 
• El, care ți-a dat posibilitatea să fii un copil al lui Dumnezeu? 
• El, care te-a înzestrat cu o putere veșnică: cu Duhul Sfânt? 
• El, care îți pregătește un locaș în veșnicie? 
• El, care vrea ca să fii un martor al Lui pe acest pământ? 
 

Isus, când va veni, vrea să te găsească în biserica Sa 
 

• Aici, unde se unesc copiii Lui la rugăciune 
• Aici, unde primești putere sprituală pentru activitățile zilnice 
• Aici, unde cuvântul lui Dumnezeu îți corectează viața 
• Aici, unde primești ajutor și mângăiere în caz de nevoie 
• Aici, unde copiii lui Isus se unesc în laudă și proslăvire 
 

Efeseni 2: 19 - 21 
„Așa dar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți 
împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe 
temelia apostolilor și profeților, piatra din capul unghiului fiind Isus 
Cristos. În El toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un Templu 
sfânt în Domnul.“ 

 
Aici, unde Domnul nostru Isus Christos este prezent. 

Aici vrea să te găsească și pe tine. 
 

Amin 


