Cine este Isus pentru tine?
Introducere:
- Oamenii Îl înjură pe Hristos – oricum nu Îl urmează
- Unii credincioşii Îl cam neglijează – aleg lumea şi alte izvoare pentru fericirea
lor
- Ne apropiem de lepădarea de credinţă – de credinţă se leapădă cine (crede că) o
are, cine o are dar a rămas la nivelul minţii sau a concepţiilor
- Pavel ne invită să ne uităm la Hristos (Evrei 12:2-3)
1. Când ne uităm la VIAŢA LUI (v 1-3) vedem RESPINGEREA LUI:
a. Lucrul acesta era vestit în Scripturi (v1)
b. Braţul Domnului (Isus Însuşi!) a arătat lucrările Domnului ..... (exemple din
Biblie şi de azi)
c. Oamenii au refuzat să accepte şi lucrările Domnului şi Cuvântul Domnului
- O odraslă slabă (v.2) – tâmplar, în Nazaret....
- Pământ uscat (v. 2) – El a venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit .....
- Dispreţuit şi părăsit de oameni .... (v. 3) – Marcu 6:1-5
- Om al durerii .... exemple
- Nu L-am băgat în seamă ....
Dar ce eroare! Valoarea adevărată este ascunsă (aurul e în adânc!)
PS 45 ... Tu eşti Cel mai frumos dintre oameni!!!
TU CE VEZI ÎN ISUS HRISTOS AZI?
2. Când ne uităm la SUFERINŢA şi MOARTEA LUI (v 4-9) vedem RĂSCUMPĂRAREA
LUI şi RĂBDAREA LUI
a.

RĂSCUMPĂRAREA LUI (v 4-6)
i. Străpuns (răstignit)
ii. Zdrobit prin povara păcatelor noastre luate asupra Lui
(suferinţă fizică şi spirituală)
iii. Urâţenia şi gravitatea păcatului – omenirea fără Dumnezeu
rătăceşte (v6).... păcatul este „fărădelege”.......; „greşirea
ţintei”.......; „înstrăinare de Dumnezeu”........; „strâmbătate în
natura noastră” ......., „omisiune” , indiferenţă....
iv. Explic răscumpărarea

b. RĂBDAREA LUI (7-9)
i. Nu a deschis gura .... MIELUL
ii. A fost luat prin apăsare .... Sinodul... minciuni.... manipulare...
iii. 1 Petru 2:22-25

3. Cînd ne uităm la FINALUL SACRIFICIULUI LUI, vedem RĂSPLATA LUI şi
TRIUMFUL SĂU (v 10-12)
a. Răsplata lui Hristos (v 10-11)
- O sămânţă de urmaşi
- Va vedea cu ochii Lui pe ucenicii Lui – moartea lui nu a fost în
zadar!
- Va avea bucuria să ierte pe oricine – o dovadă de adevărată
putere şi iubire
b. Triumful lui Hristos (v12)
- Poziţia Lui e pe tron
- Victoria Lui finală (Apoc 19)
Încheiere:
Respingerea Lui – Tu vezi valoarea Lui? Valoarea chemării Lui? Tu vezi
frumuseţea Lui? Vezi valoarea Scripturii şi subiectul ei central? Ce alegi
începând de azi?
Răscumpărarea Lui – eşti născut din nou? Preţuieşti tu înfierea ta în familia
Lui? Preţul plătit pentru tine?
Răsplata şi triumful Lui – înţelegi că numai în unire cu El vei merge pe acelaşi
drum şi vei împărţi acelaşi destin?
Eşti la masa Lui acum – El te invită să te apropii..... ce vei face? Ce Îi vei spune?

