#4
Sacrificiul suprem al lui Dumnezeu pentru tine
Crucea a fost inventată cu aproximativ 600 de ani înaintea lui Hristos de către fenicieni. A fost
adoptată apoi de egipteni și, mai tâziu, de romani, care au rafinat-o și au folosit-o pentru a
executa sclavi fugari și pe cei mai răi infractori ai lor.
Răstignirea era cel mai dureros și rușinos instrument de execuție practicat vreodată de om. De
obicei, ar fi fost nevoie de 3-7 zile pentru a muri pe cruce. Gangrena ar fi apărut la mâinile și
piciorele tale, în locurile străpunse de cuiele ruginite. Durerea ar fi sfâșietoare în timp ce fiecare
articulație a corpului tău s-ar simți ruptă în bucăți. În cele din urmă, moartea ar fi venit prin
sufocare. Nu ai putea să expiri fără a-ți ridica trupul. Și când ai fi făcut acest lucru, durerea ar
fi fost insuportabilă. În rușinea goliciunii, ai fi fost expus frigului în timpul nopții, iar în timpul
zilei, expus căldurii.
Dar ce face ca moartea lui Hristos să fie sacrificiul suprem mai presus de celelalte decese? Mulți
martiri au îndurat morți oribile, unele în moduri care, cel puțin în exterior, par mai chinuitoare
decât moartea pe cruce. În această prelegere vom explora aceste întrebări, precum și altele.

1. Ce au strigat preoții cei mai de seamă și ofițerii când Pilat li L-a prezentat pe
Hristos? Ioan 19:5-7 ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Notă: Pilat, care reprezenta Roma, nu a găsit nici o vină în Isus, așa că evreii au fost
nevoiți să ofere un motiv pentru care cereau răstignirea lui Isus. Ei au pretins că au o
lege care îl condamnă pe Hristos la moarte. Legea la care ei făceau referire era legea
blasfemiei.
2. Ce metodă de moarte era hotărâtă potrivit cu legea blasfemiei la care se referau
evreii? Leviticul 24:16 __________________________________________________
Notă: În Ioan 10: 30-33, vedem cum evreii iau din nou pietre pentru a-L ucide pe Isus,
când Acesta spune: “Eu și Tatăl una suntem”. Acest fapt dovedește că ei erau conștienți
că uciderea cu pietre era pedeapsa pentru blasfemie.
3. Atunci de ce au cerut evreii ca Hristos să fie crucificat, ceea ce pentru ei era
sinonim cu spânzurarea de un copac? (Vezi Fapte 5:30; 10:39; 13:29) Deuteronom
21:22, 23 _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Notă: Când evreii au strigat “Răstignește-L”, ei au cerut nu doar ca Hristos să fie
omorît, ci și ca blestemul lui Dumnezeu să cadă asupra Lui. Pentru un evreu, când

cineva era spânzurat de un copac, ei nu puteau să ofere o rugăciune pentru iertarea
tuturor păcatelor comise de cel vinovat, deoarece acesta era pentru totdeauna despărțit
de Dumnezeu. Era blestemat. Astfel, cei care văd un om atârnat între cer și pământ, îl
vor considera ca fiind abandonat de ambele și nedemn de oricare dintre ele. Asta își
doreau ei pentru Hristos!
4. Cum ne-a răscumpărat Hristos? Galateni 3:13 ______________________________

Notă: Dumnezeu L-a făcut pe Hristos să fie un blestem pentru noi. El a simțit vinovăția
întregii lumi în timp ce se afla pe acel lemn.
5. Știa Isus că trebuia ca mai întâi să devină un blestem pentru noi, pentru a putea
ca apoi să ne salveze? Matei 26: 36-46 _____________________________________
_____________________________________________________________________
Notă: Dumnezeu nu a putut să înlăture blestemul de la Hristos, pentru că ne-a iubit, iar
aceea era singura modalitatea de a ne salva. “El, Care pe Însuşi Fiul Său nu L-a cruţat,
ci L-a dat morţii, pentru noi toţi.” Aceasta ne arată cât de mult ne iubește Tatăl.
6. Cine L-a înviat pe Isus din morți? Fapte 5:30; 1 Corinteni 6:14; Galateni 1: 1
_____________________________________________________________________
Notă: Isus depindea în totalitate de Tatăl Său în timp ce era în această lume și nu a fost
mai puțin dependent de Tatăl și pentru învierea Lui.
7. Ce lucru remarcabil exclamă Isus înainte să moară? Marcu 15: 33-37
_____________________________________________________________________
Notă: Planul era ca Isus să moară pentru omenire, apoi Tatăl să-L ridice la Ceruri.
Dar Isus strigă către Tatăl Său că se simte abandonat. Ce nu a mers bine cu planul?
Chiar aici este punctul important al întregului sacrificiu... El simte că blestemul
păcatului intregii lumi este prea mare pentru ca Tatăl să accepte jertfa Sa. El nu mai
simte prezența Tatălui Său. Speranța învierii a dispărut atunci când a simțit acea
abandonare. Nu putea să salveze atât lumea, cât și pe Sine Însuși. A trebuit să aleagă
între lume și El Însuși... CU TOATE ACESTEA, EL DUCE PLANUL LA
ÎNDEPLINIRE!!!
Știți ce spune El prin această acțiune? Că ne iubește mai mult decât Se iubește pe
Sine Însuși! Că era dispus să moară pentru totdeauna, fără speranța învierii, pentru
ca noi să trăim. Că era dispus să fie separat pe veșnicie de Tatăl Său, cu care fusese
unit din eternitate. Că era dispus să nu mai vadă fața Tatălui Său vreodată, pentru ca
noi să fim mântuiți. Atât de mult ne-a iubit. Aceasta este adâncimea imensei Sale
jertfe pentru noi.

În Psalmul 22 citim remarcabila relatare a crucificării și a cuvintelor pe care Isus Le-a
rostit înainte să moară. Această povestire ne dă un indiciu despre durerea emoțională
profundă care I-a străpuns inima în timp ce era pe cruce.
8. Cum se descrie Isus în versetul 6? _________________________________________
9. Ce a făcut Hristos pentru a ne arăta dragostea lui Dumnezeu? 1 Ioan 3:16
_____________________________________________________________________
Notă: Isus Și-a dat viața și a fost dispus să fie șters din existență, pentru ca noi să trăim
în locul Lui. În acest fel crucea a demonstrat dragostea lui Dumnezeu pentru noi,
păcătoșii. Prin acest sacrificiu suprem, Isus ne-a spus nouă, păcătoșilor, că ne iubește
mai mult decât pe Sine Însuși.
10. Cum ar trebui să ne influențeze acest sacrificiu suprem? 1 Ioan 4:19; 2 Corinteni
5:14,15 _______________________________________________________________

Concluzie: Când vedem dragostea pe care Hristos a arătat-o punându-ne pe noi mai
presus de El Însuși, acest lucru trezește în noi dragoste. Acesta este motivul potrivit
pentru a-L accepta pe Hristos. Deoarece El ne-a arătat cât de mult ne iubește, noi
putem începe încet să avem încredere în El cu inimile și viețile noastre.

Răspunsuri cheie pentru lecția #4
Î. 1 – Răstignește-L
Î. 2 – Uciderea cu pietre
Î. 3 – Voiau ca EL să fie blestemat înaintea lui Dumnezeu
Î. 4 – Transformându-se într-un blestem pentru noi
Î. 5 – Da
Î. 6 – Tatăl
Î. 7 – “Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”
Î. 8 – Un vierme
Î. 9 – El Și-a dat viața pentru noi
Î. 10 - Începe să ne atragă spre El

