
Crucea Domnului Isus ! Ioan 19:17-22 

 
*Ce nu trebuie să vedem la Cruce: 

 
-un mijloc de câştig financiar. Astăzi prin religie vin mulţi bani, foarte mulţi: 
media, ritualuri, obiecte sfinte. Este o piaţă de desfacere foarte largă.Să nu uităm că 
Însuşi Domnul a curăţit Templul Său spunând :”Casa Mea va fi numită o casă de 
rugăciune,iar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari”. 
 
-să vedem sărbătoarea ca pe un mare prilej pentru mâncarea, băutura, distracţie şi 
nu suferinţele Domnului, moartea şi învierea Lui, din pricina păcatului nostru; 
 
- nu trebuie să grăbim închinarea că vine „sărbătoarea”. Preoţii se grăbeau să-L 
judece pe Isus că venea sărbătoarea, şi aceea era importantă, nu Isus. 
 
- să nu avem controverse, ceartă, dispute religioase. „Nu scrie că El este Împăratul 
iudeilor, ci scrie că El a zis”..să nu fie un loc în care ne plătim poliţele unii altora, 
ca Pilat şi iudeii religioşi. 
 
-religia greşit înţeleasă este cel mai mare duşman al Lui Isus. 
 

*Ce trebuie să vedem la Cruce: 
 
-un rege universal, prezentat în toate limbile mari ale vremii; dorinţa ca toţi să-L 
cunoască pe Regele nostru suprem. 
 
-un Hristos însetat să facă voia Tatălui 
 
-S-a isprăvit, adică lucrarea este încheiată, odată pentru totdeauna 
 
-împlinirea profeţiilor VT. 
 
-că ne-a lăsat o poruncă să călcăm pe urmele Lui. El şi-a purtat crucea cu răbdare 
până la capăt, la fel trebuie să ne ducem şi noi crucea după El. 
 
       Filipeni 3:7-11.              Puterea învierii Lui ! 

 
1. Putere militantă. Efeseni 1:19-23 ne vorbeşte despre nemărginita mărime a 
puterii Sale, de neimaginat (mai presus de..), absolută (şade la dreapta Sa). Domnul 
nu se teme de răutatea lui Satan. Domnul se uită din ceruri şi râde de ei. Psalmi 2:4 



 
2. Putere motivatoare. Rom.6:4,5 ne vorbeşte despre o viaţă nouă, o înviere 
superioară, dar şi despre o înviere pentru pedeapsă. 
 
3.Putere de atragere, magnetică.Coloseni 3:1,2. Cei răi ne batjocoreau pe vremuri 
spunând că la răpire se vor agăţa şi ei de picioarele noastre. Ştia ceva satan de o 
putere magnetică. Puterea Domnului ne atrage spre cer. Lăsaţi-vă atraşi de cer. 
Coloseni 3:1,2. Nu vă lăsaţi înfăşuraţi de lucruri care să vă ţină pe loc. 
 
4.Putere glorificatoare. Filieni 1:20. Avem în înverea Domnului o putere de trăire 
spre slava Lui. Putere ce măreşte în noi dragostea de Domnul.Nu trăiţi o viaţă de 
biruiţi, ci una de biruitori ! 
 

Cea mai mare dragoste la timpul prezent ! Romani 5:6-8             
 
La căsătorie vorbim adesea despre cum să primim sau să oferim dragoste. 
Dragostea se manifestă prin a dărui: cadouri, cuvinte frumoase, timp petrecut 
împreună, ajutor, viaţa. 
Moise în Exodul 33:7 a luat cortul lui şi l-a întins afară din tabără, la o depărtare 
oarecare; l-a numit cortul întâlnirii. Moise a făcut din cortul familiei lui, cortul Lui 
Dumnezeu. Cei doi locuiau la aceeaş adresă. Wow ! Cum o fi asta, o fi bine, o fi 
uşor, greu, imposibil? Ai vrea aşa ceva? Ai vrea să locuieşti cu Dumnezeu, la tine 
acasă? 
I: Isus şi vizita la o familie de creştini din America ! 
Astăzi oamenii nu mai cred că sunt iubiţi de Dumnezeu, şi dacă le spui, nu te mai 
cred. Păi dacă mă iubeşte, zic ei, atunci de ce...şi încep argumentările! 
Noi astăzi, cei de aici, mai credem ca ne iubeşte Dumnezeu? Care ar fi dovada?! 
Că a iubit lumea e adevărat zic unii, dar e la trecut, dar cum stăm cu prezentul?! 
Ucenicii din timpul vieţii pământeşti a Domnului nu au înţeles mare lucru atunci 
când El le spunea despre cum se va intra în Împ.lui Dumnezeu. Aproape toţi din 
vremea aceea se gândeau la cea de-a doua revenire a Lui, atunci când va aduce 
izbăvirea poporului evreu, şi nu acceptau că El vine să moară pentru omenire. 
 
*În Romani 5:6-8 Pavel ne explică iubirea Sa: 
 
1. La începutul cărţii Romani, ap. Pavel vorbeşte despre păcat ca despre o 
necinstire a Lui Dumnezeu. Necinstire=să trăieşti ca şi cum Dumnezeu nu ar 
exista, fără să le pese; cea mai mare necinstire a Lui Dumnezeu. Cea mai mare 
poruncă din Lege este :”să-L iubeşti pe Domnul” mai mult decât pe oricine şi pe 



orice. Cel mai mare păcat este să nu-L iubeşti pe Domnul în felul acesta. (şi 
oamenii au motivele lor să nu-L iubească). 
Crucea este dovada de necontestat că Dumnezeu ne iubeşte!  
Atunci când noi eram cei mai răi – atunci El ne-a iubit. Când în relaţiile cu noi 
cineva întrece o limită, noi îl izolăm, nu-l mai iubim. Noi nu-i iubim pe cei ce nu 
merită, nu-i aşa? Noi avem un cerc de cunoştinţe, de apropiaţi, şi pe ei îi iubim. 
Hristos nu este aşa! 
Dragostea romantică vede totul în roz. Dragostea se spune că este oarbă, şi în parte 
este adevărat, pentru că ne împiedică să vedem defecte în persoana iubită. Dar 
Hristos nu a fost aşa. Isus vede totul clar, limpede. Nimic şi nimeni nu se poate 
ascunde de atotcunoştinţa Lui, şi cu toate astea, El continuă să ne iubească. 
 
*Trei cuvinte sunt arătate în text cu privire la starea noastră: asthenon, asebon, 
hamartolon. 
 

Asthenon=slab, fără putere. Oamenii slabi sunt greu de iubit, aşa e? Oamenii tari au 
pe lângă ei mulţi prieteni. Cei slabi, sunt mai mult singuri. Ce selectivi suntem noi 
în iubire! Frate, nu îmi poţi cere să-l iubesc pe ăla, pe aia, că am şi eu limitele 
mele. Isus nu are limite. Ne-a iubit pe toţi, până la capăt. A murit pentru noi atunci 
când noi eram fără putere. Nu aveam nimic de oferit. Luca 10:25. Ce-i putea oferi 
cel căzut între tâlhari, samariteanului? 
 

Asebon=nelegiuit, fără de lege. De ce i-ar iubi Domnul pe astfel de oameni? Ioan 
3:16 ne spună că a iubit întreaga lume, pe toţi de tot felul de oameni şi tipare 
comportamentale. Cum e lumea pe care o iubeşte Dumnezeu?! 
 

Hamartolon=păcătoşi, cei ce merită judecata, nu iubirea. Aceştia în mod voit nu 
ascultă de Dumnezeu – răutate voită. E greu să iubeşti astfel de oameni. Dar 
Domnului nu i-a fost greu. 
Nu e dragoste mai mare decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii lui. Ioan 15:13 
 

I: un băieţel trebuia să doneze sânge pentru surioara lui mai mică. Avusese o boală 
şi lui i s-au introdus un set de anticorpi rari şi a dat rezultate bune. Şi surioara lui s-
a îmbolnăvit de aceeaş boală. Neputând să facă altceva, medicii au vorbit cu 
băieţelul dacă vrea să doneze sânge pentru surioara lui, sânge care purta acei 
anticorpi. El îngrijorat a spus:”da”. În timp ce i se lua sânge de pe venă, băieţelul 
întreabă:”dar nu mai mor”? El când s-a gândit că donând sânge trebuie să moară 
pentru ca surioara lui mai mică să trăiască. 
 



v.8 Dar Dumnezeu este altfel, El nu ne-a iubit atunci, acum 2000 de ani, ci priviţi 
aici: ”îşi arată dragostea”, şi este la timpul prezent continuu. Fraţilor, niciodată,dar 
niciodată să nu ne îndoim de dragostea Lui Dumnezeu care este în Isus Hristos 
pentru noi. 
Când ai îndoieli, priveşte la Cruce. Când ţi se pare că viaţa este nedreaptă, priveşte 
la Cruce.  
I: doi prieteni au crescut de mici împreună. Împreună de la grădiniţă până în 
armată şi chiar şi în războiul din Vietnam au fost împreună, şi chiar şi în acelaş 
tranşeu au fost împreună. Într-o pauză unul dintre ei povestea ceva, râdea, şi mânca 
dintr-o ciocolată. Deodată în tranşeul lor a căzut o grenadă. Cel ce mânca din 
ciocolată, a sărit peste grenadă şi a fost omorât iar colegul lui a scăpat. Războiul s-
a terminat şi din când în când colegul mai trecea pe acasa pe la prietenul lui. Într-o 
zi el îi zise mamei colegului lui:”chiar crezi că Ray m-a iubit”? La care mama 
acestuia, s-a ridicat în picioare şi ameninţându-l cu degetul i-a strigat:”ce ai mai fi 
vrut sa facă pentru tine, nu ţi-a fost de ajuns ce a făcut?”. 
Poate că şi tu astăzi zici:”dar ce a făcut pentru mine”? Dar ce altceva ai mai vrea să 
facă pentru tine? El a murit ca tu să trăieşti. Trăieşte astfel încât moartea Lui să nu 
fi fost în zadar. Ce vei face în continuare, Îl vei sluji, vei căuta să fii vrednic de 
încrederea acordată, sau vei trăi în nepăsare? Nu uita că nepăsarea ucide,şi poate 
ucide veşnic ! 
 


