
crucii
Mesajul



Isus HrIstos  
  răstignit de omenire

Cu aproximativ 2000 de ani în urmă, în afara orașului 
Ierusalim, un om era pironit pe o cruce de lemn precum un 
criminal, înconjurat de o mulțime curioasă și batjocoritoare. 

Deși ajutase pe mulți în timpul vieții Sale și nu nedreptățise 
pe nimeni, a fost respins. Răspunsul oamenilor la dragostea 
Lui a fost să-L atârne pe cruce. 

Și cum a răspuns acel Om răstignit? A îndurat cu răbdare 
durerea îngrozitoare şi bătaia de joc usturătoare. În 
loc să Se apere sau să plângă pentru ajutor, S-a rugat 
Dumnezeului Său: „Tată, iartă-i, pentru că ei nu ştiu 
ce fac“. Dragostea Lui a fost mai puternică decât ura 
oamenilor. 

Acest Om răstignit este Isus Hristos,  
Fiul lui Dumnezeu!

Isus HrIstos  
  pedepsit de dumnezeu

În timp ce Isus stătea atârnat pe cruce, deodată s-a făcut 
întuneric, în plină zi. Timp de trei ore El nu a mai putut fi 
văzut, deoarece primea pedeapsa lui Dumnezeu, pe care 
o meritam noi pentru viețile noastre păcătoase.

De aceea, la încheierea lor, El a strigat cu glas tare, 
spunând: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, 
pentru ce M-ai părăsit?“ Acest strigăt sfâşietor exprima 
durerea profundă prin care trecea. În iubirea Lui nesfârşită, 
El suporta judecata lui Dumnezeu în locul oricărui om care 
crede personal în El. 

După trei ore s-a făcut din nou lumină şi Fiul lui Dumnezeu 
a strigat: „S-a sfârsit!“ Prin suferința și moartea Sa, El a 
îndeplinit cerințele necesare pentru mântuirea omenirii.



iată ce a făcut  
 Isus HrIstos pentru noi:

deci tu te confrunţi astăzi 
  cu următoarea provocare:

Şi ei au spus:  
„Crede în 

Domnul Isus  
şi vei fi mântuit!”

Biblia, Faptele Apostolilor capitolul 16, versetul 31

„HrIstos a suferit 
o singură dată pentru 
păcate, Cel drept 
pentru cei nedrepţi,  
ca să ne aducă la 
dumnezeu.”
Biblia, 1 Petru capitolul 3, versetul 18



isus Hristos,  
  Judecătorul
Mesajul crucii ne arată că dreptatea lui Dumnezeu cere 
pedeapsă pentru păcate. De aceea Domnul Isus a luat 
locul acela sub judecata lui Dumnezeu pentru toți cei care 
cred. 

Dacă Îl ignori pe Isus Hristos și disprețuieşti lucrarea Sa 
de mântuire, vei rămâne încărcat cu povara ta de păcat. 
Pentru orice lucru greșit pe care l-ai făcut, judecata lui 
Dumnezeu te așteaptă după moarte.

cel care crede în el nu este Judecat; dar 
cel care nu crede a şi fost Judecat.

Biblia, Ioan capitolul 3, versetul 18

Mesajul crucii îţi pune astăzi înainte o decizie: Îl vei accepta 
pe Isus Hristos ca Mântuitorul tău? În caz contrar, te vei 
întâlni într-o zi cu El ca Judecătorul tău!

isus Hristos,  
  salvatorul
Mesajul crucii vorbește despre dragostea măreaţă a 
lui Dumnezeu. Isus Hristos a murit acolo pentru a salva 
oamenii păcătoși de judecata veșnică. Cum putem cere 
astăzi această eliberare pentru noi înșine?

pocăiţi-vă şi credeţi în evangHelie.
Biblia, Marcu capitolul 1, versetul 15

Oricine recunoaşte că viața sa nu este în ordine înaintea 
lui Dumnezeu și Îi  mărturisește Lui păcatele sale se poate 
baza pe faptul că Isus Hristos a plătit pentru vinovăția sa 
pe cruce. El va fi eliberat de povara sa de păcat și va primi 
o viață nouă prin credință. 

Această ofertă ţi se aplică şi ţie. Domnul Isus a murit pe 
cruce pentru tine și te invită să crezi în El și în lucrarea Sa 
de mântuire. 



            Deoarece  
    cuvântul crucii este 
 nebunie pentru cei care pier; 
         dar pentru noi,  
     care suntem mântuiţi,  
  este puterea lui Dumnezeu.
                  Biblia, 1 Corinteni capitolul 1, versetul 18
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